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Fontos döntések
A városvezetés, több önkormányzathoz hason-
lóan, kitûzné a székely zászlót a Fõtéren.

2

Szigorú gazdálkodás
A közgyûlés február 14-én megtartott ülésén 
nyolc tárgyban kellett a képviselõknek dönteni. 

3

Védett közmûvek

A múlt héten nem elõször ültek össze egyeztetõ értekezletre a csatornázási pro
jekt kivitelezõi, a közüzemi szolgáltatók a katasztrófavédelem és a rendõrség 
képviselõivel, hogy megvitassák a munkálatok során történt közmûrongálások 
okait és következményeit.  7. oldal

Sportolók pályán kívül
Sportolók, szülõk, nevelõk 
és edzõk báloztak együtt a 
Batthyány iskola sportcsar
nokában múlt pénteken. Az 
ünneplõ tömeg este hét órá
tól gyülekezett, és az aszta
lok szépen lassan teljesen 
feltöltõdtek. A nagy sikerû 
bálon több sportág kép
viselõi is tiszteletüket tet
ték, legnagyobb számban az 
Érdi VSE, a Spartacus SC és 
az ÉTC klubok szakosztályai 
képviseltették magukat.  
 13. oldal

Értékes együttmûködés

Végleges, hogy az õsszel kezdõdõ, 2013–2014es 
szezonban a Nagycsaládosok Országos Egyesületének 
logóját fogják viselni a mezükön az érdi kézilabdázó 
lányok. Az egyesület, a NOE és az ÉTVÉrdi VSE közös 
akciójának a célja a családosok figyelmének ráirányí
tása a tömegsport fontosságára, a családosok megse
gítése, és a nagycsaládos értékek elterjesztése. 
 16. oldal

Emberöltõnyi szolgálat
Grátzer Mihályné  hosszú és tartalmas utat 
járt be a szociális tevékenység területén.

10

Kérdések és válaszok
A konzultáción civil szervezetek és lakosok 
mondhatták el véleményüket. 

12

Farsangi bál

Február 16án 17 órai 
kezdettel kicsiket és na
gyokat megmozgató, haj
nalig tartó mulatságnak 
adott otthont a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és 
Gimnázium. 4. oldal

Csatornázás

A tavasz közeledtével, 
amennyiben már éjszaka 
is tartósan nulla fok fölé 
emelkedik a hõmérséklet, 
újra indulnak a munká
latok Érden, Diósdon és 
Tárnokon.  5. oldal



XXIII. évfolyam, 2013. február 21.Érdi Újság2 aktuális

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 telefonbejelentés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban.

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

hónap elsõ keddjén 17–
18 óráig a Jószomszéd-
ság 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  
telefonbejelentés alapján  
a Polgármesteri Hiva-
talban.

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után.

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

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

Várhatóan március közepén 
indulhatnak meg az úthelyreállí-
tások – jelentette be múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján T. Mészáros 
András. A polgármester elmond-
ta: amint az időjárás lehetővé 
teszi, megkezdődik a munka.

– Ez most valamivel fonto-
sabb, mint a csatornafektetés, 
hiszen a vezeték 80 százaléka 
már a földben van – jegyezte 
meg a városvezető, hozzátéve: 
jelenleg annyit tudnak tenni az 
alvállalkozók, hogy zúzott kővel 
feltöltik a kátyúkat – a sár azon-
ban a murvát idővel elnyeli.

Az Érdi Újság kérdésére vála-
szolva T. Mészáros András 
elmondta: a legjobb megoldás 
az volna, ha bazaltot tudnának 
leteríteni a szokásos mészkő 
helyett, ami egyrészt elporlik, 
másrészt a föld is elnyeli. Erre 
azonban most nincs lehetőség. 

A polgármester felhívta a 
figyelmet egy olyan új burkolási 
technológiára is, amelyben a sit-
tet, azaz az útbontásból szárma-
zó anyagokat is felhasználják: 
alkalmazásával jó kopórétegû 

út jön létre, és megtakarítható a 
hulladéklerakás költsége is.

– Reméljük, e technológia 
alkalmazására lesz módunk 
2014-től azon a 250-300 kilomé-
ternyi szakaszon, amely jelen-
leg földút – mondta T. Mészáros 
András, hozzátéve: bízik benne, 
hogy lesz lehetősége a városnak 
a későbbiekben az útfelújítá-
sokra is pályázni.

A polgármester beszélt az idei 
költségvetésről is, amelyet első 
körben a sajtótájékoztatót köve-
tő napon tárgyalt a közgyûlés 
(beszámolónk a 3. oldalon 
olvasható).

– A jogszabályi változások 
önmagukban a tervezési folya-
matot is megváltoztatják. Emiatt 
a civil szervezeteknek azt aján-
lottuk, hogy egy több alkalom-
ból álló konzultáción mondják 
el véleményüket a költségve-
tésről, illetve a város jövőjéről. 
Párbeszédet kezdtünk az Érdi 
Ipartestülettel is, ez február 
25-én folytatódik. Ily módon 
közösen tudjuk megbeszélni 
azokat a pénzügyi, költség-

vetési, adóügyi problémákat, 
amelyek a helyi vállalkozókat 
is érinthetik – jegyezte meg a 
polgármester.

– Érdemes kiemelni egy fon-
tos témát, amelyről tárgyal a 
közgyûlés: ez a szakorvosi ren-
delőintézet jövője. Mint ahogy 
az oktatási intézmények fenn-
tartását, illetve Érd esetében 
mûködtetését átvette az állam, 
úgy ez a helyzet adott a szakren-
delő esetében is. Azzal a különb-
séggel, hogy ha a szakrendelőt 
átadjuk az államnak, nemcsak 
a fenntartás és a mûködtetés, 
hanem a tulajdonjog is az álla-
mé lenne. (Az iskolák esetében 
ingyenes használati jogot ala-
pított az állam, az ingatlanok 
tulajdonosai az önkormányza-
tok maradtak.) Mivel az elmúlt 
években mintegy másfél milliárd 
forintos fejlesztést hajtottunk 
végre a szakrendelőben – az 
érdiek adójából és uniós forrás-
ból –, úgy gondoljuk: a szakren-
delőt nem adjuk át az államnak, 
hanem az önkormányzat tartja 
fenn és mûködteti a jövőben is 

– mondta T. Mészáros András.
Egyre több önkormányzat 

tûzi ki a székely zászlót az 
épületére, mintegy szolidaritást 
vállalva a határon túli magya-
rokkal.

– Úgy vélem, Szabó Dezső 
szavai, miszerint „minden 
magyar felelős minden magya-
rért”, ma is időszerûek. Ezért 
szeretnénk március 15-ére a 
Főtéren felvonni mi is a székely 
zászlót. Ez olyan jelzés lehet a 
jelenlegi román államhatalom 
nemzetiségi politikájáról, amely 
talán megakadályozza azokat 
az erőszakos változtatásokat, 
amelyek mind a közigazgatás-
ban, mind az önkormányzati 
jogban jelen pillanatban konf-
liktusokat okoznak. Reméljük, 
ezzel a lépéssel segíteni tudunk 
a Romániában élő magyarokon 
– mondta a polgármester, emlé-
keztetve arra: Érdnek van erdé-
lyi testvérvárosa, Szászrégen, 
amelynek az előző romániai 
választási ciklusban magyar 
polgármestere volt.

A polgármester végezetül 
– újságírói kérdésre válaszolva 
– a volt katonai lőtér helyére 
tervezett lakóparkról beszélt. 

– Egy 16 hektáros területről 
van szó, amelynek tulajdono-
sa szabályozásiterv-módosítást 
kért. Tavalyelőtt átminősítettük 
ezt a részt építési területté, köte-
lezővé téve a környék beépítési 
jellemzőit, azaz: családi házas, 
szellős beépítést engedélyez-
tünk, így e területen mintegy 
1200 ember tud majd leteleped-
ni. Az ingatlan a sóskúti Natura 
2000-területtel határos, ezért a 
környezetvédelmi hatóságok-
kal együttmûködve a tervezők 
védősávokat alakítottak ki. Azon 
túlmenően, hogy közösségi terü-
leteket is létre kell majd hozni az 
ingatlanon, a terület egyharma-
dát megkapta az önkormányzat 
– itt ugyanolyan beépítési sza-
bályok érvényesülnek, mint a 
fennmaradó kétharmad részen. 
Ez a történet egyébként még 
2006 nyarán kezdődött, és 2010-
ben történt meg az átminősítés, 
hosszú előkészítő munka után. 
Az elkövetkező években laza 
szerkezetû, családi házas övezet 
jön majd itt létre – zárta szavait 
T. Mészáros András. 
 Ádám Katalin

A város megtartaná a szakorvosi rendelõintézetet 

Székely zászló Érden is
Érd is szeretne szolidaritást vállalni az erdélyi magyarsággal, ezért a városvezetés, 
több önkormányzathoz hasonlóan, kitûzné a székely zászlót a Fõtéren – jelentette 
be T. Mészáros András múlt szerdai sajtótájékoztatóján. A polgármester beszélt 
az úthelyreállításokról, a szakrendelõ jövõjérõl, a költségvetésrõl és a volt lõtér 
területén tervezett családi házas lakóparkról is.

A város nem kívánja állami kézbe adni a nemrég felújított, kibõvített szakorvosi rendelõintézetet
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Közéleti,	kulturális,		
közérdekű	és	sport-		

információk,		
hírek	Érdről		

és	térségéről
erdhirado.hu

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk	önöket,	hogy		a	

közvilágítási hibák 
bejelentését	az	alábbi		

elérhetőségeken	tehetik	meg:

Telefonszám:  
+36/40-201-023	

Fax:	06/1-424-0314

E-mail:
hibabejelentes@grepzrt.eu

www.erd.hu/ 
közvilágítási hibabejelentés

Meghívó

a Tusculanum – Postástelep 
Településrészi  
Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2013. február 25-én 
(hétfőn) 

18.00 órakor kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Gárdonyi Géza

Általános Iskola és Gimnázium
(2030 Érd,

Gárdonyi Géza u. 1/b)

Meghívó

a Dombos – Fenyves 
Parkvárosi 

Településrészi Önkormányzat
(9. és 12. választókerület)

2013. február 26-án
 (kedden) 

17.00 órakor kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Teleki Sámuel

Általános Iskola
(2030 Érd,

Törökbálinti u. 1.),
11-es terem

Meghívó

a Tisztviselő- és Újtelepi 
Településrészi  
Önkormányzat

(2. és 3. választókerület)

2013. február 27-én 
(szerdán)

 17.00 órakor kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Batthyány

Általános Iskola
(2030 Érd,
Fácán köz)

Meghívó

a Parkvárosi  
Településrészi  
Önkormányzat

(10. és 11. választókerület)

2013. február 27-én
(szerdán)

18.00 órakor kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Teleki Sámuel

Általános Iskola 
(2030 Érd,

Törökbálinti u. 1.),
11-es terem
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A nagyapám még  hordta  ki  az 
útra a hamut egész télen. Persze 
a rosszul elégett szén, a trocka 
jól  töltötte  a  szekerek,  nagy 
ritkán  teherautók  által  vágott 
nyomokat,  a  kiöblösödő  és 
vízzel  töltődő gödröket. Beton- 
keményre  tudott  száradni  ez 
a  dombormû,  ha  nem  kísérel-
te  meg  az  öreg  még  sár  korá-
ban  ellapogatni  a  fölgyûrődött 
talajt.  Olyan  reménytelen  és 
visszatérő munka volt ez, ami a 
hóolvadással kezdődött, a tava-
szi  esőkkel  vált  állandóvá,  és 
elhúzódott késő őszig. 
Nem  volt  az  utcánkban  szi-

lárd  burkolat,  a  háború  után 
még járda is csak itt-ott, szépen 
élére  rakott  téglákból,  helyen-
ként  mintásra  forgatva.  De  ez 
volt  a  ritka. A szabvány beton-
lapok csak a hatvanas években 
jöttek  divatba,  és  minden  ott 
lakó  a  saját  háza  előtt  a maga 
jól  felfogott  érdekében  bekap-
csolódott a burkolat lerakásába. 
Társadalmi  munka  –  legyintett 
nagyapám,  mert  jobban  bízott 
abban,  amit  maga  végzett  el. 
Ám  a  telekhatárokon  kanyar-
gó  döccenős  szalag  mégiscsak 
összeállt. Még az egyenetlensé-
geket  is  megtanulta  az  ember, 
amikor  két  bádogkannával  a 
kútra kerekezett vagy a bolt felé 
kanyarodott.  A város  falusias-
sága  egyszerre  volt  szigorúbb, 
de bensőségesebb is. Mindenki 
ismert  mindenkit,  jó  és  rossz 
tulajdonságával  együtt,  kiszá-
míthatóbb volt a világ, az utcá-
ban is látszott, hogy ki előtt jár 
az ember. Nem tagadom, került 
néha  építési  törmelék,  levert 
vakolat is az útra, csak hogy el 

ne nyelje a sár azokat, akiknek 
erre volt útja. Az úttest mutatta, 
hogy hol milyen felújítás folyik. 
Ennél  tényleg csak az aszályos 
nyarak  pora  volt  kellemetle-
nebb,  különösen,  ha  a  Duna 
felől fújni kezdett a szél. 
Ebben az utcában, de az egész 

városban  a  háború  utáni  meg-
telepedők,  de  régi  lakók  is  a 
helyzetet úgy fogadták el, ahogy 
volt. A kátyúkra azért sem vesz-
tegetetett szót senki, mert az itt 
élők  zöme  gyalogosan,  esetleg 
kerékpárral  jutott  el  a  vasútra, 
buszra,  s  jóval  kisebb  volt  az 
erre  kanyarodó  jármûforgalom. 
Érden  jó  ideig  az  is  csak  átha-
ladt, a hétvégi balatoni vonulást 
még kijártak nézni az emberek, 
hogy aztán az oly nehezen meg-
születő első magyarországi autó-
pálya levegye a terhet a városról. 
Addigra  viszont  a  fővárosból 
kitelepülők  újabb  hullámával  a 
helyi autópark bővült. Messziről 
érkezvén nem  is  lehetett  telket, 
házat,  lakást, kertet nézni, épít-
kezni,  kijárni,  anyagot hordani, 
csak  egyre  duzzadó  forgalom-
mal.  A közmûhálózat  bővíté-
se  is  nehezem  tartott  lépést  a 
népesség  robbanásszerû  gyara-
podásával,  de  a  föld  alá  nem 
látott  senki. A víz,  a  szennyvíz, 
a gázvezeték, de akár a villany-
hálózat,  az  informatika  kábel-
kötegei  nem  látszanak.  Annál 
jobban  megszenvedik  az  érdi-
ek  az  amúgy  is  túlterhelt  vagy 
a  nap  egy  bizonyos  szakaszá-
ban  rendkívül  forgalmassá  váló 

csendes  utcák  burkolathiányát. 
Ahol  nincs,  ott  (az  éghajlatból 
adódóan) gödrösödik, ahol meg 
van  burkolat,  ott  a  téli  fagyok 
rombolnak;  porlik,  kátyúsodik 
az  aszfalt,  máshol  a  korábbi 
vezetékek  fektetésekor  kiásott 
árkok helye süllyed meg. 
A pénz  hiányzik,  nem  a 

szándék  ahhoz,  hogy  jól  meg-
tervezett,  komoly  alapozással 
bíró, hibátlan burkolat kerüljön 
az  utcákba.  De  még  ez  sem 
elég!  Az  állandó  karbantartás 
és  az  ötletszerû  útfelbontások 
tervszerû telepítéssel való elke-
rülése  tudna  minőségi  javu-
lást  hozni.  Az  úthálózatban  s 
ekképpen a közérzetünkben is. 
Az  érdiek  nem  hagyják  magu-
kat: ha kátyúba szalad a kerék, 
már  kapják  is  a  telefont,  és 
lefényképezik, rögzítik az áldat-
lan  állapotokat.  A világhálón  a 
városrész,  az  utca  megnevezé-
sével,  címmel,  tokkal,  vonóval 
ott  van  minden.  A keresetlen 
szavakat,  az  önkormányzat 
vagy  a  polgármester  felmenői-
nek emlegetését most hagyjuk. 
Úgyis olvassa azt az egész világ 
a hálón. Ám ebből az önkéntes 
tényfeltárásból el lehetne indul-
ni  valamilyen  irányba.  Mivel 
Érd  városának  úthálózatát  és 
annak  állapotát  térképeken 
rögzítik  az  illetékesek,  a  valós 
és  a  virtuális  állapotot  egymás 
mellé lehetne rendelni. Egy asz-
tal  mellé  telepedve  a  jelenlegi 
helyzet, a tervek, a lehetőségek 
megnyugtatósan  tisztázhatók 
lennének.  Nem  hajtanánk  el 
vakon egymás mellett, és sárral 
sem csapnánk össze egymást. 
   Antall István

