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Újabb rákötések
Hamarosan újabb ötvenöt kilométer csatorna-
szakasz rákötése várható az új rendszerre.

2

Házi csatlakozások
Az egyéni csatlakozások ütemezéséről Kovács 
Péter Barnát, a projekt vezetőjét kérdeztük.

5

Épülnek az utak

Számos példát tudnánk még mutatni, és az Érdi Újságban folyamatosan mutatunk 
is arra, hogy hol, mennyire sárosak Érden az utak – egyre több azonban a rendbe 
hozott burkolat is. A nyugati részen folytatódnak az úthelyreállítások – a Torockói 
utcában is kiböjtölték a jó utat.  3. oldal

Óvodai napok, tizenötödször
Tizenötödször rendezik meg 
az érdi óvodák a csaknem 
egy hónapig tartó szakmai 
napjaikat. Az óvodapedagó
gusok megoszthatják egy
mással tapasztalataikat, 
megismerhetik egymás mun
káját, és részt vehetnek a 
meghívott szakemberek ál
tal tartott elõadásokon is. A 
XV. Óvodai Szakmai Napokat 
T. Mészáros András polgár
mester nyitotta meg, aki a 
jelenlegi és jövõbeli érdi 
óvodai helyzetrõl is beszélt 
köszöntõjében. 11. oldal

Zene a könyvtárban

Élet, karrier és jövõ a népszerû tehetségkutató mûsort 
követõen – errõl mesélt  az érdeklõdõknek Németh 
Katica a február 21ei zenei klubesten. Kiderült, hogy 
nemcsak énekelni, hanem mesélni is nagyon szeret, 
ennek köszönhetõen igen tartalmas találkozó részesei 
voltak a jelenlévõk. 8. oldal

Stádium
A „legnagyobb magyar” ismert portréja tekint 
ránk a címoldalról, és a cím is Széchenyit idézi.

7

Nyitott könyvek
A költeményeket, amelyekbõl kötet született, 
jó néhány évtizeddel ezelõtt megírták.

12

Gyõzelem

Az érdi labdarúgócsapat 
a budafokiak elleni gyõ
zelemmel feljött a negye
dik helyre, mindössze két 
ponttal elmaradva a do
bogótól és három ponttal 
a második helyezettõl. 
 13. oldal

Torna

Egyre szebb eredménye
ket ér el az Érdi Torna 
Club, egyre többen isme
rik meg a nevét, egyre 
több az igazolt sportoló
juk. Sikertörténet az, amit 
Tóth Judit elnök asszony 
irányítása mellett elértek.
 13. oldal
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

A tavasz beköszöntével megkez-
dődtek a csatornázási munkák, 
elindultak az útellenőrzések és 
-helyreállítások is – jelentette 
be múlt szerdai sajtótájékoz-
tatóján T. Mészáros András. 
A polgármester hozzátette: ha 
a jó idő két-három hétig kitart, 
a kivitelezők „utolérik magu-
kat”, azaz megoldják azokat a 
problémákat, amelyeket a lakók 
jeleztek a tél folyamán. 

– Elindulnak a rákötések is, 
először egy 3,5 kilométeres 
szakaszon. Az érintettek meg-
kapják a rákötési engedélyt. 
E lehetőséggel 90 napos határ-
idővel élni kell, ellenkező eset-
ben a hálózathoz nem csatla-
kozó ingatlantulajdonosoknak 
magas összegû talajterhelési 
díjat kell fizetniük – hangsú-
lyozta T. Mészáros András, aki 
felhívta a figyelmet arra is: egy 
napokban életbe lépett kor-
mányrendelet megerősítette, 
hogy a belső bekötést minden-
képp szakemberrel kell megter-
veztetni, így ezt egyetlen lakó 
sem hagyhatja el.

– A lakók csakis megfelelő 
terveztetéssel – és kivitelezéssel 
– tudják megóvni ingatlanjaikat 
az elöntésveszélytől – zárta sza-
vait a polgármester.

Simó Károly, a csatornatár-
sulat elnökhelyettese a sajtó-

tájékoztatón elmondta: a fent 
említett 3,5 kilométeres szakasz 
után mintegy 55 kilométernyi 
csatornaszakasz rákötése vár-
ható hamarosan; ezen részek 
ellenőrzése, minősítése jelenleg 
zajlik. 

– Ami a terveztetést és a kész 
belső hálózat átvételét illeti, 
mind a 38/1995-ös, mind az 
új, 58/2013-as kormányren-
delet előírja ennek szabálya-
it. Természetes is, hogy ha 32 
milliárd forintért megvalósí-
tunk egy vadonatúj, modern, 
minden szabálynak megfelelő 
rendszert, akkor a végpontokon 
– azaz a házi bekötéseknél – is 
meg kell követelni a megfelelő 
minőséget. A kormányrendelet 
előírásait, szabványait a leendő 
üzemeltető is ellenőrzi, illetve 
az akkreditált mérnökök is, így 
mindenkit meg tudunk óvni 
attól, hogy szakszerûtlenül 
vagy a szabványok betartása 
nélkül csatlakozzon a hálózat-
ra. A kormányrendelet azt is 
hangsúlyozza, hogy tilos a háló-
zatba csapadékvizet vezetni. 
Ezzel kapcsolatban felhívom a 
figyelmet arra: a régi hálózatot 
ellenőrizni fogjuk e tekintetben, 
hiszen gyakran tapasztaljuk azt, 
hogy az ingatlantulajdonosok a 
szennyvízcsatornába vezetik a 
csapadékvizet. A hatósági ellen-

őrzések során kiderült, hogy 
míg száraz időben 3500 köbmé-
ter szennyvíz érkezik be egy nap 
leforgása alatt a tisztítótelepre, 
úgy esős időben ez a mennyi-
ség a 10 000 köbmétert is eléri. 
Látható tehát, hogy – a fedlapon 
beszivárgó vízmennyiségen is 
túl – sokan vannak, akik csapa-
dékvizet vezetnek a szennyvíz-
csatornába. A hatóság előírta, 
hogy ezt csökkenteni kell, az új 
rákötéseket pedig ebből a szem-
pontból is meg kell vizsgálni 
– hangsúlyozta Simó Károly.

A csapadékvíz csatornába 
vezetését ma már korszerû mód-
szerekkel könnyen ellenőrizni 
tudják, és az említett kormány-
rendelet értelmében súlyosan 
büntetik is: a víziközmû-szol-
gáltató a jogellenes állapotot 
megszüntető kétszeri felszólí-
tás után jogosult a bevezetett 
csapadékvíz-mennyiség után 
kétszeres mértékû díjat kiszá-
molni az ingatlan tulajdonosá-
nak. A bevezetett csapadékvíz 
mennyiségét a rendeletben 
meghatározott képlet szerint 
számítják ki: az elmúlt 10 év 
átlagos napi csapadékmennyi-
ségét szorozzák a vélelmezett 
illegális használati napok szá-
mával, ami kétszeres csator-
nadíjjal számolva elég borsos 
összeg lehet.