Kátyúzás

Az  időszak csak néhány napja 
kezdődött. Böjt a neve, és negy-
ven napig  tart,  egészen  a  hús-
véti ünnepig – de mit is jelent? 
Mit  jelenthet  manapság,  a  ma 
emberének?  Természetesen 
nem  ez  a  megfelelő  hely  és 
alkalom, hogy  a hagyományos 
keresztény kultúrkör fogalmait; 
a bűnbánatot és a kiengesztelő-
dést, a hitben elmélyülést és a 
lemondást megkíséreljük  „idő-
szerűsíteni”,  az  ünnep  előtti 
készülődés azonban korántsem 
ritka folyamat életünkben.
Érdekes  történetsor  kere-

kedne  ki  például  abból,  ha 
ki-ki  sorra  venné: mikor,  mire 
készült.  Nem  kellene  semmi 
mást  tenni,  mint  szépen  egy-
más  mellé  helyezni  a  meg-
fogalmazott  elképzeléseket, 
vágyakat,  célokat,  korszaktól 
és kortól,  társadalmi és anyagi 
helyzettől függően. 
Mert valamire mindig készü-

lődünk. Gyerekkorunkban leg-
inkább talán arra, hogy minél 
előbb felnőttek legyünk, aztán 
–  esetleg még a  felnőtté  válás 
közben  –  arra,  hogy  szere-
tő  párra  találjunk.  Később 
megfelelő  munkára,  hivatás-
ra,  szerencsés  helyzetben  jó 
fizetésre, szép lakásra, autóra. 
Persze az esetek többségében, 
bármennyire  is  igyekszünk, 
készülődünk,  mindezt  nem 
érjük  el,  vagy  legalábbis  nem 
mindenki  és  nem  mindent, 
vagy nem akkor, amikor szeret-
tük  volna  –  nagy  baj  azonban 
nincs,  mert  biztató  részered-
ményeink  mindig  vannak.  Ha 
van  munkánk,  akkor  fizetést 
is  kapunk,  ha  nem  is  luxus- 
körülmények között, de valahol 
lakunk,  sokaknak,  ha  nem  is 
csúcsterepjárójuk, de autójuk is 
van.  A családot,  a  szerető  párt 
pedig  már  nem  is  nevezném 
részsikernek,  hiszen  ennek 
elérése nyilvánvalóan a legérté-
kesebb elem a rendszerben. 
Mindenesetre várakozunk és 

készülődünk,  ám  ez  a  vára-

kozás  semmiképp  nem  jelent-
het  tétlenséget.  Kezdhetjük 
például  vizsgálódással,  belül, 
legbelül: megtettünk-e mindent 
családunkért,  barátainkért,  a 
közösségért,  ahova  tartozunk? 
Nem  okoztunk-e  gondot  vala-
kinek?  Nem  okoztunk-e  kárt, 
ha  nem  is  anyagit,  de  lelkit; 
megbántást, sértést másoknak? 
Mert,  ahogy  a  technika  fejlő-
dik,  sokféle  rosszat  lehet  csi-
nálni másoknak. Nagyon régen 
elég volt egy jókora bunkósbot, 
amivel  fejbe  lehetett  vágni  a 
másikat,  aztán  íj,  kés,  kard, 
lőfegyver  –  nem  is  érdemes 
sorolni, elég ha a lista pillanat-
nyi végét tekintjük: feljelentés, 
rágalmazás,  eszközként  pedig 
az  internet.  Ez  utóbbi  talán  a 
legsikeresebb, még az elkövető 
neve sem kell  semmiféle aljas-
sághoz,  elég név nélkül,  aztán 
olvashatjuk: ki, mennyit lopott, 
csalt,  hozott  létre  házasságon 
kívüli  gyereket  és  hagyott  el 
idős, beteg, szülőt…
Lőjünk  vissza  a  fa  mögül 

lövöldözőkre?  Aligha  jó  meg-
oldás,  kiváltképp  így  a  böjti 
időszak  gondolatkörében. 
Értékesebb  ennél  az  önvizs-
gálat;  hogy  vajon  mi  megtet-
tünk-e  mindent,  amire  lehe-
tőségünk  volt?  Szeretettel, 
segítőkészséggel  fordultunk-e 
a  többiek,  akár  rosszakaróink 
felé?  Lemondtunk-e  bármiről 
is, ami aztán javára vált mások-
nak,  szeretteinknek  vagy  akár 
ismeretleneknek  is?  Érdemes 
mindezt végiggondolni, hiszen 
a  böjti,  készülődési  időszak 
még csak néhány napja kezdő-
dött. Még van idő, vizsgálódha-
tunk, mérlegelhetünk,  gondol-
kozhatunk.
Közben  meg  készülhetünk 

az ünnepre, hiszen a böjt után 
a húsvét következik.

A szerkesztõ jegyzete

Készülõdés

A képviselők most első forduló-
ban foglalkoztak a büdzsével, és 
a  befogadott  módosító  javasla-
tokkal együtt ismét megtárgyal-
ják majd, ezt követően kerülhet 
majd elfogadásra a  rendelet. T. 
Mészáros András  vitaindítójá-
ban előrebocsátotta, hogy mind-
egyik bizottság nagy többséggel 
elfogadta  és második  fordulóra 
alkalmasnak  találta  az  előter-
jesztést. Hozzáfûzte:  a  költség-
vetés  fő  számainak  végleges 
alakításában fontos szerepe volt 
az  adósságkonszolidációnak, 
ugyanis  az  idei  költségvetés  a 
70  százalékos  állami  támoga-
tással  készült,  de  ez  az  arány 
még feljebb is mehet ennél, ami 
további, szerencsére pozitív vál-
toztatásokra adhat majd okot, de 
ez egyelőre még nyitott kérdés. 
Érd  költségvetésének  fő  száma 
17  milliárd  forint  bevételt  és 
ugyanennyi  kiadást  tartalmaz. 
A mûködési kiadások maradék-
talanul  biztosítottak,  egyedül 
a  felhalmozási  kiadásokban 
mutatkozik hiány, ami ingatlan- 
értékesítésből  és pénzmaradvá-
nyokból pótolható. A gazdasági 
iroda vezetője röviden felvázol-
ta, milyen  szempontok  alapján 
készítették  a  költségvetési  ter-
vet. Az önkormányzati törvény-
nek  megfelelően  elkülönítésre 
kerültek  a  város  kötelező  és 
önként  felvállalt  feladatai, vala-
mint  a polgármesteri hivatal  és 
az  intézmények  költségvetése. 
Nagyobb  volumenû  árstruktu-
rálást  követelt  például,  hogy  a 
gépjármûadó 60 százalékával és 
a személyi  jövedelemadó eddig 
felhasználható  mértékével  már 
nem  számolhattak,  mert  az 
állami  költségvetésbe  kerül,  de 
ugyanakkor  a  tavalyi  mérték-
hez  képest  400  millió  forint-
tal  növekedett  az  intézmények 
normatív támogatása, és az idei 
költségvetési tervbe beszámítot-
ták  a  70  százalékos  adósság-
konszolidációt is. A bizottságok 
és  a  képviselők  véleményezése 
során  Kéri Mihály,  az  Oktatási 
és  Mûvelődési  Bizottság  elnö-
ke  közölte:  hiányolják  a  költ-
ségvetésből  a  civil  alapra  szánt 
10  millió  forintot.  Megértik, 
hogy  szigorú  gazdálkodásra 
van  szükség,  de  úgy  vélik,  a 
civil  közösségeknek  tovább-
ra  is  óriási  szükségük  van  az 
önkormányzati  támogatásra, 
mert  más  forrásokra  nem  szá-
míthatnak.  A bizottság  arra  is 
javaslatot  tett,  hogy  az  önként 
vállalt feladatokra szánt 170 mil-
lióból  lehetne  átcsoportosítani 
a  civil  közösségek  keretössze-
gét.  Továbbá  a  bizottság  szor-
galmazta  az  Érdi  Mûvésztelep 

bekerülését,  a korábbi  éveknek 
megfelelő,  négymillió  forint 
költségvetéssel.  Azt  is  indítvá-
nyozták a bizottság tagjai, hogy 
a  Szepes  Gyula  Mûvelődési 
Központ  nagyobb  kulturális 
rendezvényeit is sorolják a köte-
lező  feladatokhoz.  Felvetették 
még, hogy fél év múlva vizsgál-
ják felül, sikerült-e az Érd Városi 
Televíziónak  reklámbevételek-
ből  pótolni  az  elvont  8  millió 
forintot,  és  a  Magyar  Földrajzi 
Múzeum költségvetését is érde-
mes  felülvizsgálni,  mert  úgy 
tûnik,  a  rezsijében  nem  szá-
moltak  azzal,  hogy  a  bővítését 
követően  jelentősen  emelked-
tek az intézmény fûtési számlái. 
Dr. Veres Judit, a  Szociális  és 
Egészségügyi  Bizottság  elnöke 
kifejtette,  örül,  hogy  az  Arany 
János  utcai  körzeti  orvosi  ren-
delő  kulturált  körülmények 
közé  kerül,  de  úgy  vélte,  a 
Topoly  utcai  Idősek  Otthonára 
is ráférne a felújítás és a bővítés, 
valamint ismét szóvá tette, hogy 
a parkvárosi részönkormányzat 
lakosai  továbbra  is  hátrányos 
helyzetben érzik magukat, mert 
őket folyton elkerüli a fejlesztés. 
A doktornő  hangsúlyozta,  csak 
úgy  tudja  megszavazni  a  költ-
ségvetést, ha Parkváros gondjai-
nak megoldására is lát reményt. 
Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és 
Közrendvédelmi Bizottság elnö-
ke  is a civil keretösszeg vissza-
állításáért  szállt  síkra,  valamint 
a  sporttevékenységek  költség-
vetésében javasolt változásokat. 
Jakab Béla (Civil Érdek) felszó-
lalásában  üdvözölte  az  előző 
nap  megtartott  párbeszédet, 
amely  szerinte  rengeteg  hasz-
nos  információval  szolgált,  és 
amelyen  T.  Mészáros  András 
polgármester a lendület, Segesdi 
János  alpolgármester  viszont  a 
túlélés költségvetésének nevez-
te  az  ideit.  Nem  tudni,  melyik 
a helyes meghatározás, viszont 
egyetértett  képviselőtársaival, 
akik  a  civil  keret  visszakerülé-
sére  tettek  javaslatot,  valamint 
felvetette,  hogy  az  érdligeti 
közösségi  házat  is  ideje  lenne 
pótolni, hiszen amikor 83 millió 
forintért  eladták  a  Lidlnek,  azt 
ígérték, hogy közösségi célokra 
egy másik épületet biztosítanak, 
de ez a mai napig nem valósult 
meg.  Kopor Tihamér  (Fidesz) 
úgy  vélte,  itt  az  ideje  másként 
gondolkodni,  és  változtatni  a 
korábbi várospolitikán. Szerinte 
jobban be kellene vonni a helyi 
vállalkozókat  a  város  életébe, 
és  arra  kell  ösztönözni  az  itt 
élő  családokat,  hogy  helyben 
költsék  el  a  pénzüket,  ami  egy 
kedvezményeket  kínáló  város-

kártyával  megoldható.  A helyi 
médiumokra  több mint 50 mil-
liót  költ  az  önkormányzat,  de 
véleménye  szerint  ezt  a  pénzt 
jobban,  célirányosan  is  fel 
lehetne használni egy speciális, 
úgynevezett  „média  holding” 
mûködtetésével,  amely  reklám-
bevételeket  is  hoz.  Csőzik 
László  (2030  Egyesület)  üdvö-
zölte  a  kormányzat  adósság-
rendezéséi  hajlandóságát,  bár 
úgy  látta,  ezúttal  az  a  polgár-
mester  járt  „rosszul”,  aki  nem 
vett  fel  hiteleket!  Ezzel  együtt 
mégis azt állította, hogy amit a 
kormányzat  egyik  ágon  odaad, 
azt  a  másik  ágon  visszaveszi 
(lásd  gépjármûadó  és  személyi 
jövedelemadó  aránya),  hiszen 
még  az  sem  látszik,  hogy  mit 
jelent  Érd  számára  ez  a  nagy 
reform,  mire  számíthatnak  a 
változások  tükrében.  Szerinte 
az  iparûzési  adóbevételeket 
felültervezték,  így  ha  nem  tel-
jesülnek,  hiánnyal  is  számolni 
kell. Ráadásul a sportcsarnok és 
uszoda mûködtetése  is  komoly 
százmilliókkal növeli a költség-
vetést,  ezért  hiányolta  a  város 
ipartelepítési  koncepcióját  és 
befektetőbarát  politikáját,  ami-
vel  nagyberuházásokat  tudná-
nak idehozni. Antunovits Antal 
Ófalu  mûemlékei,  így  többek 
között  a  kápolna  védelméért 
szállt  síkra.  Kéri  Mihály  pedig 
ismét  szót  kérve,  a  parkváro-
si  Közösségi  ház  viszonylagos 
rendbetételét említette még. 
T. Mészáros András a felveté-

sekre, javaslatokra reagálva min-
denekelőtt  leszögezte:  ebben 
a  pillanatban  –  a  költségvetési 
tervben jól látható – ennyi pénze 
van  a  városnak!  Hozzáfûzte, 
tiszteli  a  képviselők  jó  szándé-
kát  az  építésre,  gyarapodásra, 
de  ebben  az  esztendőben  sok 
mindenre nem lesz forrás, kivé-
ve a megkezdett beruházásokat, 
köztük a vízhálózat rekonstruk-
ciója,  a  két  óvoda  bővítése.  Ez 
utóbbiból  jóval  többre  lenne 
szükség,  mert  a  kötelező  óvo-
dai  ellátás  következtében  leg-
alább  kétezer  óvodai  hely  kel-
lene  még  a  városnak,  ami  5-6 
milliárd  befektetést  igényelne. 
A médiumokkal  és  a  városmar-
ketinggel  kapcsolatban  a  pol-
gármester  kifejtette,  nincs  szé-
gyenkezni valója Érdnek, hiszen 
2007 és 2013 között nem kevés 
alkalommal szerepelt városunk, 
és  leginkább pozitív hírek  szól-
tak  a  városról.  A z  Érdi  Újság 
kiadásának költségeit már tavaly 
a  felére  csökkentették,  de  ha 
megkérdezik a lakosokat, miből 
tájékozódnak  a  várost  érintő 
kérdésekben, több mint 80 szá-

Elsõ fordulóban vitatta meg a közgyûlés a költségvetési tervet

Szigorú gazdálkodás 2013-ban
A közgyûlés február 14-én megtartott ülésén az átlagos húszegynéhány napirendi 
ponthoz képest jóval kevesebb, mindössze nyolc tárgyban kellett a képviselõknek 
dönteni, de az idei költségvetési terv így is alaposan feladta nekik a leckét, mert az 
érdi önkormányzatnak 2013-ban szigorúan takarékos gazdálkodásra kell felkészül-
nie, amit az elsõ fordulóban megvitatott költségvetési terv is tükrözött.

zalékuk  az  Érdi  Újságot  nevezi 
meg.  Az  „érdiség”,  a  városhoz 
való kötődés, a patriotizmus és a 
városiasodás érdekében is sokat 
tettek  eddig  – mondta  – de  leg-
alább 200 milliárd forint kellene 
még ahhoz, hogy városunk egy 
Kaposvár  szintû  szolgáltatást 
utolérjen!  Az  érdiség  attól  is 
függ,  milyen  gyorsan  és  hány 
munkahelyet  tudnak  létrehoz-
ni  itt  a  városban.  Az  érdligeti 
közösségi  házzal  kapcsolatban 
kifejtette,  bár  jogos  az  igény, 
és  annak  idején  a Kutyavári úti 
egykori  orvosi  rendelő  épületét 
szándékozták felújítani és bőví-
teni erre a célra, de erre az idén 
még nem kerül sor. Az adósság-
rendezést  illetően  T.  Mészáros 
András  elmondta,  sokat  gon-
dolkodott  a  kötvénykibocsátás 
előtt, de enélkül le kellett volna 
mondani  a  város  építéséről,  a 
fejlesztésekről. Ezek ugyan nem 
kötelező feladatok, de csak álta-
luk  tudtak  nagyot  lépni  előre, 
ezért  a  jövőben  is megteremtik 
a  fejlesztési  beruházások  lehe-
tőségét. 
A vitát követően az  idei költ-

ségvetési  tervet  a  módosító 
javaslatok  figyelembe  vételével 
a  közgyûlés  13  igen  és  2  nem 
szavazattal  alkalmasnak  talál-
ta  a  második  fordulóra,  majd 
elfogadta  a  környezetvédelmi 
alap  felhasználásra  tett  javasla-
tot.  A képviselők  egyhangúlag 
megszavazták, hogy nem adják 
állami  kézbe  a  helyi  járóbeteg- 
ellátást  biztosító  szakrendelőt, 
így  azt  a  jövőben  is  az  önkor-
mányzat  mûködteti.  Ezt  köve-
tően a  városi plénum elfogadta 
az  Érdi  Városi  Televízió  üzle-
ti  tervét,  majd  két  sürgős  elő-
terjesztés  tárgyában  is  pozitív 
döntést hozott. Egyik a székely 
zászló kitûzésére vonatkozott, a 
másikkal  a  Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium  fejlesztési  pályá-
zatának  továbbvitelét  fogadták 
el. Végül zárt ülésen díjak ado-
mányozásáról  döntöttek  a  kép-
viselők.  Bálint Edit

A laptop és a szavazógép bekapcsolva, a technikai eszközök és a képviselõk is készen állnak  közgyûlés döntéseire
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A tízszázalékos gáz-, villany- és 
távhőárcsökkentést a december 
15-i  kormányrendelet  alapozta 
meg.  Az  említett  árcsökken-
tés  minden  családnak  kedve-
ző.  A képviselő  kifejtette,  hogy 
mint  az  energetikával  is  fog-
lalkozó  politikus,  ismerve  az 
energiaárak  elmúlt  évi  alakulá-
sát,  az  energiapiacon  várható 
trendeket, a díjcsökkentés nem 
egyszeri,  hanem  fenntartható, 
sőt, a Fidesz–KDNP elképzelései 
szerint  további díjcsökkentések 
várhatók. A frakció megvizsgál-
ja a víz- és szennyvízelvezetés, 
továbbá  a  szemétszállítás  és  a 
kéményseprés  díjának  csök-
kentési  lehetőségeit  is.  Utóbbi 
díjak  csökkentése  azért  nem 
olyan  egyszerû,  mint  a  gázé, 
az  elektromos  energiáé  és  a 
távhőé,  mert  a  piac  többsze-
replős,  Érdet  kivéve  majdnem 
mindenhol  az  önkormányzat 
tulajdonában  vannak  azok  a 
szolgáltatók,  amelyek  a  víz-, 
szennyvíz-,  szemétszállítási  és 
kéményseprési szolgáltatásokat 
végzik.  A kormány  kihelyezett 
frakcióülésén  vita  kerekedett  a 

képviselők  között,  egy  részük 
arra kérte a kormányt, hogy az 
árcsökkentést  gondosan  készít-
se  elő,  a  díjcsökkentés  sávos 
rendszerben, a helyi fogyasztási 
helyekhez  igazodva  történjék. 
A frakció  döntése  értelmében 
július 1-jéig meg kell vizsgálni a 
kellően differenciált  árcsökken-
tés lehetőségeit.

Aradszki András  szerint  a 
rezsicsökkentés  jól  mutatja, 
hogy  mi  a  különbség  egy  bal-
oldali  MSZP–liberális  és  egy 
jobboldali  kormányzás  között. 
A jobboldali  kormány  intézke-
dései azt mutatják, hogy amint 
lehetősége  van  rá,  az  emberek 
érdekét  vállalja  föl  elsősorban, 
az  életkörülményeiket  igyek-
szik javítani. A már végrehajtott 
és  a  jövőbeli  rezsicsökkentés-
nek  a  fedezete megvan  a  rend-
szerben, hosszú távon fenntart-
ható.  Az  energiaárak  várható 
csökkentéséhez  hozzájárul  az 
is, hogy a hosszú távú magyar–
orosz  gázszállítási  szerződés 
a  közeljövőben  jár  le,  amit  az 
E.ON cégcsoport kötött az orosz 
Gazprommal,  most  azonban  a 

kormány  az  E.ON  tulajdonosa-
ként  kedvezőbb  árat  alakíthat 
ki hazánknak. (Lengyelország a 
tárgyalások során a Gazpromtól 
csaknem 15 százalékos díjcsök-
kentést ért el.)
A foglalkoztatásra  áttérve  a 

képviselő  elmondta,  hogy  ma 
ötvenezerrel  nagyobb  a  foglal-
koztatottak létszáma az ország-
ban, mint egy évvel ezelőtt. Ez 
köszönhető a közmunkának is, 
és azt mutatja, hogy a kormány 
elindult azon az úton, amely az 
egymillió  új  munkahely  meg-
valósítását eredményezi. Az első 
Orbán-kormány idején, 1998 és  
2002  között  mintegy  240  ezer  
új munkahely  jött  létre. A szo-
cialista–liberális  kormányok 
alatt, 2002 és 2010 között 80 ezer  
új munkahely  létesült. A mun-
kanélküliség stagnál, ami siker-
nek  könyvelhető  el,  mikor  a 
környező és a mediterrán orszá-
gokban  jellemzően  nagyobb, 
ahol  kisebb,  ott  pedig  növek-
vő  tendenciát  mutat.  Nálunk  
10,5  százalék  a  munka-
nélküliség,  annyi,  mint 
Franciaországban.

A személyijövedelemadó-
rendszer  a  képviselő  szerint 
bevált,  kezd  kifehéredni  a 
munka világa, növekszik a legá-
lis munkavállalók száma.
Gazdaságunk  sajnálatosan 

visszaesett,  amit  egyrészt  az 
aszályos  időjárás,  valamint 
Németország  és  Franciaország 
piacainak  kedvezőtlen  fordula-
tai  okozták.  A nagyobb  gazda-
sági visszaesést a kormány más 
piacok  felé  fordulása  (orosz, 
arab  és  kínai)  csökkentette. 
Kedvezőbb időjárás esetén és az 
autóipar  fellendülése  következ-
tében  a  gazdaság  növekedési 
pályára  léphet,  az  államadós-
ság  csökkenhet.  Gazdaságunk 

versenyképessége,  ha  lassan 
is,  de  javul.  Egy  washingtoni 
intézet  felmérése  szerint  a  lis-
tát  Hongkong  vezeti,  mi  a  48. 
helyen állunk, míg 2010-ben az 
51. helyen voltunk.
Szó volt még az EU-s pénzek 

megszerzéséről,  Budapestnek 
Pest  megye  leválasztásáról  a 
kohéziós  alapokból  nagyobb 
részesedés érdekében, a polgá-
ri törvénykönyv módosításáról, 
amely  védi  a  házasságot  és  a 
családot,  a költségvetés módo-
sításáról,  amire  az  E.ON meg-
vásárlása  miatt  volt  szükség, 
továbbá  az  USA-ban  kibocsá-
tott  sikeres  magyar  dollárköt-
vényről.  MF

A parlamenti képviselõ tájékoztatója

További rezsicsökkentés lesz
Aradszki András, a Pest megyei 8. választókerület országgyûlési képviselõje, az 
Országgyûlés Fenntartható Fejlõdés Bizottságának tagja február 14-én tartott saj-
tótájékoztatót a Polgárok Házában az elmúlt hónap fontosabb parlamenti törvény-
hozási tevékenységérõl. A képviselõ beszámolóját a lakosság kiadásait kedvezõen 
érintõ kormányzati intézkedéssel, a rezsicsökkentéssel kezdte.

Aradszki András: Ötvenezerrel nagyobb a foglalkoztatottak létszáma az 
országban, mint egy évvel ezelõtt
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Meghívó
A Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Érd város lakosságának

közmeghallgatást
tart

2013. február 27-én  

15 órától

a Polgárok Háza Érd, 

Alsó u. 3. szám alatti 

földszinti  

tanácskozótermében.

Balogh Csaba elnök

Menetrendváltozás
A MÁV-Start Zrt. tájékoztatása szerint 2013. február 25-től 2013. március 22-ig 
Kelenföld–Érd alsó–Tárnok állomások között a vasúti pálya átépítése miatt a Budapest–
Székesfehérvár, illetve a Budapest–Pusztaszabolcs vasútvonalon a vonatok módosított 
menetrend szerint közlekednek.
  2013. február 25-től 2013. június 14-ig Kelenföld–Albertfalva–Nagytétény–Érd 
alsó–Tárnok állomások között a vasúti pálya átépítése miatt a vonatok nem közlekednek. 
Ez idő alatt Budatétény vasútállomás és Érd, Kálvin tér között vonatpótló autóbuszok 
szállítják az utasokat.

Részletes menetrend:  
http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/felhivasok/menetrend0225.html

Február  16-án  17  órai  kez-
dettel  kicsiket  és  nagyokat 
megmozgató,  hajnalig  tartó 
mulatságnak  adott  otthont  a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnázium. A Szülők-neve-
lők  bálja  nevet  viselő  rendez-
vényről  Marosánné dr. Gáti 
Gabriella,  az  intézmény  igaz-
gatója tájékoztatott. 

A több  mint  húsz  éve  rend-
szeresen  megrendezett  bál 
– mely fennállása óta talán egy-
szer maradt el az intézményben 
zajló  építkezés  miatt  –  alapve-
tően  a  szülői  szervezet  által 
nyert  létjogosultságot,  amihez 
a pedagógusok a családok moti-
válásával  járultak  hozzá,  ösz-
tönözve  őket  a  rendezvényen 

való  részvételre.  Az  asztalokra 
kerülő  teríték  elhelyezése  és 
a  fellépő  mûvészek  meghívá-
sa  is  a  szülői  szervezet  felada-
ta  volt,  amelynek  közösségét 
Ivánszkiné Fintor Ágnes fogta 
össze.  Emellett  sok  támogatója 
is  volt  a  bálnak,  akik  támoga-
tói  jegyekkel  és  tombolanyere-
ményekkel  járultak  hozzá  az 
eseményhez.  Az  igazgatónő 
elmondása  szerint  Cseh László 
világhírû  úszó  videoüzenetet 
küldött  az  alkalomra,  s  árvere-
zés  céljából  3  dedikált  pólót  is 
felajánlott az iskola sporteszköz-
állományának fejlesztéséhez. Az 
alaphangulat  megteremtéséhez 
Peller Károly, az Operettszínház 
mûvésze  járult  hozzá  egyórás 
koncertjével,  majd  az  iskola 
diákjainak  mûsorát  tekinthet-
te  meg  a  közönség,  amelyet  a 
4.  osztályosok  palotás  tánca 
nyitott  meg.  A továbbiakban 
egyebek  között  helyet  kapott 
az  ének,  a  néptánc,  az  akroba-
tikus rock and roll, a társastánc, 
de  még  artistamutatványokra, 
zsonglőrködésre és színpadi lát-
ványtáncra is sor került. 

Szülõk-nevelõk bálja a Gárdonyiban

A mûsor  a  tanárok  táncával 
zárult,  melyet  a  nagy  sikerre 
való  tekintettel  meg  is  kellett 
ismételni. Arról, hogy a  rendez-

vény során befolyt összeget mire 
fordítják,  a  szülői  szervezettel 
közösen  dönt  az  intézmény 
vezetősége.  Esze Gabriella

Farsangi asztali dekoráció Gárdonyi módra
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Talán hihetetlen, de õk a táncoló tanárok

Cézár saláta garnélával

p



Érdi Újság 5XXIII. évfolyam, 2013. február 21. helyi társadalom

A csatornázási  munkálatok  ha-
ladásáról,  a  várható  lépésekről 
és  az  elkövetkező  munkafázi-
sok  feladatainak  felelősségi 
körének  megoszlásáról  Kovács 
Péter Barnát, a projekt vezetőjét 
kérdeztük.

– Keveset hallunk a projekt 
kezdeteiről. Hogyan zajlott a 
csatornázási munkálatok előké-
szítése, és milyen lépései voltak 
a beruházásnak? 
–  Egy  ilyen  óriási  beruhá-

zás  egy  hosszú  meneteléshez 
hasonlítható.  A jó  hír  az,  hogy 
most  már  jóval  kevesebb  van 
hátra,  mint  amennyit  eddig 
dolgoztunk  –  már  ami  a  befe-
jezésig  szükséges  időt  jelenti! 
A konkrét fizikai építési munká-
kat két éve, 2011 őszén kezdték 
a  kivitelezők  az  utcákon.  Az 
előkészítés  és  az  érdi  tisztító 
építése  azonban  ennél  koráb-
ban, már 2010-ben elkezdődött. 
Ehhez  képest  2013-ra  szeret-
nénk  minden  építési  munkát 
befejezni.  A hátralévő  időben 
lesz még új építés is, azonban a 
legnagyobb feladat az utak hely-
reállítása  és  a  hálózat  beüze-
melése  lesz.  Szeretném  ezúton 
is  megköszönni  mindenkinek 
a  sok  türelmet  és  megértést  a 
munkálatok  alatti  kellemetlen-
ségért!  Bízom  benne,  hogy  ha 
a  nehezét  elviseltük,  a  követ-
kező pár hónapban  is hasonlót 
fogunk tapasztalni. 

– A kivitelezés szempontjából 
most hol tartanak a munkála-
tok? 
– A kivitelezők részéről indu-

láskor hosszú időt ölelt fel a rész-
letes  kiviteli  tervek  elkészítése. 
A mûszaki feltételek egy ekkora 
településen,  mint  Érd,  rendkí-
vül  szigorúak  voltak  (meglévő 

közmûvek, építési technológiák 
stb.).  A városban  való  közleke-
dést biztosítani kell a munkála-
tok alatt is, így bizonyos együt-
tes bontásokat nem engedélyez-
tünk. A kivitelezőknek azonban 
szabadságuk  volt  a  projekt 
ütemezését,  munkaszervezését 
a  maguk  stílusában  és  a  saját 
gépeikhez  igazítva  meghatá-
rozni,  de  mindezt  úgy,  hogy 
a  város  élhetőségét  mindvégig 
biztosítsák. A tervezési szakasz 
hosszúra  nyúlása  miatt  egyes 
városrészekben  később  kezd-
hették  el  a munkálatokat, mint 
a  jobban  haladó  területeken, 
így  az  építésekkel  belecsúsz-
tak  az  őszbe.  Ezáltal  az  utak 
végleges helyreállításához 2012-
ben már nem  tudták  tartani  az 
előírt  konszolidációs  időt.  Úgy 
jöttünk át  a 2013-as  évre, hogy 
kevesebb  végleges  úthelyreállí-
tás történt, mint amit elvártunk 
a  kivitelezőktől.  Ennek  a  levét, 
vagyis  sarát  isszuk  most.  Az 
árnyoldal mellett előny az, hogy 
a hó és csapadék miatt fellazult 
árkok hosszú távon jól megüle-
pednek,  de  sajnálatos  módon 
a  tavaszig,  az  átmeneti  időben 
nagyon  sok  kellemetlenséget 
okoznak  a  lakosságnak.  Ha 
az  ősszel  ezek  az  utak  kellő-
en  betömörödnek,  és  elindult 
volna  a  végleges  helyreállítás, 
sokkal  kellemesebb  telünk  lett 
volna.  Itt  azonban  fontos  azt 
is megemlíteni, hogy az elmúlt 
negyven  évben  az  idei  volt  a 
legcsapadékosabb tél Érd és tér-
sége  történetében,  tehát  sajnos 
csatornaépítés  nélkül  is  saras 
telünk lett volna. 

– Mire számíthatunk még az 
elkövetkezendő időszakban?
–  A tavasz  beköszöntével  a 

kivitelezés  utolsó  fázisa  követ-
kezik,  amikor  elkezdődnek  az 
ellenőrzések, mûszaki átadások 
és  a  rákötések.  Ekkor  még  a 
beruházást  lebonyolító  társulás 
tulajdonában  van  a  csatorna, 
egyfajta  üzempróba  zajlik,  de 
már  ráköthetnek  a  lakosok,  és 
belevezethetik  a  szennyvizet. 
A mûszaki átadások már elkez-

dődtek,  néhány  kilométeren 
már  túl  vagyunk,  de  március-
ban  kezdődnek  igazán  a  töme-
ges  rákötések.  Mintegy  hatvan 
kilométer  olyan  szakasz  van, 
ahol  már  csatlakozik  a  meg-
lévő  hálózathoz,  és  a  köztéri 
átemelőkapacitás  is  elégséges 
ahhoz,  hogy  el  tudja  szállíta-
ni  a  szennyvizet  a  tisztítóig. 
Most  úgy  tervezünk,  hogy  a 
végső bekötések még ebben az 
évben  megtörténnek  a  legtöbb 
esetben,  de  legkésőbb  jövő  év 
közepéig mindenki rá tud kötni 
az  elkészült  csatornára.  Érden, 
a város keleti oldalán, az északi 
és  középső  részen  50%-os  az 
elkészült  csatornák  aránya,  a 
keleti  oldal  déli  részén  pedig 
100%-os. A nyugati oldal északi 
és  középső  részén  60-70%-os 
a  készültség,  a  középső  részén 
pedig  100%-os.  Tehát  összes-
ségében  közel  82%-os  a  cső-
hálózat  megépült  mennyisége. 
A fennmaradó  30-40%  idén  fog 
megépülni.  Arányaiban  ugyan-
ilyen haladás  érvényes Diósdra 
és Tárnokra is. 

– Ki veszi át a munkát, ki iga-
zolja a megfelelő minőséget? 
– Mi  a  beruházói  oldalról  az 

EU-s  szabályoknak  megfelelő-
en  közbeszerzésen  kiválasztott 
kivitelezőket bíztunk meg azzal, 
hogy megvalósítsák  az  előzete-
sen megtervezetett  vezetékeket 
és  mûtárgyakat.  A beruházást 
a három érintett önkormányzat 
által létrehozott Önkormányzati 
Társulás végzi. Szintén a társulás 
számol el az EU-s pénzekkel, és 
tartja  a  kapcsolatot  a  pénzeket 
folyósító  kormányzati  szerve-
zetekkel.  A beruházás  önrészé-
nek  biztosításához  mindhárom 
településen  létrejött  egy-egy 
Víziközmû  Társulat,  amely  az 
érintett  lakosok  önálló  szerve-
zete, és feladata arra összponto-
sul, hogy összegyûjtse és átadja 
a beruházás részére a szükséges 
önerőt.
Szintén  EU-s  szabályok  írják 

elő,  hogy  a  beruházás  irányí-
tására  és  ellenőrzésére  egy  ún. 
„független  mérnökszervezetet” 

(FIDIC  Mérnök)  bízzunk  meg. 
Ezen  szervezet  egy  tucatnyi 
szakembert  foglalkoztató  kon-
zorcium.  Az  a  feladatuk,  hogy 
mûszaki  szempontból  irányít-
sák a projektet,  és ellenőrizzék 
az  elvégzett  munkák  minősé-
gét.  Mint  a  nevük  is  mutatja, 
mûködésükben  függetlenek 
mind  a  beruházótól,  mind  a 
kivitelezőtől, az ő szavuk döntő 
mindenben.  Õk  hagyják  jóvá 
a  kiviteli  terveket,  a  munkála-
tok  ütemezését,  ők  szervezik 
és  vezetik  a  heti  koordinációs 
megbeszéléseket.  A mûszaki 
ellenőri  feladatokat  is  ezen 
szervezet  keretein  belül  látják 
el.  A munkálatok  kifizetése 
előtt  a  teljesítést  a  független 
mérnök  igazolja,  biztosítva, 
hogy  csak  a  ténylegesen  elvég-
zett és minőségileg is megfelelő 
munka legyen kifizetve. Ha vita 
van  köztünk  és  a  kivitelezők 
között  –  mondjuk  a  szerződé-
ses  előírások  be  nem  tartása 
okán –, akkor a FIDIC-szabályok 
szerint szintén a mérnökszerve-
zet  dönti  el,  hogy  miként  kell 
eljárni.
–  Mivel  ez  a  nagy  munka 

nem  egy  hermetikusan  lezárt 
területen  zajlik,  a  beruházás 
sikere  nagyban múlik  a  város-
ban lakók együttmûködésén és 
megértésén.  Az  egész  munka 
a  mindennapokban  mindenki 
szeme láttára zajlik, teljesen ért-
hető módon  időnként  átmene-
tileg nehezebbé teszi a jól meg-
szokott  életmódot.  Azonban 
ahhoz,  hogy  a  munkákat  el 
lehessen  végezni,  szükség  van 
a  lakosok  részéről  a  kivitele-
zőkkel  való  együttmûködésre. 
Ilyen elvárás, hogy a lakó been-
gedje a telkére a kivitelezőt, és 
együttesen  jelöljék  ki  a  tisztí-
tóakna helyét, mivel a  tulajdo-
nos  tudja  a  legjobban,  hogyan 
a  legpraktikusabb  a  bekötés, 
és  hol  van  a  házból  kiveze-
tő  csonk.  Ha  mégsem  ismeri 
a  kivezetési  pontot,  akkor  az 
akkreditált  mérnökök  tudnak 
szakmai  tanácsot  adni,  illetve 
rákötési tervet készíteni. 