Az elnökhelyettes a sajtótá-
jékoztatón javasolta, hogy aki-
nek a telkén belül van már a 
csonk, mielőbb terveztesse meg 
a házi szennyvízelvezető rend-
szert, hiszen tömegesen indul-
nak tavasszal a rákötések, az 
akkreditált mérnököknek így 
nagyon sok munkájuk lesz hir-
telen. (A negyvennégy akkredi-
tált mérnök elérhetősége meg-
található az erdicsatornazas.
hu honlapon.) Még 2013-ban 
várhatóan a legtöbb érdi ház-
tartásnál megnyílik a lehetőség 
a rákötésre.

Nemcsak a csapadékvizet 
vezetik illegálisan a szennyvíz-
csatornába, de vannak olyan 
érdi lakók, akik a szennyvizet 
is kivezetik a közterületre (vagy 
épp az elkészült, de még nem 
üzembe helyezett új csatorná-
ba). T. Mészáros András ezzel 
kapcsolatban hangsúlyozta: aki 
települési szilárd vagy folyé-
kony hulladékot a közterületen 
engedély nélkül lerak, elhelyez, 
vagy nem a kijelölt lerakóhe-
lyen rak le vagy helyez el, sza-
bálysértést követ el. Ezt min-
denképpen érdemes elkerülni, 
hisz a rendőrség ilyen esetek-
ben 5000-50 000 forint helyszíni 
bírságot szabhat ki a szabály-
sértőre, de hat hónapon belül 
ismételt elkövetés esetén ez az 
összeg 70 000 forint is lehet.

– Aki közterületen háztar-
tási szennyvízkiengedést ész-
lel, haladéktalanul hívja a 06 
80/204-571-es, ingyenesen 
hívható zöld számot, hogy a 
Városrendészeti Csoport meg 
tudja tenni a szükséges intézke-
déseket – kérte a polgármester, 
megjegyezve: a rendőrség és a 
közterület-felügyelet a jövőben 
nagy figyelmet szentel majd 
e szabálysértéseknek, hiszen 
tûrhetetlen, hogy felelőtlen 
emberek ily módon szennyez-
zék a környezetüket.

Mint azt már többször meg-
írtuk, akik nem kötnek rá a 
kész közcsatornára és nem szip-
pantanak, talajterhelési díjat 
kell, hogy fizessenek. Ezt az 
összeget önbevallás alapján, az 
elhasznált vízmennyiség függ-
vényében számítják ki (ebből 
levonható az a mennyiség, 
amit a lakó igazoltan elvitetett 
a szippantó közszolgáltatóval.) 
Ha valaki nem köt rá a csator-
nára és nem is szállíttatja el a 
szennyvizet, az általa használt 
ivóvíz köbmétere után 3600 
forintot fizethet. A vízközmû-
szolgáltató évente köteles ada-
tot szolgáltatni az önkormány-
zatnak azokról, akik előtt van 
szennyvízcsatorna, mégsem 
kötnek rá – így az adóhatóság 
ellenőrizni tudja azokat, akik 
nem használják e környezetkí-
mélő közszolgáltatást.

 Ádám Katalin

Nem kell személyi igazolvány a gyerekeknek a beiratkozáshoz

Bírság az illegális csapadék-  
és szennyvízelvezetésért
Hamarosan újabb ötvenöt kilométer csatornaszakasz rákötése várható az új rend-
szerre; ahol már ingatlanon belül van a csonk, érdemes elkezdeni a belsõ rendszer 
terveztetését – hangzott el a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón, ame-
lyen szó esett arról is, milyen bírsággal sújthatók azok, akik közterületre vezetik a 
szennyvizet, vagy pedig közcsatornába a csapadékvizet.

Meghívó

az Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi 
Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2013. március 20-án 
(szerdán)

 18:00 órakor  
kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti  

Általános Iskola
(2030 Érd, 

Diósdi út 101.)

Meghívó

az Óváros – Érdligeti 
Településrészi 
Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2013. március 21-én 
(csütörtökön)
18:00 órakor  

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
volt II. Lajos  

Általános Iskola
(2030 Érd,
Fő u. 42.)

Egy példa arra, hogy hogyan (és hova) ne vezessük a csapadékvizet
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Gangeszt játszik a gyerek, ha 
hagyják. Az árokpart meredek 
gyepszőnyege amúgy is min‑
denre alkalmas, s ha a kora 
nyári esők menetrendszerûen 
megérkeznek, akkor a sarazás‑
tól a gátépítésig, a papírhajók 
útra bocsátásig, a tutajépítéstől 
az ide húzódó állatok gardírozá‑
sáig minden belefért. 

Érd azért is varázslatos, mert 
a legforgalmasabb utcák és átve‑
zető utak dübörgésétől kőha‑
jításnyira mindig föllelhető a 
természettel még közeli rokon‑
ságot tartó térség, s a kerített 
kertekből kimaradt játszótér. 
A kanális egyébként is fogalom, 
és csak távoli rokonságot mutat 
a csatornával. Az árkok Duna 
felé mutató változatos háló‑
zata és felszíne az állattartás 
vissza szorulásával már telje‑
sen a kalandvágyó, a vigyázó 
szülői tekinteteket kerülő önál‑
ló serdülő kezdeményezések 
világába tartozik. A tavaszi és 
a nyári szünetek még a szá‑
mítógépek képernyőjéről is le 
tudják választani a kiskamaszo‑
kat, és a szabadban való ban‑
dázás, biciklizés, összeverődés, 
beszélgetések terepévé teszik a 
környezetet. Ebbe beletartozik 
a rejtőzködés is, tehát az árok‑
partok, a vízfolyások környeze‑
tének belakása. A csatornázás 
azonban a felnőttek problémája, 
és ebben a tavaszi időszakban 
mindennapos beszédtémája is. 
Ahol már elvégezték a mun‑
kát, de az utakat az ősszel még 
nem tudták helyreállítani, ott a 
kátyúkkal, gödrökkel kapcsola‑
tos indulatok hangulatfestő sza‑
vai kerültek előtérbe, ahol pedig 

most az idő enyhültével kezdik 
a munkát, ott szaporodnak a 
kellemetlenségek. Nehezedik 
vagy lehetetlenné válik egy 
időre a közlekedés, egy‑egy 
utcába nem tud befordulni a 
kukásautó, erős a sárfelhordás. 
Ahol azonban már a rácsatlako‑
zás az egyetlen feladat, ott már 
csak a mérnöki bejárás, bemérés 
jelent egy tízperces kültéri ven‑
dégeskedést, hogy a csatornafe‑
delek pontos helyét bejelöljék 
a közmûtérképeken. A szenny‑
víztisztító már mûködik, mûkö‑
désével az itt élők, a használók 
is megismerkedhetnek. 