Tavasszal újra indulnak 
a csatornázási munkálatok

A tavasz közeledtével, 
amennyiben már éjszaka 
is tartósan nulla fok fölé 
emelkedik a hõmérséklet, 
újra indulnak a csator-
názási munkálatok Érden, 
Diósdon és Tárnokon. 

– Hogyan történik az elkészült 
szakaszokon a rákötés? 
– Az elkészült házi bekötése-

ket  a  könnyített  eljárásban  az 
akkreditált mérnökök veszik át. 
Az  általunk  és  a  leendő  üze-
meltető által akkreditált mérnö-
kök  elsődleges  feladata,  hogy 
minden  ingatlan  szakszerûen, 
az  előírásoknak  megfelelő-
en  legyen  rákötve  a  csatorna-
rendszerre.  Az  akkreditáció 
ingyenes,  minden  szakirányú 
végzettségû,  kamarai  tagság-
gal  rendelkező  mérnök  a  csa-
pat  tagja  lehet,  jogosítványát  a 
tulajdonosi  jogon  a  beruházó 
állítja ki, aki a képzést is bizto-
sítja  az  akkreditációhoz.  Célja 
csupán  az,  hogy  aki  ebben  a 
munkában részt szeretne venni, 
megismerje  az  itt  alkalmazan-
dó mûszaki  és  jogi  feltételeket, 
és  felelősséget  vállaljon  azok 
betartásáért és betartatásáért.

Ez  azért  könnyített  eljárás, 
mert  nem  kell  minden  tulajdo-
nosnak egyénileg az üzemeltető 
képviselőjét  kihívni,  helyszíni 
szemlét  tartatni,  és  átvetetni, 
ráadásul a teljes – a szolgáltatók 
által előírt – engedélyezési doku-
mentációt  benyújtani.  Ezzel 
tehát időt és pénzt lehet spórol-
ni.  Az  egyszerûsített  eljárásban 
is  van  dokumentáció,  de  ez  a 
lehető  legegyszerûbb,  és  ennek 
összeállításában  segít  az  akkre-
ditált  mérnök,  aki  ilyen  irányú 
igény  esetén  meg  is  tervezi  a 
belső hálózatot. Természetesen, 
aki  szeretné,  választhatja  az 
általános használatbavételi  eljá-
rást is, ez azonban véleményünk 
szerint  drágább,  és  több  időbe 
telik,  az  élőre  kötés  mûszaki 
ellenőrzését és átvételét pedig a 
beruházási szakaszban minden-
képpen az akkreditált mérnökök 
végzik el.

Kovács Péter Barna projektvezetõ: A tavasz beköszöntével a kivitelezés 
utolsó fázisa következik, amikor elkezdõdnek az ellenõrzések, mûszaki 
átadások és a rákötések
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. február 25. – március 3.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu 
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre! Jegyvásárlás: hétfő–csü-
törtök 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:
Böröczkné Ica
Textil és kötött termékek 
kiállítása látható.
Megtekinthető: február 28-ig

A fotógalériában
március 31-ig
Tavaszhívogató
a Duna-Art Fotóklub kiállítása

A kamarateremben
Mesék képekben
Tálosné Violányi Mariann
kiállítása látható.
Megtekinthető: március 8-ig.

A Városi Galériában
(Érd, Alsó u. 2.)
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 25., hétfő 17 óra
Dumaparti, esetleg nótázás is.
Vezeti: Makai József
 
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 17 órától várjuk 
a fotózni kedvelőket!
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet Érd, Enikő u. 2.
Érdeklődni Körmendy Zizi 
klubvezetőnél, 
a 06-20/411-3673-as 
telefonszámon.

Programok:
2013. Tavaszi zenés  
színházbérlet III/2.

2013. március 3-án, vasárnap 15 órakor
Marc Moletti
Négy férfi gatyában
zenés vígjáték két felvonásban-
Szereplők:  Fodor Zsóka, 
Nyertes Zsuzsa, Fogarassy 
Bernadett, Balázs Andrea, 
Böröndi Tamás, Beleznay 
Endre, Straub Péter, Straub 
Dezső
Ha egy darabban négy nő él 
egy lakásban, abból béke sose 
lehet! Mert ha a háztulajdonos-
nak a példának okáért mond-
juk táviratot van kedve feladni, 
biztos, hogy az albérlőknek, de 
még a szobalánynak is kedve 
szottyan ugyanazt megtenni. 
Ki a lakást akarja kiadni, 
ki önmagát eladni. Van, aki 
modellt keres a festményéhez, 
a másik meg tanítványt a zon-
gorához. A megszólított urak 
pedig érkeznek is szép sorban…

Előzetes!

2013. március 9-én, szombaton 9–12 óráig
Baba-mama Börze
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására.
További információ: Czinderné 
Bea 06-20/448-5121

2013. március 10-én, vasárnap 11 órakor
Micimackó – zenés mesejáték
a Bánfalvy Ági International 
Studió előadásában.
Belépő: 1000 Ft,  
családi jegy 3200 Ft.

2013. március 22-én, pénteken 18 órakor
Hadházi László „stand up” 
műsora
Belépő: 1–10. sor 2400 Ft 

11–15. sor 2000 Ft. 
Jegyek kaphatók a helyszí-
nen és a DomiTours Utazási 
Irodában.

 
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 
kiállítás. 
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.

Múzeumbarát köri tagság
A Múzeumbarát Kör éves tagdí-

ja 2000 Ft, amelyet a múzeum 
titkárságán lehet befizetni 
Kovács Nóránál 
A tagsággal járó kedvezmé-
nyek: 
1.  A múzeumbarát köri előadá-

sok ingyenes látogatása (tag-
kártya nélkül felnőtt: 300 Ft, 
diák, gyerek: 200 Ft) 

2.  10% kedvezmény a múzeum 
kiadványaira

3.  Meghívó küldése progra-
mokról

4.  Időszakos kiállításainkra 
ingyenes belépés

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

A gyermekkönyvtár  
programja
Február 25. (hétfő) 14 óra
Készítsd el saját plüssállatká-
dat! 3.
7 éves kortól várjuk az érdek-
lődőket, azonban a varrni nem 
tudó gyermekeket csak szülői 
kísérettel tudjuk fogadni. 
Díja 200 Ft/fő

10x10
címmel zenés-filmes játékot 
indítunk februártól, amellyel  
Zenei Könyvtári tagságot nyer-
hetnek a résztvevők. 
Részletek: 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!

Felhívás Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díjra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 
40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet értelmében Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj 
adományozható mindazoknak a személyeknek és közösségeknek, akik Érd Város közbiztonsága és 
tűzbiztonsága fejlesztésének érdekében kiemelkedő munkát folytattak, valamint megelőző és nevelő 
tevékenységükkel hozzájárultak a város közbiztonságának és tűzvédelmének fokozásához.   

Az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj odaítélésére a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság tesz javaslatot.

A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság javaslatokat vár a kitüntetendő személyekre!
A javaslatokat kérjük eljuttatni a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottságnak címezve, a 

Polgármesteri Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.).
A javaslatok benyújtásának határideje: 2013. március 8.  

 Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság

Elektronikus  jelentkezés  egyetemre,  főiskolára, 
akár fél óra alatt a kormányablakban
Kormányablakban ügyfélkapun keresztül bárki beadhatja jelentkezését felsőoktatási intézményekbe március 
1-jéig. Az országban 29 helyszínen munkanapokon reggel 8-tól este 8-ig várják az ügyintézők mindazokat, 
akik élni szeretnének az online jelentkezés lehetőségével.
  A leendő főiskolások és egyetemisták közül egyre többen veszik igénybe az elektronikus jelentkezést. 
Egyszerű, kényelmes, gyors, és kiszűri az olyan hibákat, amelyeket kitöltés közben a papíron jelentkezők 
meglehetősen nagy számban vétenek. Az online jelentkezéshez ügyfélkapu regisztráció szükséges, amelyet 
a kormányablakokban lehet igényelni, de ezen túl az ügyintézők részletes tájékoztatást s egyben azonnali  
segítséget tudnak nyújtani  az űrlap kitöltésében,  az előírt dokumentumok feltöltésében, a jelentkezés  ügy-
félkapun keresztül  történő hitelesítésében is. Így akár fél óra alatt elintézhető a felvételi jelentkezés, melyet 
az Országos Felsőoktatási Információs Központ azonnal fogad.
  2011. január 3-án – az egyablakos ügyintézési rendszer kialakításának első állomásaként – az ország 29 
pontján megnyíltak a kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati irodái, a kormányablakok. Az ügyfélszolgá-
lati irodák 29 ügykörrel indultak, s kiemelt feladatuk, hogy az államigazgatási ügyekben teljes körű tájékoz-
tatást nyújtsanak az ügyfelek részére.  Ma már közel 70 ügyet lehet intézni, de ez a szám jelentősen megnő, s 
mintegy 2500 ügyben lehet majd a kormányablakokat az ország 300 helyszínén felkeresni várhatóan egy év 
múlva. Az irodák ügyfélbarát nyitva tartással, munkanapokon reggel 8 óra és 20 óra között várják az ügyeiket 
intézni kívánó állampolgárokat.
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február 25. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Fény-Kép
15:15 Négyszemközt 
15:35 Érdi Panoráma
16:05 Fogadóóra
16:35 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

17:05 Benyovszky Móric és a malgasok földje 
6/5. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
30’ rendező: Cséke Zsolt

17:35 Négyszemközt 
17:55 Aggódunk érted…  

Segítünk leszokni a dohányzásról! egész-
ségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés –  

Váci NKSE – ÉTV Érdi VSE 
21:15 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/5. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
30’ rendező: Cséke Zsolt

21:55 Híradó
22:10 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

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

február 26. kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés –

 Váci NKSE – ÉTV Érdi VSE 
11:00 Polgártárs
11:30 Aggódunk érted…  

Segítünk leszokni a dohányzásról! egész-
ségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 

14:45 Híradó
15:00 187 magazin
15:30 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

16:00 Négyszemközt 
16:20 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus tanítványai között 60’ 
17:20 Aggódunk érted…  

Segítünk leszokni a dohányzásról! egész-
ségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 

18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 58. 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 58. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus tanítványai között 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

február 27. szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/5. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
30’ rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus tanítványai között 60’ 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 58. rész 
12:20 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Négyszemközt 
15:35 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus tanítványai között 60’ 
16:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:05 Négyszemközt 
17:25 187 magazin
17:55 Aggódunk érted…  

Segítünk leszokni a dohányzásról! egész-
ségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 

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

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

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

Segítünk leszokni a dohányzásról! egész-
ségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 

február 28. 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 58. rész 
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

élő közvetítése
15:05 Híradó

15:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 58. rész 

15:55 Mozgás
16:25 Fény-Kép
16:55 Négyszemközt 
17:15 Polgár-társ
17:45 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

18:15 Magyarok Afrikában 5/3.  
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 

Jézus elfogása előtt 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 58. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

március 1. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus elfogása előtt 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok Afrikában 5/3.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 58. rész 

11:00 Négyszemközt
11:20 Fény-kép
15:05 Híradó 
15:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:55 Magyarok Afrikában 5/3.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:35 Négyszemközt 
16:55 Mozgás
17:25 Polgár-társ
17:55 Aggódunk érted…  

Segítünk leszokni a dohányzásról! egész-
ségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 

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 

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

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus elfogása előtt 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

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

március 2. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai 

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés –
 Váci NKSE – ÉTV Érdi VSE 

15:15 Híradó
15:30 Mozgás
16:00 Négyszemközt
16:20 Magyarok Afrikában 5/3. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:00 Bibliai Szabadegyetem  
Jézus elfogása előtt 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma, heti események 
összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 58. rész 
20:30 Fábián Bálint találkozása Istennel 

magyar játékfilm, 105’  
rend.: Fábri Zoltán  
fsz.: Koncz Gábor, Venczel Vera, O. Szabó 
István 

22:15 Érdi Panoráma

március 3. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus elfogása előtt 60’ 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem  
Jézus elfogása előtt 60’ 

17:00 Fábián Bálint találkozása Istennel magyar 
játékfilm, 105’ rend.: Fábri Zoltán fsz.: 
Koncz Gábor, Venczel Vera, O. Szabó István 

18:45 Benyovszky Móric és a malgasok földje 
6/6. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
30’ rendező: Cséke Zsolt

19:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 59. rész 

19:45 Fény-kép
20:15 Mozgás
20:45 Polgár-társ
21:15 Érdi Panoráma
21:45 Fény-kép
22:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2013. február 25. – március 3.

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,  

illetve az IP TV rendszerén, internet: www.radioerd.hu

Állandó műsorok:   hírblokk országos és helyi hírekkel  
minden egész órában

6–11 Reggeli Magazin
  Délelőtt Érden, Szivárvány, Retikül, Konyhafőnök 

ajánlata, Világjáró-magazin 
11–14 Paravánrádió
  Hitéleti műsorok, Elmélkedések, Nekem 90 (zenés 

műsor), Jogdoktor (szolgáltató műsor)
14–18  Délutáni magazin 

Kismamaklub, WRC-magazin (autósműsor), Digitális 
kultúra, Fogadóóra 

18–22  Kilátások
  Kilátó, Négyszemközt, Live World, 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.

Azt sokan tudják, hogy már 
több mint egy éve folyik a tér-
ség teljes szennyvízhálózatának 
kiépítése, de azt talán keveseb-
ben, hogy ennek során eddig 
több mint 350 közmûrongálás 
történt. A leggyakoribb és a leg-
veszélyesebb a gázvezetékek 
átvágása, amiből eddig 247 eset 
fordult elő, de 102 alkalommal 
a vízcsöveket és 20 esetben az 
áramszolgáltató vezetékeit is 
megrongálták a csatornaépí-
tők. A hivatásos katasztrófa-
védelem és a Városi Polgárőr 
Egyesület kezdeményezésére 
hívta össze T. Mészáros András 
polgármester a közbiztonsági 
egyeztető értekezletet, ame-
lyen a csatornaprojekttel érin-
tett települések polgármesterei, 
a kivitelezők vezetői, vala-
mint a közmûszolgáltatók, a 
katasztrófavédelem és a rendőr-
ség képviselői vettek részt. 

A polgármester hangsúlyoz-
ta: a beruházás során több 
alkalommal is történtek súlyos 
közmûrongálások, vezetékátvá-
gások, amelyeknek nem kellett 
volna bekövetkezni, és amelyek 
miatt a TIGÁZ már a beruházás 
leállítását kérte, amit nyilván 
nem lehet megtenni: a kivitele-
zőknek kell arra törekedni, hogy 
ne forduljanak elő a vezeték-
rongálások. 

A megbeszélés első részében 
a közmûszolgáltatók képviselői 
számoltak be tapasztalataikról. 
A TIGÁZ diósdi üzemvezetője 
– T. Mészáros András polgár-
mester bevezetőjére reagálva 
– leszögezte: a gázmûvek nem 
a kivitelezést akarta leállítani, 
csupán azt próbálta meg elérni, 
hogy az építés folytatását az idő-
járási viszonyokhoz igazítsák, 
mert a lakosságnak is sokkal 
több kellemetlensége szárma-
zik abból, ha télen fordul elő a 
gázvezeték átvágása, hiszen ott 
nem tudnak fûteni. Hozzátette, 
a gázmûvek idejében felkészült 
a csatornázásra, csaknem 30 
millió forintot fordított a gáz-
hálózat megfelelő szakaszolá-
sára, és többek között ennek, 
valamint a katasztrófavédelem 
segítségének is köszönhető, 
hogy a gázhálózat megsértései 
során egyszer sem alakult ki 
vészhelyzet. Azt kérte, a fûtési 
idényre tekintettel ne folytassák 
a csatorna kivitelezését mind-
addig, amíg az időjárás ezt nem 
engedi! A gázszolgáltató szak-
embere hangsúlyozta, továbbra 
sem zárkóznak el attól, hogy 
a munkálatokat segítsék, ám 
kifejezetten óvott attól, hogy 
egy gázcső átvágását az alvál-
lalkozó dolgozói megpróbálják 
szakszerûtlenül elzárni, „elszo-

Terítéken a közmûrongálások és azok következményei

Mindenki körültekintõbb kivitelezést vár el
A múlt héten nem elõször ültek össze egyeztetõ érte-
kezletre a csatornázási projekt kivitelezõi, a közüzemi 
szolgáltatók, a katasztrófavédelem és a rendõrség 
képviselõivel, hogy megvitassák a munkálatok során 
történt közmûrongálások okait és következményeit. 
A tanácskozás végén Kocsis János védelmi referens 
megállapította, úgy tûnik, a hónapok óta zajló munká-
latok alatt összecsiszolódtak a különféle területekért 
felelõs szakemberek, ennek köszönhetõen ez a köz-
biztonsági egyeztetés a korábbihoz képest nyugodtabb 
légkörben folyt, és a nyitott kérdésekben is sikerült 
megegyezésre jutni. 

rítani”, mert ez életveszélyes! 
Ha megtörténik a baj, a legjobb, 
amit tehetnek, hogy azonnal 
értesítik a szolgáltatót, a rend-
őrséget és katasztrófavédelmet, 
hogy a szakemberek végez-
zék el a rájuk háruló feladatot. 
Nagyon fontos még, hogy a kivi-
telezők csak közmûegyeztetett 
helyszínrajzzal dolgozzanak, 
ugyanis elég gyakran előfordul, 
hogy hiányzik az egyeztetett 
munkaterv. Szerencsére – tette 
hozzá a szakember – a hálózati 
szakítások mintegy 80 százalé-
ka a gerincvezetéktől távol eső, 
házi bekötéseknél fordult elő, 
ami persze baj, de nem vezet 
katasztrófához. 