Olyan ez a csatorna, hogy ha 
van, nem látjuk, ha nincs, hiány‑
zik. Ami a föld alatt tekereg, 
arról az ember képes megfeled‑
kezni, bár Érd sajátos növeke‑
dése, városszerkezetének alaku‑
lása, településszerkezete ebben 
is az egyenetlenséget tette ter‑
mészetessé. A különböző város‑
részek (gyakoroljuk csak) az 
Ófalu és Újfalu, a Tisztviselő‑ és 
az Újtelep, a Tusculánum, az 
Érdliget – Kutyavár még önma‑
gán belül is tagolt, s a legkü‑
lönbözőbb minőségû lakókör‑
nyezetet mutatja. A tágas ker‑
tes, szépen beállt természetes 
környezetben lévő házaktól, az 
ízlésversenyben előretörő, kissé 
magamutogató modernitástól az 
aprózódó zsúfolt telkek kicsiny 
betonudvaráig; az emeletes 
bérházak hetvenes években 
kialakult lakótelepi hangulatá‑
tól a közparkos környezetig, a 
nagyon egyszerû szoba‑kony‑

hák telepszerû foltjaitól a hagyo‑
mányos villalakásokig minden 
van Érden. S a reprezentatív 
városnegyed nevek sorolá‑
sakor a külterületek népéről 
sem szabad megfeledkeznünk. 
Kevesen vannak, de ők is ide‑
tartoznak. A több hullámban és 
máig érkező érdi megtelepülők, 
keressenek bárhol lakhelyet, a 
víz‑, villanyellátottságot tekin‑
tették elsőrendûnek, s ehhez 
csatlakozott aztán a nyolcvanas 
évektől a tömeges gázellátás 
igénye. Egész Magyarországra 
az jellemző, hogy a csatorná‑
zás maradt minden településen 
az utolsó közmûépítési feladat, 
s ami még nagyobb gond: az 
ilyen utólagos munka rombo‑
lással, bontással, burkolatföl‑
szedéssel, kellemetlenséggel 
kezdődik, s a helyreállítás min‑
dig nehézkesebbnek tûnik, mint 
az érzékelhető közérzetjavu‑
lás. Fölfogni mindenki fölfogja, 
hogy a csatornázás, a szenny‑
vízkezelés nélkülözhetetlen a 
közegészségügyi, környezet és 
természetvédelmi feladat, de a 
vele járó költségeket, kellemet‑
lenségeket nehéz át‑ és megélni. 
A finn példa – ahol a tavakban 
szigeteket is örököl az ember az 
ősöktől – ma már természetes, 
ott minden egyes háznak önálló 
csapadékvíz‑kezelő és szenny‑
vízfeldolgozó rendszere van, s a 
természetes vízfelületeket a leg‑
nagyobb kincsként óvják. Ha kis 
lépésekkel is, de mi is ezt a fajta 
igényességet szeretnénk megkö‑
zelíteni. A föld alatti, láthatatlan 
és a földfelszín feletti természet 
megőrzésekor is. 

  Antall István

Csatornatöltelék

Történelemtanárok gyakran 
élnek azzal a lehetőséggel, 
hogy megkérik növendékei‑
ket: helyezzék át valamelyik 
történelmi személyiséget egy 
másik korba. Száz, kétszáz 
évvel korábbra vagy később‑
re, esetleg napjaink történé‑
sei közé. Ismerve jellemüket, 
alaptulajdonságaikat, érdekes 
jelenetek képzelhetők így el 
– még az is kiderülhet a tanár 
számára, hogy ismerik‑e elég‑
gé a tanulók ezeket az alako‑
kat, tudnak‑e mindent ezek‑
ről a maguk helyén és idején 
fontos szereplőkről. Megírják 
dolgozatban, esetleg el is játsz‑
szák, aztán megvitatják: hogy 
viselkedne, vajon tényleg ezt 
csinálná, ezt mondaná most, 
ha itt lenne, közöttük, vagy 
valami egészen mást?

Most március 15‑ét ünne‑
peljük, az 1848‑as forradalom 
és szabadságharc kitörésének 
évfordulóját, és benne a márci‑
usi ifjakat. Akkor zúgott márci‑
us, forrongott az utca, az egye‑
tem, a múzeumkert – belénk 
vésődött az évek során a nap 
valamennyi lényeges mozza‑
nata, kívülről tudjuk az akkori 
események lefolyását és hely‑
színeit. Lelkesek voltak a fia‑
talok, tele nemzeti érzéssel, 
jobbító szándékkal, hazafias 
akarattal; követelése szabad 
sajtónak és idegen csapatok 
távozásának, tizenkét pont és 
Nemzeti dal… Olvasom, hogy 
Petőfi Sándor a nevezetes ver‑
set két nappal a forradalom 
kitörése előtt, március 13‑án 
írta, azzal a kezdő sorral, hogy 
„Rajta magyar, hí a haza!”. 
Aztán mikor azt a lelkes jurá‑
tus, Szikra Ferenc meglátta, 
rögtön megjegyezte: nem jó 
ez így! „Barátom, elébb talpra 
kell állítani a magyart, azután 
rajta!” Petőfi megfogadta a 
tanácsot, és átírta a sort. Így 
tanultuk, így hallgatjuk, mond‑
juk azóta is: Talpra magyar, hí 
a haza!

Most is március van. Most is 
zúg, de másképp, nagyon más‑
képp. Néhány korosabb szer‑
vezőtől, rutinos beszédmondó‑
tól eltekintve most is vannak 
fiatalok az utcán, hangosak is, 
az elérni kívánt célok azon‑
ban… mondjuk így: jelentősen 
eltérnek az akkoriaktól. Idegen 
csapatok, ha nem is katonaru‑
hában, inkább többnyire ban‑
kármezben, most is vannak, 
de távozásukat nem követeli 
senki. Szabad sajtót lehet köve‑
telni, de mikor gyakorlatilag 
minden megjelenhet a médiá‑
ban, ez a kívánság nélkülözi 
a kellő komolyságot. Hasonló 
színvonalú a többi követelés is, 
a közpénzen szerzett képzett‑
ség külföldi kamatoztatásától 
az egyetem kapujának széles‑
re tárásáig bármilyen szakot 
választó bármilyen képességű 
jelentkezők előtt. Van azonban 
hasonlóság, ha nem is arról 
az oldalról, amelyikről 48‑ban 
megjelent. Más ugyanis a fel‑
állás: most a nemzetet talpra 
állítók ellen hívnak az utcai 
akciók szervezői külföldi erő‑
ket, szervezeteket céljaik eléré‑
séhez. Hogy ugyan szóljanak 
már ide, fegyelmezzék meg azt 
a bankokat megrendszabályo‑
zó, alkotmányt átalakító, ter‑
mőföldtulajdont rendbe tenni 
kívánó, azaz: a magyart talpra 
állítani akaró társaságot!