Az elektromos mûvek képvi-
selője, Kiss Ali Róbert – tekin-
tettel arra, hogy vezetékeinek 
zöme a levegőben van – jóval 
kevesebb, mindössze húsz kár-
esetről számolt be. Hozzátette 
viszont, hogy az ELMÛ mun-
katársainak is az a tapasztala-
tuk, hogy a kivitelezők számos 
esetben közmûegyeztetett raj-
zok nélkül dolgoznak. Az áram-
vezetékek rongálása viszonylag 
kevés, de előfordulhat, hogy 
csak 1-2 év múlva jelentkeznek 
olyan problémák, amelyeket 
a csatornázáskor idéztek elő, 
ezért fontos, hogy minden eset-
ben azonnal jelentsék a szolgál-
tatónak, ha a vezeték bármilyen 
módon megsérül. Az ÉTV kép-
viseletében Kertész Attila azt 
közölte, hogy a vízszolgáltató-
hoz 102 vezetéksértésről érke-
zett bejelentés, de hangsúlyoz-
ta, ennél is rosszabb, ha nem 
szólnak a rongálásról, hanem a 
munkások megpróbálják saját 
maguk elhárítani a kárt. Ha 
fővezetéket vágnak át, értesí-
tik a szolgáltatót, de ha „csak” 
bekötő csövet sértenek meg, 
gyakran maguk „javítják ki” a 
rongálást, ami majd a későb-
biekben okozhat gondokat a 
zavartalan vízszolgáltatás terén, 
amikor nehéz lesz bizonyítani, 
hogy valójában a csatornaépí-
tés során keletkezett a problé-
ma. Egyébként, mint kiderült, 
a jelentett közmûrongálásokról 
minden esetben kárjegyzék 
készül, és a kivitelezőnek kell a 
károkat megfizetni. 

Az értekezlet folytatásában a 
közmûszolgáltatók képviselői-
nek megnyilatkozását követően 
a katasztrófavédelem és a rend-
őrség mondta el eddigi tapasz-
talatait a csatornázás kivitele-
zéséről. A katasztrófavédelem 
részéről Juhász Attila tûzoltó 
alezredes röviden beszámolt 
az előírások változásairól. 

Kiemelte, akár 500 ezer forin-
tig terjedő pénzbírsággal sújt-
ható a kivitelező, ha megszegi 
a tûzvédelmi előírásokat, és 
egyben figyelmeztette a kivite-
lezőket, végezzék körültekintő-
en a munkájukat. Alkalmazzák 
akár gyakrabban a kézi feltárást 
(árokásást), hogy elkerüljék a 
rongálásokat, még akkor is, ha 
szorít a határidő!

Kovács Péter Barna, a csator-
názási beruházás projektveze-
tője megállapította, most, hogy 
a csővezeték lefektetésének 80 
százalékán már túl vannak, 
elmondhatják, hogy az eddig 
okozott közmûrongálások 
aránya korántsem aggasztó. 
Igyekeznek mégis úgy dol-
gozni, hogy egy se fordul-
jon elő. Pintér Lajos, az Érdi 
Rendőrkapitányság vezetője 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a gázcsövek átvágása esetén a 
rendőrség nem kevés erőt és 
anyagi forrást fordít arra, hogy 
biztosítsa a környéket, és elte-
relje a forgalmat. A kisebb 
közmûsértések kártérítéséről 
a kivitelező és a szolgáltató 
egymás között megállapodik, 
a súlyosabb, vészhelyzetek 
esetén feljelentést tesznek az 
ügyészségre, és végül a bíróság 
dönt ezekről az ügyekről. 

A kivitelezők megígérték, 
csak akkor folytatják a csatorná-
zást, amikor az időjárás jobbra 
fordul, de bíznak benne, hogy 
még március 15-e előtt munká-
hoz láthatnak. Azt is mondták, 
törekedni fognak arra, hogy a 
közmûrongálásokat elkerüljék, 
vagy legalábbis minimálisra 
csökkentsék. Végül Kocsis János 
megállapította; a higgadt, tények-
re szorítkozó tanácskozásból 
leszûrhető, hogy a szakemberek-
nek sikerült összecsiszolódni, és 
képesek nyugodtan tárgyalni a 
csatornázás során felmerülő prob-
lémákról. Célszerû lenne – fûzte 
hozzá –, ha a munka megkezdése 
előtt az alvállalkozókkal is szer-
veznének egy megbeszélést, hogy 
megosszák velük az itt elhang-
zottakat, és a tanulságokat levon-
va még jobban, rongálásmente-
sen folytassák a csatornahálózat 
építését. Kocsis János kiemelte, 
a közutak állapota is okozhat 
vészhelyzetet, különösen amikor 
a mentő- és tûzoltóautóval nem 
lehet bejutni a járhatatlan utcák-
ba. Felszólította a kivitelezőket, 
hogy addig is, amíg nem javul az 
időjárás, a közlekedés biztonsá-
ga érdekében tegyék járhatóvá, 
később pedig állítsák vissza az 
utak eredeti állapotát. 

 Bálint Edit

A megbeszélést T. Mészáros András polgármester nyitotta meg, 
elõrebocsátva, hogy az elmúlt idõszakban több veszélyes közmûrongálás 
történt a csatornázás során, az ilyenek elkerülése érdekében fontos, hogy 
az érintettek összehangolják a munkájukat

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A megbeszélés résztvevõi valamennyien érintettek voltak, vagy azért, mert 
a kivitelezõket, vagy azért, mert a másik oldalon állókat, azaz a szolgálta-
tókat és a hatóságot képviselték

helyi társadalom



Érdi Újság8 XXIII. évfolyam, 2013. február 21.Erzsébet-program

– Magyarország legkiterjedtebb és 
legsikeresebb szociális programja 
az Erzsébet-program – hangsúlyoz-
ta Navracsics Tibor miniszterelnök-
helyettes, közigazgatási és igazságügyi 
miniszter. – Nemzetközi összehason-
lításban is az élvonalba tartozunk 
azzal, hogy tavaly több mint százezer 
ember, ebbõl több mint harmincezer 
gyermek jutott üdülési és táborozási 
lehetõséghez. 

Nagy Anna, az Erzsébet-program 
szóvivõje mindenekelõtt arról beszélt, 
hogy amikor felkérték a feladatra, nem 
gondolkodott azon, hogy vállalja-e, 
hiszen véleménye szerint a program 
nemcsak sikertörténet, hanem szép és 
emberi történet is egyben.

Az Erzsébet-program szóvivõje 
elmondta, minden várakozást felül-
múló gyorsasággal telnek be a csupán 
egy hónapja meghirdetett pályázatok.  
– A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
498 millió forinttal megemeli az 
Erzsébet-program pályázatainak 2,5 
milliárd forintos induló keretösszegét. 

A döntés oka, hogy mindössze egy 
hónap elteltével a nagycsaládosoknak 
és a nyugdíjasoknak szóló kiírások 
már beteltek, és hasonlóan sikeres a 
belügyi szervek hivatásos állományú 
tagjai, kormánytisztviselõi, közalkal-
mazottai és munkavállalói számára 
kiírt pályázat is. A keretösszeg meg-
emelésével még több nyugdíjas és 
nagycsaládos juthat kedvezményes 
üdülési lehetõséghez.

Az Erzsébet-tábor idén június 17-
én indul és augusztus 24-én zárul 
– tájékoztatott Nagy Anna, hozzátéve: 
az általános táborokba családsegítõ és 
gyermekjóléti szolgáltatásban, átme-
neti gondozásban részesülõ, vala-
mint gyermekvédelmi szakellátásban, 
nevelõszülõi hálózatban ellátott gyer-
mekek, iskolai csoportok jelentkezhet-
nek, de újra lesznek tematikus táborok 
is népszerû sportolók és mûvészek 
vezetésével. 

Új sportágak, új bajnokok

A sajtótájékoztatón az Erzsébet-tábor 
új sporttáborait Kovács Kokó István 
olimpiai, világ- és Európa-bajnok ököl-
vívó ismertette. Elmondta, idén nem-
csak a sportágak száma nõ, de újabb 
bajnokok is csatlakoznak az Erzsébet-
tábor vezetõihez. Így nemcsak Hadfi 
Dániel Európa-bajnok cselgáncsozó, 
Komáromi Tibor világbajnok és olim-
piai ezüstérmes birkózó vagy Vincze 
Ottó többszörös magyar válogatott lab-
darúgó bajnok várja a fiatal sportoló-
kat, hanem Báder Márton magyar válo-
gatott kosárlabdázó, Fodor Rajmund 
többszörös olimpiai bajnok vízilabdá-
zó, Kozmann György kétszeres olim-
piai bronzérmes, világbajnok kenus, 
Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó és 
Szávay Ágnes olimpikon teniszezõ is.

– Idén több idõnk volt megszer-
vezni a különbözõ sporttáborokat. 
Bõvítettük a sportágak számát, lesz 
például tenisz-, kosárlabda-, kajak-
kenu tábor is – mondta a sajtótájékoz-
tatón Kovács Kokó István, akit sze-
mélyes tapasztalatai megerõsítettek 
abban, hogy sikeresek voltak a tavalyi 
táborok. – Sok olyan gyermekkel talál-
koztam a napokban, akik azt kér-

dezték, lesz-e idén is Erzsébet-tábor. 
Hozzátette: a táborozók számára kiírt 
rajzpályázatra is rengeteg alkotás 
érkezett azzal a jelmondattal, hogy ez 
volt életem legszebb nyara. Örülök, 
hogy az Erzsébet-program lehetõséget 
ad arra, hogy a fiatalok sportoljanak, 
és önfeledten nyaraljanak a Balaton 
partján. Az idei táborra egy éven át 

készültünk, hogy minél több program 
tegye még emlékezetesebbé a gyerme-
kek szünidejét. Idén szinte minden 
nap vár valamilyen különleges megle-
petés a táborozókra.

Úszótábor Kovács Ágnessel
Az Erzsébet-program keretében 
idén mutatkozik be az úszótábor, 
amelynek vezetõje Kovács Ágnes.  
– Számomra ez új feladat. Tavaly sok jót 
hallottam azoktól a sportolóktól, akik 
részt vettek az Erzsébet-táborban, így 
amikor megkaptam a felkérést, örömmel 
vállaltam a táborvezetõ szerepét. Jó, 
hogy megmutathatom a gyermekeknek 
az úszás, a mozgás szépségét. Bízom 
benne, hogy nagyon szép hetet töltünk 
majd el együtt – mondta lapunknak az 
olimpiai bajnok úszó.

Tenisztábor 
Szávay Ágnessel
Szávay Ágnes olimpikon teniszezõ 
szintén elõször vezet idén Erzsébet-
tábort, Sebestyén Katával tanítja majd 
a fiatalokat. – Nagyon örülök, hogy 
ebben az évben a tenisz is helyet 
kapott a sporttáborok között, mert 
sok olyan gyermek van, aki anyagi 
okok miatt nem tudja ûzni ezt a spor-

tot, most õk is lehetõséget kapnak. Az 
Erzsébet-tábor jó alkalom számomra, 
hogy az oktatásban is kipróbáljam 
magam. A programokat most állít-
juk össze, ezek szervezésében még 
Sebestyén Katára támaszkodom, õ 
ugyanis évek óta foglalkozik fiatalok 
tanításával. Remélem, a gyermekek 
számára maradandó élményt tudunk 
nyújtani.  Fehérvári Mária

Idén tovább bõvül az Erzsébet-tábor keretében meghirdetett te-
matikus táborok száma, egyebek között újabb sporttáborok várják a 
gyermekeket. Az Erzsébet-program 2,5 milliárdos induló keretösz-
szegének 498 millió forintos megemelésével 2013-ban még több 
érintett juthat kedvezményes üdülési lehetõséghez – hangzott el azon  
a sajtótájékoztatón, ahol Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes 
bemutatta az Erzsébet-program szóvivõjét, Nagy Annát.

Kovács Kokó István olimpiai, világ- és 
Európa-bajnok ökölvívó

Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter és Nagy Anna, az Erzsébet-program szóvivõje

Újabb sportágak az ErzsébEt-táborban

Szávay Ágnes olimpikon teniszezõ
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 Meghívó
„Esély a pedagógiai kultúra továbbfejlesztésére”

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0018
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Előminősített Referenciaintézmény  

projektzáró rendezvénye

Szeretettel meghívjuk  a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
„Esély a pedagógiai kultúra továbbfejlesztésére” című

projektjének zárórendezvényére

Ideje:  2013. február 25. 15 óra
Helye:  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, 2030 Érd, Bajcsy-Zs. u. 19–21., 20. terem

Program:
14.30–15.00 Fogadás, regisztráció
15.00–15.10 Köszöntés, bevezetés – Maitz Ferenc igazgató, Sárközi Márta érdi tankerületi igazgató
15.10–15.30 A projekt bemutatása –  Rimóczi Györgyi projektvezető
15.30–16.00 A jó gyakorlatok bemutatása – Rápli Györgyi, Kincses Katalin, Nagyné Balázs Gabriella
16.00–16.30 Projektzárás, állófogadás

Kérjük, hogy részvételi szándékukat legkésőbb  február 21-ig az alábbi elérhetőségen jelezzék:
korosicsoma@gmail.com, telefon: 23�3�6-523telefon: 23�3�6-523

TÁMOP 3.1.�-11�1-2011-0018
„Esély a pedagógiai kultúra  
továbbfejlesztésére”

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
2030. Érd, Bajcsy-Zs. u 19–21. 

telefon�fax: 06�23-3�6-523
e-mail:  korosicsoma@gmail.com
honlap:  korosi.erdcenter.hu

Grátzer Mihálynéval szakmai 
múltjáról és az érdi szociális 
háló mûködéséről beszélget-
tünk.

– Érd egy szerethető, de külön-
leges város, hisz tíz emberből 
kilenc betelepült, jött valamer-
ről. Ön viszont tősgyökeres érdi-

nek mondhatja magát. Előny 
ez, vagy hátrány?

– Valóban született érdi 
vagyok. Ófaluban, ráadásul ott-
hon láttam meg a napvilágot, 
sőt, a szüleim is innen származ-
nak, és még a férjem is ugyan-
ezt mondhatja el magáról. Ha 

családlátogatásra indulunk, 
nekünk nem kell messzire men-
nünk, mert minden rokonunk 
itt van helyben. Szerencsésnek 
mondhatom magam, hogy 
munkahelyet is találtam, nem 
kellett nap mint nap a fővárosba 
ingáznom, mint sokaknak. Ha 

így vesszük, nekem mindig is, 
ma is öröm érdinek lenni, és ez 
akár előny is lehet, de nincs túl 
nagy jelentősége. 

– Tipikus a kérdés, de mivel 
elég nagy a választék a szak-
mákat illetően, kézenfekvő, 
hogy feltegyem: hogyan és miért 
éppen szociális munkás lett?

– Kereskedelmi technikum-
ban érettségiztem, de amíg a 
gyermekeim kicsik voltak, ter-
mészetesnek vettem, hogy ott-
hon a helyem, amíg fel nem 
cseperednek, így nyolc évig 
anya voltam főállásban. Közben 
szabadidőmben karitatív tevé-
kenységgel is foglalkoztam, és 
egy napon azzal keresett meg 
Tarnóczi Istvánné, az akkori 
Családsegítő Központ vezetője, 
hogy vállaljam el a hajléktalan-
ellátás tagintézményeként meg-
nyíló női szálló kialakítását és 
vezetését. Elfogadtam az ajánla-
tot, így a pályafutásomat szociá-
lis asszisztensként kezdtem.

– Tehát egyből a mély vízbe 
ugrott, és csak utána tanult meg 
úszni?

– Igen, így is mondhatjuk, 
hiszen ez egy új intézmény 
volt a Hortenzia utcában, amit 
akkor kezdtünk el mûködtetni, 
tehát alapjairól kellett felépíteni, 
kialakítani. A hajléktalanszálló 
ugyan már mûködött Érden, de 
a nők számára ez volt az első 
ilyen jellegû ellátás. Belevágtam, 
de hamar ráébredtem, hogy 
a jó szándék és az ösztönös 
empátia nem elég egy ekkora 
feladathoz, megfelelő szaktu-
dás is kell hozzá, ezért elvé-
geztem egy szociális asszisz-
tensi képzést. Aztán 1998-ban 
az önkormányzat megvásárolta 
a Nyírfa utcai ingatlant, ahol 
a gyermekvédelmi törvénynek 
megfelelően létrehoztuk az 
anya–gyermek szállót. Ezt egy 
kolléganővel ketten alakítottuk 
ki és mûködtettük. Közben fel-
kértek, hogy a Fehérvári úti 
hajléktalanszállót is a szakmai 
elvárásoknak megfelelően irá-
nyítsam. A gyakorlati feladatok 
azonban ismét arra figyelmez-
tettek, hogy még mindig kevés 
a szaktudásom, ezért 1998-
ban a hajléktalan-ellátás veze-
tése mellett újra visszaültem 
az iskolapadba, és 2002-ben 

Közlemény
Uniós támogatásból új lehetőség nyílik a pedagógiai kultúra továbbfejlesztésé-
re Érden, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. 

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 6 millió forint uniós támogatást nyert 
a TÁMOP-3.1.7-11/1 „Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása 
és felkészítése” címû pályázati kiíráson az Új Széchenyi-terv keretében. 

A 6 millió forintos összköltségvetésû beruházásból a pedagógusok szakmai 
továbbképzéseken vesznek részt, amelyeken a referenciaintézmény kialakítá-
sának és mûködtetésének alapjait sajátítják el, ezek megvalósulásához néhány 
informatikai eszköz beszerzésére is sor kerülhet.