Ha másban nem is, de ez 
ügyben mindenképp érdekes 
lenne meghallgatni az akko‑
ri ifjak véleményét: vajon mit 
mondanának most? Ha vala‑
hogy felébresztenénk őket, 
mint Utassy József tette emléke‑
zetes versében: „Én szemfedő‑
lapod lerántom: / kelj föl és 
járj, Petőfi Sándor!”

Lehet, hogy tényleg fel kelle‑
ne ébreszteni. Szükség van rá.

A szerkesztõ jegyzete

Kelj föl, Petõfi Sándor!

Számtalanszor elhangzott az 
elmúlt évek során, hogy a 32 
milliárdos szennyvíz‑csatorná‑
zási projekt Érd – illetve Diósd 
és Tárnok – történetének leg‑
nagyobb beruházása, akár a 
lakosság, akár az önkormány‑
zat szemszögéből nézzük. Van 
azonban még egy, nem elhanya‑
golható szempont: ez a hatalmas 
projekt több érdi vállalkozónak 
teremt munkát. Igaz, a kivitele‑
zéssel kapcsolatos közbeszer‑
zési eljárást nem érdi cégek 
nyerték: a hálózatépítési mun‑
kákért Érd Kelet területen az 
ÉRD‑KEA Konzorcium (tagjai a 
KÖZGÉP Zrt., az EuroAszfalt Kft., 
illetve a COLAS‑ALTERRA Zrt.) 
felel, Érd Nyugat területen 
pedig a DSS Érd Konzorcium 
(tagjai a Duna Aszfalt Kft., a 
SADE‑Magyarország Kft. és a 
SWIETELSKY Magyarország 

Kft.). Tárnokon és Diósdon 
két másik konzorcium végzi a 
kivitelezést, a szennyvíztisztí‑
tó telep bővítését és felújítá‑
sát pedig megint más cégek. 
Ezek a fővállalkozók számtalan 
alvállalkozót foglalkoztatnak, 
köztük érdi cégeket is – ami a 
városnak iparûzési adóbevételt 
jelent, a lakosságnak biztonsá‑
got nyújt, hiszen ezek a cégek 
bármikor elérhetők „helyben”, 
az érdi vállalkozók pedig sok 
helyi lakosnak adnak munkát. 
Nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a gazdasági válság építő‑
iparra gyakorolt igencsak ne‑
gatív hatását sem – a jelenlegi 
helyzetben bizonyára jól jön az 
érdi vállalkozásoknak a lehető‑
ség, hogy részt vehetnek ebben 
a beruházásban. 

Alábbiakban két nagyobb 
érdi alvállalkozóról lesz szó. 

Természetesen több érdi cég 
és magánszemély dolgozik a 
csatornaprojektben alvállalko‑
zóként vagy alkalmazottként – 
mindegyikük bemutatása meg‑
haladná lehetőségeinket. De 
talán ez a két példa is cáfolhatja 
azt a fel‑felröppenő vádat, hogy 
a szennyvízberuházásban az ér‑
di cégek nem kaptak helyet. 

Az Érdi Építő Zrt. 1992‑ben 
alakult, a több évtizedes múltú 
Érdi Építőipari Szövetkezet jog‑
utódaként. Építőipari tevékeny‑
ségük közé tartozik a lakó‑ és 
középületek tervezése és épí‑
tése, az ipari és üzemi létesít‑
mények kivitelezése, valamint 
a közúti és vasúti mûtárgyak 
átfogó felújítása és kivitelezé‑
se. Nagygombostól Kapuvárig 
számtalan önkormányzati és ál‑
lami beruházásban vettek részt; 
közremûködnek az érdi csator‑
naprojektben, illetve a szenny‑
víztisztító telep átépítésében.

– Cégünk mind a keleti, mind 
a nyugati részen dolgozott al‑
vállalkozóként. Érd M7‑esen tú‑
li területein – a szakmanevû ut‑
cákban –, valamint a Kutyavári 
út feletti meredek részeken fek‑
tetjük a csatornát. A téli szüne‑
tet követően ismét dolgozunk. 
Körülbelül negyven kilométer 
csatornaszakaszt fektettünk 
le eddig, és még mintegy tíz 
kilométer kivitelezése van hát‑
ra – mondta lapunknak Lázár 
József vezérigazgató. (Ez azt 
jelenti, hogy a 250 kilométeres 
hálózatnak mintegy harmadát 
ez az érdi részvénytársaság építi 
ki.) A vezérigazgató hozzátette: 
a szennyvíztisztító telepen is 
dolgoztak; vasbeton és burkoló 
munkát végeztek. 

– Mintegy harminc saját embert 
foglalkoztatunk, továbbá alvál‑
lalkozókat is. Régóta kapcsolat‑
ban állunk a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal, és az általuk 
közvetített embereket is foglal‑
koztatjuk, nemcsak a csator‑
naprojektben, hanem korábban 
a budapesti metróépítésben is 
– jegyezte meg Lázár József. 

A szintén érdi, 1997 óta 
mûködő Zimax Kft. közmû‑ 
és mélyépítéssel foglalkozik. 
A környékbeli településeken 
– Diósdon, Tárnokon, Biator‑
bágyon, Budaörsön – építettek 
ki ivó‑, szenny‑ és csapadék‑
víz‑elvezető rendszereket, al‑
vállalkozóként részt vettek 
Erzsébetváros vízrendezésében 
(RÁVNA‑projekt). 

– A csatornaberuházás ke‑
retében Érd Nyugat területén, 
a SADE Magyarország Kft. 
megbízásából dolgoztunk, az 
Ungvári, Hegyalja, Vereckei, 
Túzok, Haris, Gólya, Gém, 
Daru, Fecske, Bíbic, Cinke és 
Csíz utcákban. Érden körül‑
belül 6,5 kilométeren építi ki 
cégünk a csatornát. Az eddig 
kivitelezett érdi területeken je‑
lenleg a mûszaki átadások zaj‑
lanak, csatornakiépítéssel most 
Diósdon foglalkozunk – számolt 
be lapunknak Zimány László 
cégvezető, aki elmondta azt is: 
régóta vártak erre a nagyberu‑
házásra. 

– A csatornaprojekt biztos 
munkát jelentett az elmúlt 
két évben, és valószínû, hogy 
ez az esztendő is e munká‑
latok jegyében telik. Úgy ta‑
pasztaltuk, hogy érdi illetősé‑
günk megnyugtatja a lakókat, 
hiszen ha bármilyen probléma 
felmerül, helyben megtalálhat‑
nak minket. Emellett cégünk 
munkát tudott adni az állandó 
létszámon felül mintegy húsz 
embernek, akik zömmel érdi 
lakosok – jegyezte meg Zimány 
László, hozzátéve: az érdi cégek 
részvétele a csatornázásban a 
város javát is szolgálja, hiszen 
nő az iparûzési adóbevétel.

Összességében tehát elmond‑
ható, hogy az érdiek több szem‑
pontból is nyernek azon, ha 
helyi cégek is dolgoznak a pro‑
jektben: könnyebben elérhető a 
kivitelező, új munkahelyek jön‑
nek létre, és az adóbevétel is nő. 
A legnagyobb nyereség persze 
az elkészülő szennyvízcsatorna 
lesz. Ádám Katalin 

A városnak adóbevétel, az érdieknek biztonság, a cégeknek munkalehetõség

Érdi alvállalkozók a csatornázásban
Több fórumon nem egy alkalommal elhangzott már a 
kérdés: dolgoznak-e érdi alvállalkozók a csatornázási 
programban? Alábbi írásunkban olyan helyi cégeket 
mutatunk be, amelyek részt vesznek ebben a három 
települést érintõ projektben, és arra a kérdésre is vá-
laszt keresünk, milyen elõnyökkel jár a városra és az 
érdiekre nézve a helyi cégek részvétele.

Az érdi Zimax Kft. dolgozói munka közben – a cég mintegy hat és fél kilo-
méter csatornát fektet le a projekt keretében

Érdi utcák útépítés elõtt és után

Kerékgyártó utca – példa arra, hogy még milyen sáros utcák vannak a keleti részen

Kalotaszegi utca – Az árkok befejezése után rákerül a kopóréteg, és máris készen van a régóta várt út
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Döntés született az önkormány-
zatokat érintő adósságátvál-
lalásról (mint erről korábban 
az Érdi Újság már több ízben 
beszámolt). A kormány azokat 
az adósságokat vállalta át, ame-
lyeket az elmúlt időszakban az 
önkormányzatok elsősorban 
svájci frank alapú kötvények 
kibocsátásával vagy egyéb banki 
hitelkonstrukcióban vettek föl, 
nagy mértékben megterhel-
ve költségvetésüket. Aradszki 
András hozzátette, hogy a hite-
leket nem úri passzióból vették 
föl, elsősorban beruházások, 
városképrendezés, csatornabe-
ruházás (Érd, Tárnok és Diósd) 
céljára. A hitelfelvételeket az is 
elkerülhetetlenné tette, hogy a 
Gyurcsány–Bajnai kormány alatt 
az önkormányzatok szándékos 
„kivéreztetése” folyt, sok állami 
feladat került az önkormány-
zatokhoz megfelelő központi 
költségvetési támogatás nélkül. 
Erre ékes példa a Medgyessy 
Péter által elindított százna-
pos program, amely körülbelül 
ötszázmillió forintos többletki-
adást jelentett abban az évben 
a központi költségvetésnek 
(közalkalmazottak és köztiszt-
viselők bérfejlesztésére), majd 
a fedezetét 2003-tól már nem 
biztosította a Medgyessy-kor-
mány. Ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy az önkormányzatok 
jelentős adósságállománnyal 
érkeztek a gazdasági válság-
ba, illetve 2010-re. A kormány 
döntése alapján csak sikerekről 
számolhatunk be. Még decem-
berben Semjén Zsolt volt Érden 
tájékozódni. A város bemutatta 
anyagi helyzetét, adóbevételét, 
az iparûzési adó egy főre jutó 
bevételének alacsony szintjét. 
A miniszterelnök-helyettes ígé-
retet tett arra, hogy Érd a kor-
mány által maximálisnak gon-
dolt hetvenszázalékos adósság 
elengedési csomagba kerül. Ez 
megtörtént, február végén T. 
Mészáros András polgármes-
ter aláírta az adósságátválla-
lásról szóló megállapodást. Az 
adósságátvállalás azt jelenti, 
hogy nyolcmilliárd-százmil-
lió forint adósságtól szabadult 
meg Érd, még maradt 2,9 mil-
liárd forint adóssága. A térség 

önkormányzatai kifejezetten 
jól jártak, Törökbálint adóssá-
ga a tervezett 40 % helyett 60 
%-kal, Tárnok adóssága a ter-
vezett 60 % helyett 65 %-kal, 
míg Diósd adóssága az erede-
tileg előirányzott 40 % helyett 
55 %-kal csökkent. A sikeres 
tárgyalásokban komoly sze-
repet vállalt Aradszki András, 
együttmûködve a polgármeste-
rekkel és az őket kísérő stáb-
bal, a Belügyminisztériummal, 
az NGM-mel, valamint a 
Miniszterelnökségi Államtitkár-
sággal.

A képviselő elmondta: mint 
országgyûlési képviselőt többen 
megkeresték azzal, hogy ha az 
adósság jóval kisebb lett, akkor 
miért kell az építmény- és telek-
adót Érden emelni? A kérdést 
nem lehet politikai szempontok 
alapján megítélni. Tudni érde-
mes, hogy Érden a megyei jogú 
városok közül a legkevesebb az 
egy főre jutó helyi iparûzésiadó-
bevétel. Példaként felhozta, 
hogy egy elmaradott régióban 
fekvő alföldi város – körülbelül 
ugyannyi lakossal – 2012. évi 
bevétele helyi iparûzési adó-
ból 2,4 milliárd forint volt, ez 
Érden egymilliárddal kevesebb. 
Figyelembe kell venni, hogy 
azért Érdnek maradt adóssága, 
amellett szociális, kulturális, 
egészségügyi és sport területe-
ken a városnak vállalásai van-
nak. Ebből kell finanszírozni a 
közvilágítást, az utak építését, a 
közutak és hidak üzemeltetését, 
a téli takarítást, a köztisztasági 
és parkfenntartási munkákat, 
a helyi közösségi közlekedés 
támogatását, a szociális ágazat 
kiadásait. Az említett alföldi 
város telek- és építményadó-
bevétele 440 millió forint volt 
2012-ben, ez Érden 750 millió 
forint. Az alföldi város így 700 
millió forinttal többet fordíthat 
közösségi célokra. Ez indokolja 
azt a gyakorlatot, amelyet Érd 
jelenlegi vezetősége fönntart.