Az 1947-ben alakult Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanárai min-
dig fontosnak tartották a fejlesztést, szakmai megújulást. A város egyik 
legnépszerûbb oktatási intézménye hagyományaival és „jó gyakorlataival” is 
méltóvá vált a referenciaintézményi előminősítésre. A referenciaintézményi 
mûködéshez azonban szükséges az újfajta szemléletmód és tudásanyag elsa-
játítása. Most uniós támogatással lehetőség nyílik a speciálisan előminősített 
referenciaintézmények számára tervezett szakmai továbbképzéseken való 
részvételre, informatikai eszközök beszerzésére, az új mûködési struktúra 
szakértők bevonásával történő kialakítására.

Az iskoláról és a fejlesztésekről bővebb információt a korosi.erdcenter.hu 
oldalon olvashatnak.

Kapcsolat:
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
2030 Érd, Bajcsy-Zs. u. 19–21.
telefon/fax: 06/23-376-523
e-mail: korosicsoma@gmail.com

Beszélgetés a szakmai múltról és a gondoskodás lehetõségeirõl

Emberöltõnyi szolgálat a szociális ellátásban
A város közgyûlése még az elmúlt év végén Grátzer Mihályné Évának adományozta 
az Érd Város Szociális Munkájáért Díjat. A Szociális Gondozó Központ vezetõje 
hosszú és tartalmas utat járt be a szociális tevékenység területén, alaposan kivette 
a részét az érdi szociális ellátás létrehozásából és fejlesztésébõl. 

szociálismunkás-diplomát sze-
reztem. Bevezették 2003-ban a 
szakvizsgarendszert, így szak-
vizsgát is tettem, de itt még 
nem volt vége, mert adódott 
egy lehetőség, hogy tereptanári 
képzésen is részt vehetek, hát 
azt is elvégeztem, és ma már 
oktathatom is mindezt. Azt is 
szerettem volna pontosan tudni, 
milyen jogaik vannak az ellátot-
taknak, ezért egy jogi képzésen 
is részt vettem, majd 2007-ben, 
ötvenévesen szereztem még 
egy, ezúttal gyermek- és ifjúsági 
tanácsadó diplomát, hogy ezen 
a területen se maradjon „hézag” 
a szaktudásomban.

– Úgy tûnik, a tanulás végig-
kísérte a pályafutását, és a 
képzettségének, a szakmai és 
gyakorlati tudásának köszönhe-
tő, hogy 2004-ben megbízták az 
Érdi Szociális Gondozó Központ 
vezetésével, sőt, mondhatni, 
már második ciklusát tölti, 
ugyanis miután lejárt a kineve-
zési idő, újabb öt évre elnyerte a 
városvezetés bizalmát. Mindent 
összevetve, több mint húsz éve 
teljesít szolgálatot a szociális 
ellátásban. Milyen érzés ma 
visszatekinteni az elmúlt idő-
szakra?

– Szerencsésnek tartom 
magam, amiért részt vehettem 
a szociális intézmények alapja-
inak letételében, ami rendkívül 
hálás feladat volt a számomra, 
annál is inkább, mert amikor a 
gyermekvédelmi törvény meg-
született, nem volt általános, 
hogy szakképzett munkatársak 
kezdhették volna el a felada-
tok megoldását, nekem viszont 
itt, Érden ekkor már a szak-
képesítés is a kezemben volt. 
Ráadásul a fenntartó, azaz az 
önkormányzat is mindig pozi-
tívan állt hozzá az intézmények 
létesítéséhez. Talán könnyebb 
volt létrehozni a szociális tag-
intézményeket, mint mostan-
ság mindegyiket mûködtetni 
és megtartani. A Szociális 
Gondozó Központ 2006-ban állt 
fel, és szerteágazó tevékenysé-
gét tagintézményei útján látja 
el, így a Családsegítő Szolgálat, 
a Módszertani Gyermekjóléti 
Központ, az Átmeneti Ellátást 
Biztosító Központ, a Habilitációs 
Központ, az Időseket Ellátó 

Központ és a Bölcsődei Ellátás, 
amelyek mûködése mellé min-
dig hozzákapcsoltuk azt, ami 
még hiányzott, mint például a 
jelzőrendszer, a támogatói szol-
gálat vagy az utcai ellátás. 

– Véleménye szerint maradt-e, 
van-e még „lyuk” a szociális 
hálón?

– Az eddigiekre visszatekint-
ve magam is meglepődöm azon, 
mennyit fejlődött a helyi szoci-
ális ellátás. Ma százhatvanheten 
dolgozunk tizenegy telephelyen, 
de természetesen mindig van-
nak és lesznek olyan területek, 
ahol többet szeretnénk nyújtani. 
Jelenleg az idősellátásban lenne 
még szükség az átmeneti segít-
ség megoldására, és az Idősek 
Otthonára is nagyon ráférne a 
felújítás, de erre sajnos nincse-
nek pályázatok. Szerencsére 
az önkormányzat nyitott arra, 
hogy támogassa, amikor egy új 
lehetőséget megpályázunk. Egy 
vezető számára aligha van jobb 
érzés annál, mint látni annak az 
intézménynek fejlődését, gyara-
podását, amelynek létrejöttében 
részt vehetett, és olyan sokat 
dolgozott érte! Arra is büsz-
ke vagyok, hogy a kollégák 95 
százaléka jól képzett szakem-
ber, és megfelelő szakmai alá-
zattal teljesíti a feladatait. Úgy 
érzem, hozzánk nem tört be a 
versengés. Mindig fontos volt 
számomra, hogy emberséges 
légkört teremtsünk az intézmé-
nyekben, hiszen aki a munka-
helyén jól érzi magát, többet 
és jobban fog teljesíteni. Az is 
meggyőződésem, hogy ha egy 
vezető igazságos a beosztott-
jaival, akkor ők is igazságosak 
lesznek azokkal az emberek-
kel, akikkel foglalkoznak. A mi 
szakmánkban ez roppant fon-
tos szempont. Nálunk nagyon 
alacsony az elvándorlás, vagyis 
aki idejön, marad is! Viszont 
nagyon szeretek fiatalokkal 
dolgozni, mert friss lendületet 
hoznak a tudásukkal. De, mint 
utaltam rá, a mostani gazdasági 
helyzetben elsősorban az eddig 
elért eredmények, a kialakított 
tagintézmények megtartása, 
mûködtetése jelenti az igazi 
kihívást, amiért megteszünk 
minden tőlünk telhetőt. 

 Bálint Edit

A Szociális Gondozó Központ vezetõje megköszönte a közgyûlésnek a kitüntetést, hangsúlyozva, hogy ez is jelzi: 
fontosnak tartják a szociális területen végzett munkát

A 
sze

rző
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le

helyi társadalom

Nemzeti Fejlesztési  
Ügynökség 
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt  az Európai Unió támogatásával,  
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Miért szoronganak a kismamák?

–  A hetvenes években az embe-
rek kifejezetten igényelték, hogy 
segítsünk nekik az egészséges kis-
baba születésében – magyarázta a 
genetikus. – A televíziós soro-
zataim után jelentősen 
emelkedett a születések 
száma, és többen fel-
keresték az orvosokat 
a fogamzás előtt is, 
sőt elmentek gene-
tikai tanácsadásra. 
Nekem nagyon nagy 
szomorúságom, hogy 
mióta kapitalizmus 
van, a médiában is csak 
a pénz dominál. Ez nagyon 
nagy baj, mert a televíziónak a 
tanító szerepet is be kellene tölte-
nie. Fontos, hogy a média irányítói 
megértsék ezt, mert a televízión 
keresztül komoly segítséget lehet-
ne nyújtani a bizonytalan fiata-
loknak, és ez biztosan növelné a 
születésszámot is.

Czeizel Endre szerint egy ilyen 
műsor akár kedvet csinálhat a 
gyermekvállaláshoz is.

– Ma egy nőnek ugyanúgy 
kell dolgoznia, mint egy 
férfinak. A nőkről két bőrt 
húznak le, nem vitás, hogy ez 
a fő oka annak, hogy kevesebb 
gyermek születik. A másik, 
amit érzékelek, hogy számos 
rémhír, hiedelem terjed. Ha egy 
szakember okosan felvilágosítja 
a leendő kismamákat, hogy 

nincs olyan sok kockázat, 
és azok kivédhetők, akkor a 
szorongás a nőkben megszűnik. 
Amikor fiatal orvos voltam, 
a hozzám eljövő nők áldott 
állapotban voltak, átérezték, 

hogy micsoda csodás dolog 
történik velük, hogy egy kis 
embert hoznak a világra. Most 
pedig akik eljönnek, nem áldott, 
hanem neurotikus állapotban 
vannak.   Nagy Orsolya

Czeizel Endre szerint manapság a leendő kismamákat megrémítik a médiából és az in-
ternetről áradó negatív hírek, ezért a várandósság kilenc hónapja öröm helyett gyakran 
rettegésbe csap át. Az ismert genetikus szükségesnek tartja, hogy a tévéképernyőn is 
kapjanak helyet a témával kapcsolatos pozitív tanácsok. 

Hol nyomjuk, 
hogy jobb legyen?

Amanda 
nyersen 
szereti

Az egyik amerikai lap szerint a 
nyersétel-diéta a legkedveltebb és 
a lehető legjobb súlycsökkentő 
étrend. Több hollywoodi híres-
ség is kipróbálta már, Amanda 
Seyfried például mindig ezzel a 
diétával hozza formába magát. A 
nyers koszt hívei csak gyümölcsö-
ket, zöldségeket, csírákat, magva-
kat és egyéb természetes, feldolgo-
zatlan ételeket fogyasztanak, mert 
úgy vélik, bizonyos vitaminok, 
enzimek eltűnhetnek az ételekből 
főzés közben. A nyersétel-diétánál 
nem jöhet szóba semmilyen kész-
termék, kenyér, tészta vagy hús. A 
diéta egyik legnagyobb rajongója 
Amanda Seyfried, a Mamma Mia! 
főszereplője. A színésznő fotózás 
vagy gála előtt mindig ezzel a 
módszerrel szabadul meg a feles-
leges kilóitól.  lak

Czeizel Endre: A televízió sokat segíthet

Moxával a 
depresszió ellen

A moxa egy fekete ürömből és 
más gyógynövényekből készült 
füstölő. A kezelő ezt meggyújtja, 
és a test adott pontjai fölé helyezi. 
A füstje bejut a bőrbe, és így csök-
kenti a fájdalmat, a belőle áradó 
hő pedig jótékony hatást fejt ki. Az 
eljárást csak képzett akupunktőr 
végezheti, hiszen a test akupunk-
túrás pontjai fölé kell helyezni a 
füstölőt, hogy a testet behálózó 
energiacsatornák el tudják szállí-
tani a hatóanyagot. Ha egy csator-

na egészséges, azaz nincs benne 
blokk, nagyon hamar érezni fog-
juk a meleget, ha azonban problé-
ma van egy adott területen, percek 
is eltelhetnek, mire megérezzük a 
hőt. – A moxás akupunktúra fáj-
dalommentes, a kezelés alatt biz-
tonságban éreztem magam olyan 
kiszolgáltatott helyzetben is, mint 
amikor várandós voltam – mesélte 
Kate Winslet, aki szülés utáni dep-
ressziójától is ezzel a módszerrel 
tudott megszabadulni. szd

Az akupunktúra kiegészítéseként sokan használnak moxát, azaz 
feketeürüm-füstölőt immár évszázadok óta. A növény füstje a 
bőrbe jutva fájdalomcsillapító hatást vált ki. Kate Winslet régóta 
híve a módszernek, terhessége idején gyakran élt vele.

A keleti orvoslás 5000 éve alkalmazza az aku-
presszúrát immunerősítésre, fájdalomcsillapí-
tásra. Néhány pont megnyomásával segíthetjük 
a testünkben áramló energiákat. A módszert 
azok is kipróbálhatják, akik félnek a tűtől.

1. A hüvelyk- és mutatóujj össze-
zárásakor az ujjak között egy kis 
párnácska alakul ki, ez az úgy-
nevezett aszpirinpont. Ennek 
nyomásával erősíthetjük az 
immunrendszerünket, de szem-, 
fül-, torok- és fogpanaszok eny-
hítésére is jó.

2. Ha feszültnek érezzük 
magunkat, a két szemöldök 
között, az orrnyereg végén gya-
koroljunk enyhe nyomást, és a 
stressz azonnal oldódni fog, ez 
ugyanis a harmonizációs pont.

3. Akinek magas a vérnyomá-
sa, hajlítsa be a könyökét, és a 

könyökredő végét keresse meg, 
ennek a pontnak a nyomása 
ugyanis jótékony hatással van a 
vér áramlására.

4. Emésztési problémák ese-
tén a szájszögletnél kell nyomást 
gyakorolni, ez a száj környéki 
ráncoknak is jót tesz.

5. Az orrnyereg melletti szem-
gödör nyomásával javíthatunk a 
látásunkon, a módszer a szarka-
lábakon is segít.

Ezeket a pontokat elég naponta 
egyszer kezelésbe venni 1-2 per-
cen keresztül, és szinte azonnal 
érezni fogjuk a különbséget. szd

Hiába kék és penészes, a legújabb kutatások szerint a rokfort 
sajt segíthet a szív- és érrendszeri betegségeknél, sõt az öre-
gedést is meggátolhatja. A felfedezés magyarázatot adhat az 
úgynevezett francia paradoxonra is. Ennek lényege, hogy a 
franciák annak ellenére élnek meg magas kort, és egészsége-
sek, hogy zsírban, nátriumban és alkoholban gazdag ételeket 
fogyasztanak. 

Keleti Andi táncos szerint más tényezõk befolyásolják azt, 
hogy meddig élhetünk. – Nem hiszem, hogy a tejtermékek-
nek ekkora szerepük lenne, leszámítva a kalciumbevitelt. 
Nem tudom, hogy pontosan mi a hosszú élet titka, de min-
denképpen befolyásolja a genetika is. A nagymamám 87 
éves, és sokaknál aktívabb, és van olyan rokonunk, aki a 100. 
évet is megélte. A mai világban sokkal fontosabb a tervezett 
testmozgás, mint régebben, hisz manapság a boltba is autóval 
megyünk – magyarázza Keleti Andrea. – A hosszú élethez 
elengedhetetlen a szerelem, a szeretet és a boldogság is, ami 
meghosszabbítja az életet.  Lakatos Brigitta

A rokfort és a hosszú élet

Kate Winslet a moxára esküszik

Keleti Andrea szerint a szerelem a lényeg
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Tizenhat civil szervezet és hat 
érdi polgár vett részt azon a 
konzultáción, amelyet a város-
vezetés kezdeményezett még 
januárban azzal a céllal, hogy a 
város életét érintő fontos kérdé-
sekben a helyi társadalom tagjai 
is elmondhassák véleményü-
ket, javaslataikat. A Párbeszéd 
elnevezésû konzultációsorozat 
a tervek szerint négy részből 
áll; az első találkozóra február 
13-án került sor, témája a város 
2013-as költségvetése volt, ame-
lyet első körben február 14-én 
tárgyalt a közgyûlés. 

Azok, akik részt kívántak 
venni a párbeszédben, és e 
szándékukat február elsejéig 

jelezték, megkapták a költség-
vetés tervezetét, csakúgy, mint 
az önkormányzati képviselők, 
így pontos adatok ismeretében 
tehették meg észrevételeiket a 
múlt szerdai találkozón. 

A több mint háromórás kon-
zultáció a költségvetés főbb 
számainak ismertetésével kez-
dődött. T. Mészáros András pol-
gármester elmondta: a 2013-as 
költségvetésben egyértelmûen 
el kell választani a kötelező és 
az önként vállalt feladatokat; 
előbbiek tekintetében hiány 
nem keletkezhet. 

– A költségvetés főössze-
ge mintegy 17 milliárd forint 
lesz. Ebből az intézmények 

mûködése, üzemelése 4-4,5 mil-
liárd forint. A többi költségvetési 
rész az apparátus mûködtetése, 
illetve a fejlesztési és felhalmo-
zási lehetőségek költségvetési 
összege. A kötelező feladatok 
tekintetében nincs hiányunk, az 
üzemeltetést, mûködtetést meg 
tudjuk valósítani. Felhalmozási 
és egyéb tekintetben viszont 400 
millió forintos hiányunk van, de 
a második költségvetési fordu-
lóban a felhalmozási feladatok 
csökkentésével, megtakarítá-
sokkal és átcsoportosításokkal 
el tudjuk érni azt, hogy null-
szaldóssá váljon a költségvetés. 
E törekvések mellett megpróbá-
lunk ingatlanokat értékesíteni, 

Kérdések és válaszok Érdrõl, Érdért

Párbeszéd a civilekkel
Sok gondra megoldást jelentene, ha harmincezer új munkahelyet sikerülne terem-
teni a városban. Ahhoz pedig, hogy Érd elérje a többi megyei jogú város fejlettségi 
színvonalát, kétszázmilliárd forintra volna szükség – fogalmazott a polgármester 
azon a konzultáción, melyen a civil szervezetek és a lakosság mondhatta el véle-
ményét és tehetett javaslatokat a 2013-as költségvetést illetõen.

Érkeztek kérdések a csatorná-
zással és az ingatlanértékesí-
téssel, illetve a közétkeztetéssel 
és az útfelújításokkal kapcsolat-
ban is. Az egyik hozzászóló úgy 
vélte, a környező települések-
hez hasonlóan Érden is ki kelle-
ne építeni egy jégpályát, amely-
nek költségeit be kellene építeni 
a jövő évi költségvetésbe. 