A helyi építményadó alakulá-
sát vizsgálva a képviselő megál-
lapította, hogy 2002 körül álla-
pították meg először az érték 
alapú építmény- és telekadót, 
azzal a feltétellel, hogy nem 
kell fizetni szemétszállítási 

díjat. Az az adórendszer 300-
350 millió forint bevételt bizto-
sított a városnak. A szocialisták 
2002-es városvezetése annyit 
tett, hogy fenntartotta az épít-
mény- és telekadót és eltörölte a 
szemétszállítási kedvezményt. 
Azután 2002-től 2011-ig jellem-
zően nem módosították az adó 
alapját képező ingatlan korrigált 
forgalom értékét, így a befolyt 
adóbevétel jelentősen nem vál-
tozott. Az igények viszont vál-
toztak, a város növekedett, a 
szolgáltatási területeket finan-
szírozni kellett, ami elinfláló-
dott adóbevétel mellett nem 
volt lehetséges. Ezért a város 
vezetősége 2011-től kénytelen 
volt átalakítani az építményadó-
rendszert. Ennek az inflációt 
követése történt 2013. január 
1-jétől. Az itt élő polgárok jobb 
kiszolgálása megköveteli, hogy 
a város vezetősége többet költ-
sön azokra a közfeladatokra, 
amelyek a városi létet megha-
tározzák.

A Parlamentben történtekre 
áttérve a képviselő kiemelte, 
hogy a két frakció benyújtotta 
az Országgyûlésnek az alaptör-
vény negyedik számú módo-
sítását. Ehhez kapcsolódóan 
igen erős támadás érte a kor-
mányt a balliberális oldal részé-
ről. Állításaik természetesen 
nagyon távol állnak a valóságtól. 
A módosítást az indokolja, hogy 
az Alkotmánybíróság hatályon 
kívül helyezte az Alaptörvény 
átmeneti rendelkezéseit tartal-
mazó törvényt, mert véleménye 
szerint az abban foglalt rendel-
kezések egy része nem átme-
neti jellegû, hanem hosszabban 
és mélyebb tartalommal rög-
zített alapjogi kérdéseket tar-

talmaz, aminek következtében 
az ilyen szabályokat nem lehet 
alkotmányosan az átmene-
ti törvénynek tartalmazni. Az 
Alkotmánybíróság az említett 
jogi normák tartalmát nem vitat-
ta, ezért kézenfekvő az alapjo-
gi kérdéseket az Alaptörvény 
negyedik számú módosításával 
az Alaptörvény részévé tenni. 

A törvényhozás elfogadta a 
Polgári törvénykönyv új szö-
vegét, a szerzői jogi törvény 
módosításával változik a szer-
zői jog időtartama, a Kossuth- 
és Széchenyi-díjjal járó pénz-
összeg. Az E.ON megvásárlása 
miatti állami kezességválla-
lással módosult a költségve-
tés. A Malév csődjének okait 
vizsgáló bizottság jelentését 
az országgyûlés tárgyalta. 
A vitában a KDNP vezérszóno-
ka Aradszki András volt, aki 
elmondta, hogy Veres János 
expénzügyminiszter az ügyben 
fura módon egyszerre volt bíró, 
terhelt és védő: az eljárás során 
tőle elvárható módon igyeke-
zet védeni a védhetetlent, az 
előkészítetlen, és így üzletileg 
elfogadhatatlan privatizációt, 
amivel nem sikerült a Malévet 
eredményessé tenni, a veszte-
ség kockázata azonban maradt 
a magyar államnál. Az MNB 
új vezetője Matolcsy György 
lett, ami ellen az ellenzék bal 
és liberális része hevesen tilta-
kozott, pedig ma már minden 
hozzáértő előtt világos, hogy 
a Gyurcsány Ferenc által kine-
vezett, és azért a baloldal sze-
rint eredendően független, tipi-
kus bankár szemléletû Simor 
András, más nemzeti bankok 
gyakorlatával szemben nem 
volt képes együttmûködni a 
kormánnyal annak érdekében, 
hogy Magyarország az előző 
kormány hibás gazdaságpoliti-
kájából származó nehézségeket 
könnyebben tudja megoldani. 
Ebből a magatartásból renge-
teg vesztesége származott az 
országnak. 

A Parlament megvitatta a 
Nemzeti Fenntartható Fejlődés 
Keretstratégiáját, amelyhez 
Aradszki András, mint a KDNP 
vezérszónoka szólt hozzá. 
A húsz évre szóló keretstra-
tégia azokat az alapvetéseket 
rögzítette, miképpen tudunk 
eljutni oda, hogy Magyarország 
fenntartható életet tudjon biz-
tosítani a Kárpát-medencében. 
A stratégia a biológiai, nemzeti, 
kulturális és humán fenntart-
hatóság szempontjait és céljait 
határozza meg. MF

Több mint nyolcmilliárd adósságtól szabadult meg a város

Nemzeti keretstratégia készült a  
fenntartható fejlõdésre
Aradszki András, a Pest megyei 8. választókerület 
országgyûlési képviselõje, az Országgyûlés fenntart-
ható fejlõdés bizottságának tagja március 7-én tartott 
sajtótájékoztatót a Polgárok Házában – elõször a helyi 
hírekrõl számolt be, majd áttért az elmúlt hónap fonto-
sabb parlamenti törvényhozási tevékenységére.

Aradszki András: A húsz évre szóló 
keretstratégia a biológiai, nemzeti 
kulturális és humán fenntartható-
ság szempontjait és céljait hatá-
rozza meg

A 
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Közlemény
Érd területén az utóbbi időben jelen-
tősen megszaporodott a szikkasz-
tóban, szennyvíztárolóban gyűjtött 
háztartási szennyvíz közterületre 
történő kiengedése. Ezzel kapcso-
latban az alábbiakra hívjuk fel a 
figyelmet:
Aki települési szilárd vagy folyékony 
hulladékot a közterületen engedély 
nélkül lerak, elhelyez, vagy nem 
a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy 
helyez el, szabálysértést követ el. 
Helyszíni intézkedés esetén a rend-
őrség helyszíni bírságot szabhat 
ki, amelynek mértéke 5.000.-tól 
50.000.-Ft-ig, hat hónapon belül 
ismételt elkövetés esetén 70.000.-
Ft-ig terjedhet. Amennyiben hely-
színi kiszabására nincs mód, úgy 
feljelentést lehet tenni.
Kérjük a lakosságot, amennyiben a 
közterületen háztartási szennyvíz- 
kiengedést észlel, haladéktalanul 
hívja a Városrendészeti Csoportnál 
található 0680/204-571 ingyenesen 
hívható zöld számot. Bejelentés ese-
tén hétköznapokon a Városrendészeti 
Csoport munkatársai helyszíni szem-
lét tartanak és megteszik a szüksé-
ges intézkedéseket.