Egy másik hozzászóló arról 
kért tájékoztatást, hogy milyen 
elképzelései vannak a városve-
zetésnek a beruházók idecsa-
logatására. Volt, aki az ingat-
lanadó mértékén változtatott 
volna, mások a lokálpatriotiz-
mus fontosságára hívták fel a 
figyelmet, illetve arról érdek-
lődtek, hány térfigyelő kamera 
mûködik Érden, és tervezik-e 
a hálózat bővítést. Érkezett 
kérdés azt illetően, hogy mit 
tesz a város a levegő tisztasá-
gának védelmében, és kifogá-
solták, hogy az önkormányzat 
a turizmus fejlesztésével nem 
foglalkozik. Az egyik egyesü-
let mediátori segítséget ajánlott 
fel a csatornázással kapcsolat-
ban az önkormányzatnak, egy 
másik szervezet képviselője 
arról érdeklődött, mikor kerül 
sor az orvosi rendelők felújítá-
sára, mivel ezek nagyon rossz 
állapotban vannak. Volt, aki 
arra panaszkodott, hogy hiába 
újult meg a városközpont, a 
parkolás nem megoldott, illetve 
hogy Érdligeten nagyon rosz-
szak a közlekedési viszonyok. 
Érkezett olyan kérdés is, hogy 
milyen önkéntes feladatok old-
hatók meg a kötelezők mellett 
2013-ban, mikor épülhet meg 
a II. világháborús emlékmû. 
T. Mészáros András minden fel-
merülő témáról szót ejtett vála-
szában. 

A költségvetési anyaggal 
kapcsolatban elmondta: a kon-
zultációra jelentkező civilek 
ugyanakkor kapták meg a költ-
ségvetési anyagot, amikor a 
képviselők. 

A beruházások Érdre csábítá-
sával kapcsolatban a polgármes-
ter emlékeztetett arra, hogy az 
elmúlt években több nagy cég 
is elhozta érdekeltségét váro-
sunkba – a válság idején nem 
volt mód többre. A városvezetés 
összeállított egy portfoliót az 
érdeklődő beruházók részére, 
és jelenleg is van egy dél-kore-
ai autóalkatrész-vállalkozás, 
amely Érden szeretne leteleped-
ni. A tárgyalások már megkez-
dődtek.

– Ha Érden 30 ezer munka-
hely teremtődne, sok felvetett 
probléma automatikusan meg-
oldódna. A fő gond tehát az, 
hogy Érden nincs elég munka-
hely, és az emberek nem itt élik 
az életüket – jegyezte meg a 
polgármester, aki úgy látja: 200 
milliárd forintra volna szükség 

ahhoz, hogy Érd elérje a megyei 
jogú városok színvonalát. 

– Ami a kerékpáros közleke-
dést illeti: a gimnázium kerék-
pártárolóját tavasszal kialakít-
juk. Ha az utak állapotát javítani 
tudjuk majd, kerékpározásra is 
alkalmasak lesznek. Arra a kér-
désre, hogy miért nem pályáz-
tunk eddig útépítésre, a válasz 
az: mert eddig nem volt ilyen 
pályázat. 

Az útépítésre 70 millió forin-
tot irányozunk elő a költségve-
tésben – azért ennyit, mert az 
úthelyreállítás szerepel a csa-
tornapályázatban, de vannak 
olyan utcák is, amelyeket a csa-
tornázás nem érint. 

– Az önkéntes munkával kap-
csolatban azt tudom monda-
ni: ez valóban nagyon fontos, 
és meg kell teremteni annak 
lehetőségét, hogy aki tenni 
akar a közösségért, az tudjon 
is. A kerékpáros egyesület, a 
nagycsaládosok és az ipartes-
tület eddig is rengeteg önkéntes 
munkát végzett, köszönet illeti 
őket. 

Ami a II. világháborús emlék-
mûvet illeti, a tervezés árát a 
költségvetés tartalmazza, ha 
a tervek elkészülnek, el lehet 
dönteni, jut-e idén rá pénz.

Az uniós pályázatokra való 
felkészülést illetően igaza van 
a hozzászólóknak, de azt tudni 
kell: ha Pest megye nem válik 
külön a fővárosi régiótól, akkor 
nem lesz esélyünk, mivel 50 
százalékos önerőt nem tudunk 
majd biztosítani. Az előkészítő 
munka persze nem maradhat el 
– mondta T. Mészáros András, 
aki a volt II. Lajos iskola épüle-
tének hasznosításával kapcso-
latban arról tájékoztatott, hogy 
a jövőben szeretnék ide költöz-
tetni a zeneiskolát. 

A környezetvédelmet illetően 
a polgármester hangsúlyozta: a 
csatornázás jelenleg az ország 
egyik legnagyobb környezetvé-
delmi beruházása. A térfigyelő 
kamerákkal kapcsolatban pedig 
elmondta, hogy jelenleg 26 
kamera van a városban, ame-
lyek mûködnek is. 

T. Mészáros András úgy 
vélte, hogy az egyik felvetésben 
szereplő légszennyezettség-
mérő állomás kiépítésére jelen-
leg nincs pénz. A megoldás az 
lenne, ha az utak aszfaltosak 
lennének, és nem porzó mur-
vával szórnák fel a földutakat, 
mindemellett pedig megépülné-
nek azok a tervbe vett vasúti 
felüljárók, amelyek a központot 
mentesítik az áthaladó forga-
lomtól. Ha ezek a problémák 
megoldódnak, sokkal tisztább 
lesz a levegő.

– Ami az idegenforgalmat 
illeti: úgy érzem, ezt nem az 
önkormányzatnak kell megfi-
nanszíroznia, ez a vállalkozások 
feladata. Az önkormányzatnak 
az utak, óvodák, a sportcsar-
nok problémáit és egyéb gon-
dokat kell megoldania. Amint 
ez sikerül, az idegenforgalmi 
vállalkozások is elkezdenek 
majd mûködni – hangsúlyoz-
ta a polgármester, aki egy, a 
helyi médiát illető kérdésre azt 
is elmondta: a közvélemény-
kutatások szerint az itt élők 86 
százaléka az Érdi Újságból tájé-
kozódik a helyi hírek felől. 

 Ádám Katalin

119 millió forint értékben (ezek 
általában foghíjtelkek). 

– Szót kell ejteni az adósság-
konszolidációról is: mint isme-
retes, 70 százalékra kaptunk 
ígéretet, de a tárgyalások során 
azt kértük, hogy 85,61 száza-
lékig konszolidálják a meglévő 
adósságállományt, hiszen minél 
nagyobb arányú a konszoli-
dáció, annál több fejlesztést 
tudunk a jövőben megvalósí-
tani. A kormány február 28-ig 
foglalja határozatba az ezzel 
kapcsolatos döntést, és június 
31-ig kell megkötni a megálla-
podásokat. Az adósságkonszo-
lidációval kapcsolatban szeret-
ném még elmondani, hogy az 
elmúlt időszakban 12,5 milliárd 
forint értékû kötvénykibocsátás 
történt, viszont ezen keresztül 
40 milliárd forintnyi pályázati 
pénz jött a városba. 9,5 mil-
liárd forint értékben tudunk 
megvalósult beruházásokkal 
elszámolni, és rengeteg fejlesz-
tés van előkészítés, illetve meg-
valósítás alatt. Az idei év leg-
fontosabb feladata egyébként a 
csatornázás befejezése, ami lát-
hatóan határidőre, különösebb 
akadály nélkül történhet majd 
meg. Szeretnénk elérni, hogy 
minél több előkészített tervünk 
legyen, amelyek alapján a 2014–
2020 közötti EU-s ciklusban 
pályázni tudunk – mondta beve-
zetőjében T. Mészáros András, 
azzal zárva szavait: a konzul-
táció során elhangzott javasla-
tokat adott esetben a költségve-
tésbe be tudják építeni, hiszen a 
költségvetés tárgyalásának lesz 
második fordulója is.

A rendezvényen felszólalt 
Segesdi János alpolgármester is, 
aki az adósságkonszolidációval 
kapcsolatban azt hangsúlyozta: 
a jelenlegi adósságállomány 70 
százalékának átvállalása nem 
azt jelenti, hogy egy összeg-
ben nyolcmilliárd forintot vál-
lal át az állam a több mint 12 
milliárdos adósságból, hanem 
azt, hogy a törlesztőrészleteket 
nem az önkormányzatnak kell 
fizetnie. Ez éves szinten 8–900 
millió forintot jelent. Tudni kell 
azt is, hogy az egyes feladatok 
átvállalása mellett kétmilliárd 
forint finanszírozási támogatást 
elvontak az önkormányzattól. 
E feltételek mellett túlélési költ-
ségvetést tudott megalkotni a 
városvezetés.

– Most megteremtheti a város 
azt az ugródeszkát, amelyről a 
későbbiekben, a 2014–2020-as 
uniós ciklusban el lehet rugasz-
kodni, és lendületet vehet a 
város – hangsúlyozta az alpol-
gármester.

A bevezetőt követően a jelen 
lévő civil szervezetek és magán-
személyek tettek észrevételeket, 
javaslatokat a költségvetés ter-
vezetével kapcsolatban. Többen 
megragadták az alkalmat, hogy 
üdvözöljék a városvezetés kon-
zultációs kezdeményezését, 
mások azt kifogásolták, hogy 
későn kapták meg a költség-
vetéssel kapcsolatos anyagokat, 
kevés idejük volt az átnézésre.

Egyes civil szervezetek az 
önkéntes munkát ajánlották 
az önkormányzat figyelmébe, 
mint ingyenesen rendelkezésre 
álló erőforrást. Többen kérték, 
hogy a város fordítson nagyobb 
figyelmet a már meglévő kerék-
páros koncepció megvalósítá-
sára, illetve Ófalu fejlesztésé-
re. Volt, aki a civil szerveze-
tek támogatásának fontosságát 
hangsúlyozta, más pedig arra 
figyelmeztetett, hogy az uniós 
pályázatokra való előkészülést 
még gondosabban kell végre-
hajtani. A civilek kérték, hogy 
a környezetvédelemre fektes-
sen a város nagyobb hangsúlyt. 

Konzultációk kezdődtek
A városvezetés további három beszélge-
tést tervez Érdről, Érdért a civil szerveze-
tek és a lakosság bevonásával, az alábbi 
témákban:
–   Városi beruházások
–   Közszolgáltatások
–   Érd  fejlesztési  programja  2014-től 

2020-ig.
A konzultációk  pontos  időpontjáról 
lapunkban tájékoztatást adunk majd.

Számos szervezet, illetve magánszemély vett részt a költségvetéssel kapcsolatos múlt szerdai konzultáción

A 
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T. Mészáros András szerint 200 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, 
hogy Érd elérje a többi megyei jogú város fejlettségi színvonalát

helyi társadalom
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Az Érd - Ófalusi  Pincetulajdonosok Egyesülete és a Termál Hotel Liget Érd
szervezésében harmadszor kerül megrendezésre Érden régiós borverseny. A 
borverseny fővédnöke a Gál Szőlőbirtok és Pincészet.
A borversenyre nevezett borokat okleveles borbírálók bírálják el. 
Nevezni lehet fehér, rozé és vörös borokkal évjárat megkötése nélkül. 
A versenyre nevezett borokból fajtánként 3 db 0,75 literes tisztára mosott boros 
palackba töltött mintát kell leadni.

Nevezési díj: fajtánként 1000 Ft.
Amennyiben több bor kerül nevezésre egy nevezőtől, 
úgy minden további bor fajtánként 500 forint.

A borminták átvétele 2013. márciuS 5-ÉN  10.00 -12.00 ÉS dÉLuTáN 14.00 -19.00 ÓrA között 
lesz  az Érd-Ófalusi Termál Hotelben (2030 Érd, római út 9).  
A borverseny díjainak átadására  és a vacsorára  2013. márciuS 9-ÉN 18.oo ÓrAi kezdettel 
kerül sor az  Érd-Ófalusi Termál Hotelben.

A  Termál Hotel Liget az első három helyezettet különdíjban részesíti.  Ezenkívül kiosztásra 
kerülnek még az mc Borászati és Kereskedelmi iroda Kft. ajándékai. 

Vacsora: sertéspörkölt galuskával, melynek ára: 1500 forint/fő.
(A nevezési díjjal együtt kérjük megfizetni.)
A borversenyről bővebb tájékoztatással  a 06-30-374-66-03 telefonszámon, vagy a 
hudakagi@gmail.com  e-mail címen állunk rendelkezésükre.
mindenkit szeretettel várunk!

BORVERSENY MEGHÍVÓ

A naptár  szerint  már  kiléptünk 
a  farsangból,  ennek  dacára  a 
mulatságok  még  javában  dúl-
nak  városunkban.  Bál  bált 
követ,  nincs  az  az  egyesület 
vagy szervezet, amely kimarad-
na a karneváli időszakból.

Sportolók,  szülők,  nevelők 
és  edzők  báloztak  együtt  a 
Batthyány iskola sportcsarnoká-
ban múlt pénteken. Az ünneplő 
tömeg  este  hét  órától  gyüleke-
zett,  és  az  asztalok  szépen  las-
san teljesen feltöltődtek. A nagy 
sikerû  bálon  több  sportág  kép-
viselői  is  tiszteletüket  tették, 
legnagyobb  számban  az  Érdi 
VSE, a Spartacus SC és az ÉTC 
klubok  szakosztályai  képvisel-
tették magukat. Az alkalomnak 
megfelelően  feldíszített  tor-
nacsarnok  zsúfolásig  megtelt: 

aktív és visszavonult sportolók, 
a  mozgás  iránt  elkötelezettek 
népesítették be a termet.

A bál  nem  csak  a  felnőttek 
kiváltsága  volt,  utánpótláskorú 
sportolók  is  érkeztek  a  mulat-
ságra.  Az  gyorsan  kiderült, 
hogy  városunk  büszkeségei,  a 
kézilabdázó  lányok  jelenlétük-
kel  nagymértékben  emelték  az 
est fényét.

Mielőtt  mindenki  belevetette 
volna  magát  a  felhőtlen  szóra-
kozásba,  a  szervezőké  volt  a 
szó. A bál  immár hagyományo-
san Mórás Zsolt önkormányzati 
képviselő, fő szervező gondola-
taival  kezdődött.  A fő  szervező 
T. Mészáros András polgármes-
ter  jókívánságait  is  tolmácsolta 
az egybegyûlteknek, aki hivatali 
elfoglaltsága miatt személyesen 

nem  tudott  részt  venni  a  ren-
dezvényen.

A társszervezők – Tóth Judit, 
az  Érdi  Torna  Club  elnöke  és 
Rozgonyi János,  a  Batthyány 
Sportiskola  igazgatója  –  is mik-
rofon  mögé  álltak.  Elsőként  az 
iskolaigazgató  kapott  szót,  egy 
Hemingway-idézettel  készült, 
mely így hangzott:

–  A sport  megtanít  becsüle-
tesen  győzni  vagy  emelt  fővel 
veszíteni. A sport tehát minden-
re megtanít.

A továbbiakban  méltatta  a 
sportok  érdi  képviselőit,  majd 
egy  újabb  idézettel  kedveske-
dett a bálozóknak:

–  Az  igazi  bajnokok  a  célt 
látják  maguk  előtt,  nem  pedig 
az  akadályokat  –  zárta  szavait 
Rozgonyi János.

Vacsora, zene, tánc hajnalig

Sportolók pályán kívül
Sportolók báloztak a Batthyány tornacsarnokban. A mozgás szerelmesei február 
15-én gyûltek össze, hogy együtt töltsenek egy felhõtlen, mulatozásban, táncban 
gazdag estét.

A szép  gondolatokat  rövid 
táncos  produkciók  követték. 
A szervezők  színes  programok-
kal  kedveskedtek  a  vendégek-
nek.  A sportiskola  diákjai  palo-
tással hoztak kedvet a tánchoz, 
őket a  tanárok mûsora követte. 
A kedves  produkció  után  töb-
bek  között  a  Bonton  TSE és  az 
Érdi  Torna  Club  növendékei 
szórakoztatták  a  jelenlévőket. 
A programot Tóth Judit beszéde 
zárta,  amelyben  köszöntötte  a 
megjelent  sportegyesületeket, 
és  jó  szórakozást  kívánt  szá-
mukra.

A kellemes  ünnepségen  a 
Festal  étteremnek  köszönhe-
tően  ínycsiklandozó  falatokat 
tálaltak  fel.  Azután  pedig,  aho-
gyan  az  lenni  szokott,  a  vacso-
rát  követően  mindenki  bemu-
tathatta tánctudását a parketten. 
Az éjszakába nyúló mulatságon 
a  talpalávalót  a  Koktél  zenekar 
húzta.

A már hagyományos sportbált 
három évvel ezelőtt azzal a cél-
lal hívták életre, hogy az Érden 
élő,  sportot  szerető  emberek 
néhány  óráig  együtt  legyenek, 
ismerkedjenek,  szorosabb  kap-
csolatokat  alakítsanak  ki,  szó-
rakozzanak. A remek kezdemé-
nyezés nem jöhetett volna létre 
a Batthyány Sportiskola, az Érdi 
Torna Club és az Érdi Sport Kft. 
támogatása nélkül.

A bált követően pedig – kihe-
verve  annak  fáradalmait  –  a 
rövid  lazítás  kezdődhet,  vagy 
éppen  folytatódhat  a  kemény 
munka,  amelyhez  sok  erőt  és 
kitartást kívánunk az érdi sport-
élet kiválóságainak.