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
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Az egyéni bekötések kialakítá-
sáról és ütemezéséről Kovács 
Péter Barnát, a projekt vezetőjét 
kérdeztük.

– Hogyan történnek pontosan 
a rákötések?

– Első lépésként a házi bekö-
tést kell megtervezni. Ehhez az 
ingatlantulajdonosnak meg kell 
bíznia egy szakembert, aki elké-
szíti a terveket, amik alapján 
kiépítésre kerül a házi csator-
nahálózat. A terveket érdemes 
előre megcsináltatni, viszont a 
tényleges munkát csak a rákö-
tési engedély kézhez kapása 
után lehet elkezdeni. A bekötés 
kiépítése nem építésiengedély- 
köteles, így az elkészült tervek 
alapján bárki megcsinálhatja. 
Az elkészült hálózatot viszont 
kizárólag akkreditált mérnök 
veheti át, aki jóváhagyásával 
garantálni tudja a szakszerû 

építést. Ez azért nagyon fontos, 
mert a rosszul megépített rend-
szer a későbbiekben akár olyan 
problémát is előidézhet, hogy 
az illetőnek megsüllyed a háza. 

– Mit kell még tenni a rákö-
téshez?

– A fizikai csatlakozás után 
szerződést is kell kötni az üze-
meltetővel a szennyvíz elveze-
tésére. Ezt az akkreditált mér-
nökök intézik. A rácsatlakozás 
előtt az akkreditált mérnök a 
vízórákat is leolvassa, hogy a 
rákötés pillanatában mennyi 
volt az állás. Ez az utolsó lépés, 
innentől az akkreditált mérnök 
igazolja az átvételt, elkezdődhet 
a használat. Az építésért felelős 
projektiroda az üzemeltető felé 
továbbítja a rákötés megtörtén-
tét, és ezzel átadja az elvégzett 
munkát. Innentől már az üze-
meltető hatáskörébe tartozik a 
csatorna, postán fogja küldeni a 
szolgáltatási szerződést. 

– Mire kell még figyelni a házi 
bekötéseknél? 

– A házi bekötéseknél nagyon 
fontos az elöntésveszély feltér-
képezése. A magyar szabvány 
azt mondja, hogy az a ház 

van veszélyben, ahol akár az 
udvar, akár a padló szintje lej-
jebb van, mint az előtte fekvő 
utcai csatorna fedlapja. Ebben 
az esetben is lehet olyan, hogy 
gravitációsan rá lehet kötni a 
csatornára, de dugulás esetén 

fennállhat az elöntésveszély 
lehetősége. Ebben az esetben 
nem kötelező, de ajánlott az 
átemelést megoldó szivattyú 
beszerelése. Az elöntésveszély 
lehetőségét az akkreditált mér-
nök tudja felmérni, és ha szük-
séges, praktikus tanácsokkal is 
el tudja látni az ingatlantulaj-
donost, hogy szükséges-e, és ha 
igen, akkor milyen szivattyút 
célszerû beszerezni. 

– Mit kell tenni a lakosok-
nak?

– A lakosoknak közremûködő 
kötelezettségük van, hogy a 
tisztítóakna kiépítéséhez és a 
bekötőcső lefektetéséhez been-
gedjék a kivitelezőt a telkükre. 
Együtt kell mûködniük a geodé-
tával, aki a házi tisztítónyílást 
megy bemérni. 

A lakosoknak kell megter-
veztetni, majd kivitelezni vagy 
valakivel kiviteleztetni a házi 
szennyvízhálózatot. 

– Mitől más egy akkreditált 
mérnök, mint más szakember?

– Az akkreditált mérnök 
ismeri a majdani üzemeltető 
támasztotta mûszaki elvárá-
sokat, a szükséges dokumen-
táció elvárt tartalmát és for-
máját. Az akkreditált mérnök 
anyagilag is felelősséget vállal 
azért, hogy az általa átvett házi 
szennyvízhálózat mûszakilag 
megfelel és a rákötés jogi-
pénzügyi feltételei teljesülnek. 
Az épülő házi bekötést kizáró-
lag akkreditált mérnök tervez-
heti és veheti át, ezért érde-
mes az egész folyamattal őket 
megbízni, mert így garantáltan 
szakszerû és biztonságos lesz 
a házi szennyvízhálózatunk. 
Ezt a folyamatot egyszerûsített 
eljárásnak nevezzük, mert az 
akkreditált mérnök egy sze-
mélyben minden hivatalos 
szabvánnyal tisztában van és a 
folyamat minden lépését gyor-

san és pontosan el tudja végez-
ni. Akkreditált mérnök bárki 
lehet, akinek építő- vagy épü-
letgépész-mérnöki végzettsége 
és érvényes mérnök kamarai 
tagsága van. Akkreditációt is 
rendszeresen tartunk, érde-
mes figyelni az erre vonatkozó 
felhívásokat. Az akkreditáció 
ingyenes. 

– Milyen ütemben haladnak a 
rákötések?

– Az első üzembe helyezési 
ütemben közel 3,5 km hosszú 
csatornaszakaszt adtak át a 
kivitelezők, itt már március 
elején elindultak a rákötések. 
A város többi területén is folya-
matban van az elkészült sza-
kaszok ellenőrzése és mûszaki 
átadása, a következő hónapok-
ban várhatóan újabb szakaszok 
kaphatják meg a rákötési enge-
délyt, így a késő tavaszi-nyári 
időszakra tömeges rákötések 
várhatóak. Még ebben az évben 

befejeződik az összes csatorna-
fektetési és útépítési munkálat, 
de a rákötési engedély kézhez 
kapása után még mindenki-
nek három hónapja van elké-
szíttetni a házi bekötést, ezért 
valószínûleg lesznek olyan 
szakaszok, ahol 2014 tavaszán 
lesz lehetőség a rákötés kivite-
lezésére. 

– Minden esetben kötelező 
rákötni a csatornára?

– Igen, a csatornázottság a 
városi lét feltétele. A sûrûn 
lakott területeken a nem meg-
felelően elvezetett szennyvíz 
rontja a talaj, a termőföldek és 
az ivóvíz minőségét is. Európai 
uniós előírás, amit hazánkban 
törvényekkel szabályoznak, így 
a csatornával ellátott települé-
seken kötelező a rákötés. Aki 
mégsem tesz így, annak talaj-
terhelési díjat kell fizetni, ami 
jóval magasabb összeg, mint a 
csatornahasználati díj. 