  Kovács Renáta

A mulatságról nem hiányozhattak a gyönyörû kézilabdázó lányok sem
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A táncgyakorlatokat tapssal jutal-
mazták a vendégekA terem zsúfolásig megtelt

A Bonton TSE Chicago nevet viselõ produkciója nagy sikert aratott

A vendégek kellemesen elbeszélgettek egy pohár ital mellett

panoráma
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Rendelje meg műanyag 
nyílászáróit még a tavalyi árakon

akár 45% kedvezménnyel febr. 28-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 28-ig

• Fakro tetőtéri ablakok:
-25% kedvezménnyel

február 28-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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ÁLLÁS

Budapest vezetõ ingatlaniro-
dája, kiváló keresettel, ingyenes 
képzéssel, azonnali kezdéssel 
ingatlanközvetítõket keres!  
269-4990 ht@tippingatlan.hu

Jövedelemkiegészítés! Oriflame 
kozmetikumok értékesítéséhez mun-
katársakat keresünk. Tel/SMS: 0670-
3696778, eszter@yam.hu

Szórólapterjesztésre keresek meg-
bízható munkaerõt alkalmilag. T:06 
30 933 5627

Megbízható, nem dohányzó 
fiatal hölgyet felveszek.   
T:06 70 509 4727

ÁLLÁST KERES

Precíz, munkájára igényes, meg-
bízható fiatal nõ takarítást, bejárónõi 
állást vállal. T:06 20 457 1788

Takarítást, vasalást, bevásárlást, 
gyermek és idõs-felügyeletét válla-
lom. T:06 30 644 2141

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST

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

AUTÓKÖLCSÖNZÕ















BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ELVESZETT KUTYA

Január 2-án a Dréher Sörözõ 
(Balatoni út) elõl eltûnt kis termetû, 
szürke, 8 év körüli, szuka kutyus. A 
megtalálónak magas jutalmat aján-
lok. T:06 20 925 6573

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS

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

GÉP

GUMISZERVIZ

HASZNÁLT RUHÁZAT

Használtruha-bolt AKCIÓT tart:
pulóver, nadrág=100 Ft, szabadidõ 
felsõ= 800 Ft, gyerek dzseki=500 
Ft! Érd, Hivatalnok u. 12.

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

IDÕSGONDOZÁS







INGATLAN

Budapesten nagykörúton belül 
vagy annak közelében keresek kizá-
rólag teljes felújításra szoruló örök-
lakást, kulturált házban.  
Tel.. 06-70-635-0558

XXI. Bajcsy-Zsilinszky út,  51 nm-es 
tégla építésû felújított, 2 szobás, 
4. emeleti lakás eladó.Ár: 8,9 M 
+36209148077    
www.ingatlan.com/6700323

XI. kerület szomszédságában, 
alacsony rezsis, 1,5 szobás, gyor-
san költözhetõ lakás eladó új abla-
kokkal! Irányár: 7.400.000 Ft   
Tel: 06-20/947-3243

Érden a központban 50 m² emeleti 
2 szoba erkélyes lakás eladó. Iár: 9,5 M 
Ft. T:06 70 773 5418

INGATLANT KERES

Budapesten nagykörúton belül 
vagy annak közelében keresek kizá-
rólag teljes felújításra szoruló örök-
lakást, kulturált házban.  
Tel.. 06-70-635-0558

JÁRMÛ

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

KERT

Metszés, permetezés, favágás, 
gyepesítés, bozótírtás, kerítés épí-
tése, javitása.  Térkövezés- betono-
zási munkák. Tel: 061781-4021, 06 
70 547-2584, 06 70 3918976

Fakivágás, visszavágás, áglevágás, 
bontás nélkül is, felelõsségvállalással. 
Tuják, bokrok, sövények vissza-
vágása, telektisztítás, gallyak, 
zöld-hulladék elszállítása.   
T:06 30 933 5627

Marhatrágya, gombatrágya, fekete 
föld egész évben rendelhetõ!  
T:06 30 5 611 569

KIADÓ LAKÁST KERES

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

Fiatalok kiadó lakást keresnek 
Budapesten, jó közlekedésnél.
Hosszútávú szerzõdéssel, 2 havi 
kaucióval . Ajánlataikat várjuk a  
06 30 826 6691-es  számra!

Keresek Budapesten jó köz-
lekedésnél kiadó lakást hos-
sztávra.(min.1év) 06-70-635-0551

KIADÓ

Kiadó Érdligeten 4 sz. összkomfor-
tos lakás 2 fürdõszobával, étkezõvel. 
U.o. 1 szoba összkomfortos külön 
bejáratú lakrész. T:0623 390345, 
0670 271 9645



























Szoba kiadó Érd központhoz 
közel közös fürdõszoba-, konyha-
használattal, 30 E Ft rezsivel együtt, 
kaució nem szükséges.   
T:06 20 395 3610

Érden albérlet kiadó 1 fõnek, külön 
bejáratú, kis szoba összkomfort 38 E 
Ft rezsivel, kaució nincs!   
T:06 70 513 9174

Érd-parkvárosban családi házban 
különálló lakás kiadó, olcsó fûtés, 
munkásoknak is. T:06 20 490 3518

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

Érden szoba, konyha, fürdõszoba, 
bútorozva 1-2 fõ részére kiadó.  
T:06 30 316 2491

KIADÓ - KERES

Szoba, konyha fürdõszobás albér-
letet keresek sürgõsen! Takarítást 
vállalok. T:06 70 501 4494

KONTÉNER

KOZMETIKA

KÖLTÖZTETÉS

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS

Ingatlanok teljeskörû felújí-
tása, javítása: festés, burko-
lás, gipszkartonozás,kõmûves 
munkák, hõszigetelések. Kerít-
ések építése javítása.  
(1)781-4021,(70)547-2584

Festés-mázolás, burkolás, víz- és  
fûtésszerelés, kõmûves munkála-
tok, gipszkartonozás, takarítással, 
takarással AZONNALI KEZDÉSSEL! 
Tel:30-585-9268

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Még a régi OKJ Vámügyintézõ 
Mérlegképes könyvelõ Logisztikai 
ügyintézõ Marketing ügyintézõ 
Utazásügyintézõ Pénzügy-számvi-
teli üi. Korhatár nélkül. levelezõ 
tagozaton, 9 ezer ft / hó Online 
jelentkezés: www.peter-rozsa.hu 
1051 Bp, Vörösmarty tér 2.   
Tel: 1/350-1891, 20/290-8554

Diplomás pedagógus álta-
lános iskolások korrepetálá-
sát vállalja magyarból. Ugyanitt 
gitároktatás kezdõknek.   
T:06-30/417 4952

Még nem késõ! Javítsd ki fél-
évi rossz jegyed. Matematika, fizika 
korrepetálás!   
T:30-566-4456, 23-378-077

Orosz, francia nyelvoktatását, kor-
repetálását vállalja tapasztalt nyelvta-
nár. T:06 20 321 8473



























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

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

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

Matematika, fizika tanítás, felkészí-
tés 3000,- Ft/óra. Tel.:20 99 42 605

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630-
9488909

PSZICHOLÓGUS

ROBOGÓ

Jó állapotban lévõ robogó 
sürgõsen, olcsón eladó. T:06 20 
920 4261

RUHAJAVÍTÁS

Varrás: minõségi ruhajavítás, cip-
zár-, kabát-, béléscserét, nadrágfel-
hajtást vállalok. T: 06-30/460-3481

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS

Szobafestés mázolás homlok-
zatfestés akciós, még téli árakkal, 
ingyenes felmérés színkártyáról. 
T:20 4542 579

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

FÉNYMÁSOLÓGÉPEK, nyomtatók 
szervizelése. Használt gépek érté-
kesítése garanciával. T:06 20 934 
8834























TAKARÍTÁS

Irodák, intézmények, tárasashá-
zak, magánlakások teljeskörû napi 
nagytakarítása. Szõnyeg-, kárpit-, 
ablaktisztítás. Tel: 06-1-7814021, 
(70)391-8976, (70)5472584

TÁRSKERESÕ

TELEK

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

TETÕSZERVIZ

TÛZIFA

Tûzifa méterben rendelhetõ!   
T: 06 30 5 611 569

TV JAVÍTÁS

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Hûtõszekrény 125 literes, öt fiókos 
kitûnõ állapotban eladó: 20 000 Ft 
elvihetõ azonnal. T:06 20 355 3823

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: 
Csap, szifon, wc-tartály, radiátor, 
elzáró csere javítás. Víz óra csere, 
beszerelés mosó-mosogatógép 
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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Végleges, hogy az ősszel kez‑
dődő, 2013–2014‑es szezonban 
a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének a logóját fogják 
viselni a mezükön az érdi kézi‑
labdázó lányok. Az egyesület, a 
NOE és az ÉTV‑Érdi VSE közös 
akciójának a célja a családo‑
sok figyelmének a ráirányítása a 
tömegsport fontosságára, a csa‑
ládosok megsegítése és a nagy‑
családos értékek elterjesztése.

Az egyesület, a NOE rendkívül 
sokat tesz a nagycsaládosok 
lehetőségeinek a bővítéséért, 
az érdekeik képviseletéért. 
A kézilabdás lányoknak köszön‑
hetően, a szolgáltatásaikat most 
kedvezményes sportolási lehe‑

tőséggel bővíthetik a családjaik‑
ban lévő gyermekek számára. 
Szükség is van erre, hiszen 
a gyerekek alig több mint tíz 
százalékának van lehetősége 
sportolásra az iskolai tornaórán 
kívül. A NOE és az Érdi VSE ez 
ellen próbál tenni.

Az ÉTV‑Érdi VSE egyébként 
2011 óta mûködik együtt a 
nagycsaládosokkal. A lányok 
a vidéki meccseiken vendégül 
látják a helyi szervezetek nagy‑
családosait, ajándékokkal lepik 
meg őket.

– A vidéki mérkőzéseink előtt 
az egyesület jegyeket vásárol, s 
ezeket osztja szét az adott város‑
ban a nagycsaládosok között, 

ezzel is szórakozást, tartalmas 
időtöltést teremtve a gyerekek‑
nek, s népszerûsítve a sportágat 
– mondta a NOE székházában 
tartott tájékoztatón Tekauer 
Norbert, az érdi egyesület 
elnöke. – Az együttmûködést 
kiterjesztjük a kézilabdások 
Németh Helga‑programjára is. 
A játékosaink az egyesületen 
keresztül bevonják a nagycsalá‑
dosokat az utánpótlásprogram‑
ba. Ennek  keretében, a tanév 
közben az általános iskolák 
tornatermeiben tartott foglalko‑
zásokon, nyáron pedig a tábo‑
rokban ismerkedhetnek meg a 
6–14 évesek a sportág alapjai‑
val, mert nem lehet elég korán 
elkezdeni…

A cél – az érdi kézilabdázás 
szakmai stábjának az irányítá‑
sával – a Németh Helga‑program 
országos szintre történő kiter‑
jesztése. A gyerekek rendszere‑
sen sportolhatnak, mozoghat‑
nak – anélkül, hogy a szülőknek 
mindez anyagi terhet jelentene, 
az egyesületnek pedig biztosí‑
tott a stabil háttér. Így ugyanis 
megtalálhatja az utánpótlás baj‑
nokságokban induló csapatai 
gerincét.

A sajtótájékoztatón az érdi 
kézilabdázók részéről részt vett 
Szekeres Klára csapatkapitány, 
Európa‑bajnoki bronzérmes, 
Bognár Barbara, aki a két test‑
vére révén maga is nagycsaládos 
és Tóth Tímea világbajnoki ezüst‑
érmes. A Nagycsaládosok Orszá‑
gos Egyesületét Székely Hajnalka 
elnök asszony képviselte.

– Örülünk, hogy két esz‑
tendő után is folytatódik az 
együttmûködésünk. Az eddi‑
gi tapasztalatok azt mutatták, 
hogy jó úton haladunk, érde‑
mes figyelni a sport, a spor‑
tolási lehetőség e szegmensé‑
re is. A sport és a nagycsalád 
ugyanis kitörési pont lehet a 
mai magyar életben. Ezért is 
örülünk annak, hogy folytatjuk 
a közös munkát, amelyben a 
nagycsaládosok egyesülete az 
első pillanattól kezdve teljes 
rangú partnerünk – mondta az 
érdi egyesület elnöke.

– Õszinte örömmel és nagyra‑
becsüléssel fogadjuk tagcsalád‑
jaink gyermekeinek ingyenes 
részvételi lehetőségét a Németh 
Helga‑programban, s szívet 
melengető a csapat felajánlása, 
hogy az egyesület rendezvénye‑
in is tartanak majd a sportágat 
népszerûsítő foglalkozásokat. 
Számunkra rendkívül fontos, 
hogy a családok látókörét is és 
a lehetőségeiket is bővíthetjük – 
köszönte meg Székely Hajnalka 
az érdi sportvezető szavait. 
 R. F.

A bajnoki előkészületek részle‑
teiről, a felkészülési időszak  ta‑
pasztalatairól kérdeztük 
Miskovicz Bálint vezetőedzőt, 
Romics Ervin szakosztályveze‑
tőnél pedig a játékos keret vál‑
tozásairól érdeklődtünk.

– Mennyire elégedett az elvég‑
zett munkával és a felkészülési 
mérkőzéseken mutatott teljesít‑
ménnyel?

– Január 14‑én kezdtük az ala‑
pozást. Kétheti fizikai felkészü‑
lés után egyre nagyobb szerepet 
kaptak a labdás gyakorlások. Az 
elvégzett munkával maximáli‑
san elégedett vagyok – kezdte 
Miskovicz Bálint. – Fizikálisan 
véleményem szerint jó úton 
járunk. Ami hiányzik a csapa‑
tomból, az a finomítás, a takti‑
kai elemek gyakorlása. Ehhez 
viszont elengedhetetlenül szük‑
séges lenne egy nagyméretû 
mûfüves pályára. A felkészülési 
mérkőzéseken tapasztalt hozzá‑
állással maradéktalanul elége‑
dett vagyok. Ha ezt a motivációt 
át tudjuk menteni a bajnoki mér‑
kőzésekre, akkor egy‑két csapat 
dolgát megnehezíthetjük.

– A játékoskeretben tör‑
tént változások kihatnak‑e a 
csapat  szerkezetére?

– Igen, mindenképpen. 
Néhány játékos, hála sokolda‑
lúságának, tavasszal más posz‑
ton fog játszani, mint ősszel. 
Mindezek mellett két szerkezet‑

ben is gondolkodom, konkrétan 
az egy‑ vagy kétékes játékon. 
Mind a két játékrendszerre 
alkalmasnak tartom a csapatot.

– Mit vár a tavasztól?
– Az első öt, jobb esetben hat 

hely valamelyike adja meg az 
esélyt az NB III‑as tagság megőr‑
zésére. A harmadiktól az ötödi‑
kig, illetve a két legjobb hatodik 
hely az osztályozós hely. Ezekre 
a helyekre az őszi teljesítmé‑
nyek alapján nyolc csapatnak 
van esélye. Mindenki igyekszik 
a lehető legjobban megerősíteni 
játékosállományát, és felkészül‑
ni a rendkívül nehéz tavaszi 
mérkőzésekre. Nagyon bízom a 
csapatban, hogy a kitûzött célt 
– amit a vezetőség megfogalma‑
zott – el fogjuk érni. Ez pedig 
az 1–5. hely valamelyikét és az 
osztályozón a biztos bennmara‑
dást jelenti. Fejben és fegyelme‑
zettségben nagyon topon kell 
lenni, hogy ezt maradéktalanul 
teljesíteni tudjuk.

– Milyen változások történtek 
a játékoskeretben? – kérdeztük 
Romics Ervin szakosztályveze‑
tőtől.

– Első pillanatra jelentősek a 
változások. Nyolc játékos ment 
és eddig öt érkezett. Az őszi, 
többnyire kezdőcsapatból hár‑
man távoztak. Kovács Krisztián 
és Flórián Ádám már régóta 
lebegtette  váltási szándékát, 
míg Skita Tamás munkahely‑

lehetősége miatt távozott. 
Mindhárman sokat tettek a baj‑
noki címért, amiért köszönet‑
tel tartozunk nekik, és további 
sportsikereket kívánunk új csa‑
patuknál. A többi távozó alig‑
alig jutott játéklehetőséghez, és 
végül ez okozta távozásukat. Az 
érkezett játékosok érdiek vagy 
Érd környéki kötődésûek, és ez 
külön öröm számunkra. Bár a 
keret  kisebb, mint ősszel volt, 
a tapasztalat az, hogy nehéz 
„tûzben” tartani azokat, akik 
ritkábban jutnak szóhoz. Ezt 
sajnos ősszel többször megta‑
pasztaltuk. Reméljük, sem sérü‑
léshullám, sem betegségek nem 
érik a csapatot és akkor eredmé‑
nyes tavasz elé nézhetünk.

 Érkezett játékosok: Heim 
Attila kapus (Szentlőrinc, 
NB III. Dráva csop.), Süveges 
Gábor, Sinka Rajmund (Csepel, 
NB III. Duna csop.), Király 
András (Üllő, NB III. Alföldi 
csop.) és Elez Iván (horvát, még 
nem érkezett meg a játéken‑
gedélye. A női kézilabdacsapat 
erősségének, Elez Krisztinának 
a férje).

Az első tavaszi mérkőzésre 
a Jászapáti VSE ellen március 
másodikán 14 órakor kerül sor, 
várhatóan a diósdi mûfüves 
pályán. A végleges időpontról 
és a helyszínről a következő 
héten számolunk be.

 Harmat Jenő

A sport a nagycsaládosoknak is kitörési pontot jelenthet

Meghosszabbította együttmûködési szerzõdését 

a NOE és az ÉTV-Érdi VSE  
Az elmúlt hét szerdáján megállapodtak abban, hogy a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az ÉTV-Érdi 
VSE a 2011-ben megkötött együttmûködési szerzõdést 
meghosszabbítja és kibõvíti.

Székely Hajnalka, a NOE elnöke, az ÉTV-Érdi VSE három játékosa, Szekeres 
Klára, Tóth Tímea és Bognár Barbara, illetve Tekauer Norbert, az ÉTV-Érdi 
VSE elnöke – velük nagycsaládban nevelkedõ gyermekek és édesapjuk 

A gyerekek örömmel vették kézbe a kézilabdázók ajándékait

Alapozási és átigazolási idõszak után

Tavaszra várnak a labdarúgók
Már csak néhány nap választja el az NB III-as csapatokat, így az Érdi VSE-t is a 
tavaszi  szezon kezdetétõl. A csapat már túl van az alapozási idõszakon, és sorra 
vívja a felkészülési mérkõzéseit. 

Elõkészületi mérkõzés, zöld mezben az érdiek – eredmény: Érdi VSE – Tököl 3-0
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