Egyéni bekötések kialakítása

Hogyan kell rákötni  
a csatornára?
Március elején, a téli leállást követõen a munkálatok 
újraindulásával kezdõdnek az elsõ rákötések az Érd 
és térsége szennyvíz-csatornázási projektben. Ahogy 
haladnak a munkák, egyre több helyen alkalmas lesz 
a csatorna a rákötésre, így a késõ tavaszi, kora nyári 
idõszakban tömeges rákötések várhatók. 



XXIII. évfolyam, 2013. március 14.Érdi Újság6 ajánló

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

Kulturális és tudományos 

programok
2013. március 18 – 24.

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:
Tóth Istvánné és Gulyás Enikő
kerámiakiállítása látható.
Megtekinthető: március 28-ig

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

A kamarateremben
március 14-től április 8-ig
A rajzpályázatra beérkezett 
alkotások kiállítása

A Városi Galériában 
(Érd, Alsó u. 2.)
április 22-ig
Karsch Manfred festőművész 
kiállítása látható

Klubok, művészeti körök 
programjai

Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06 20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Március 18., hétfő 17 óra
Konfliktuskezelés 3.
Előadó: Tóth Anna

Kertbarát Kör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet, Enikő u. 2.
Információ:  
Németh Antal
06 30/549-423
Március 22., péntek 17 óra
Tavaszi növények és szaporító 
anyagok csere-beréje”
Vezeti: Németh Antal
Új érdeklődőket is szívesen 
látunk!

Duna-Art Fotó Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet, Enikő u. 2.
Információ: Körmendy Zizi
06 20/411-3673
Március 26., kedd 17 óra
Klubtagok téli fotóinak kiérté-
kelése
Vezeti: Boros Emese

Kern Péter Kaktuszkör
www.erdikaktusz.eoldal.hu
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet, Enikő u. 2.
Információ:
Libnárné Herczeg Ilona
06 20/517-1130
Március 14., csütörtök 17 óra 
Az érdi tavaszi és őszi kiállí-
tás megszervezése az eddigi 
tapasztalatok jegyében
Előadó: Libnárné Herczeg Ilona

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 

Kézműves Klub
Helyszín:Lakótelepi Klubövezet
Enikő u. 2.
Március 23., szombat 10 óra
Húsvéti készülődés.
Tojásdíszítés és csuhényuszi
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit. Belépő: 300 Ft.

Micimackó bérlet 2013. 
Tavasz IV/2.
Március 18-án, hétfőn 10 és 14 órakor
Robin a hód,  
avagy a kutya fája
természetvédelmi mesejáték 
Kemény Henrik bábjainak fel-
használásával. 
Bábos: BoBDoB, a fák utazó 
nagykövete
Katona Zászló Főnök
Az előadás mottója 
„Ültess fát!” a vidámság „Hód-
biztos”!
Alkalmi belépőjegy: 800 Ft.

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

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

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

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, 
munkásságát bemutató kiállí-
tás.
A kiállításhoz kapcsolódó 
múzeumpedagógiai óra igé-
nyelhető.
Jelentkezés: 
Buttinger Dániel múzeumpeda-
gógusnál, tel.: 06-23/363-036

Fotókiállítás 
Dr. Horváth Pál nyugal-
mazott dandártábornok:  
Békeszolgálat Délnyugat-
Ázsiában (Irak, Irán, Kuvait) 
című kiállítása.

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

Előadások
Múzeumbarát Kör
(március 19., kedd 17,00 óra)
A Ryukyu-szigeteken a 
természetbúvár szemével 
– Kutató vendégprofesszor-
ként Japánban (Dr. Korsós 

Zoltán zoológus, Magyar 
Természettudományi Múzeum)
című előadása 
Belépődíj felnőtt: 300,- Ft
gyerek: 200,- Ft 

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 felnőttkönyvtár programja
Március 20. (szerda) 17 óra
Kínai gyógyászat 5. előadás
A keleti orvoslás és a modern 
orvostudomány. Két tudomány, 
amely kiegészíti egymást – ma 
mindkettő együtt él Kínában és 
szerte a világon.
Dr. Czeizel Endre professzor 
és P.Szabó József sinológus, 
újságíró pódiumbeszélgetése.

Március 20-29.
Kézimóka Bt. kiállítás

A  gyermekkönyvtár  
programja
Március 19. (kedd) 10.30 óra 
Fonalmese – Hadzsikosztova 
Gabriella színművész előadása 
és martenica készítése.

Március 20. (szerda)
Prózamondó verseny
13 óra Alsósoknak
15 óra Felsősöknek

A  zenei könyvtár programja
Március 21. (csütörtök) 18 óra 
Zenei klub – Dalok nyomában.
Vendég: Bazsinka Zsuzsanna 
énekes

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!

Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk 2013. március 21-én, csütörtökön 12.00-től 18.00 óráig zenei meg-
hallgatást tart a 2013/2014-es tanévben, emelt szintű ének-zenei oktatásra jelentkező, első osztályos tanulók 
részére. Szeretettel várjuk gyermekét és Önt intézményünkben!
  Iskolánk 2012. március 20-án, szerdán 8.00-10.00 óra között nyílt napot tart az alsó tagozatos, március 19-
én, kedden 8.00-10.00 óra között a felső tagozatos szülők részére.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Maitz Ferenc igazgató



össze a lapot. A rá legjellemzőbb 
dolgokat próbáljuk feleleveníte-
ni, és a mai időszerû problémá-
kat is igyekszünk a gondolatai 
köré csoportosítani. A januári 
Stádiumban például Magyar 
Józsefről emlékeztünk meg, 
aki egy különlegesen tehetsé-
ges Szabolcs megyei költő volt. 
Minden porcikájával azt a nyír-
ségi földet képviselte, amiből 
származott, ugyanakkor mélyen 
áthatotta az európaiság gondo-
lata. Az ő ihletettsége határozta 
meg azt a számunkat.

– Nem tartanak attól, hogy 
bezárják önöket egy skatulyába, 
mondván, hogy csak a népi író‑
kat akarják restaurálni?

– Ez nem fordulhat elő, mert 
rendkívül nyitottak vagyunk: 
szerintünk mindegyik olda-
lon vannak értékes alkotók és 
értékes mûvek. Nemrég Tóth 
Krisztinától közöltünk egy 
regényrészletet. Birtalan Ferenc, 
Zalán Tibor megfér Utassy 
Józseffel, Ratkó Józseffel, 
Szokolay Zoltánnal egy lapon, 
egy lapban. Az igazi tehetség 
többnyire megbecsüli a másik 
tehetséget, ám a tehetségtelen, 
vagy féltehetségű emberek rit-
kán becsülik egymást.

– Akkor végül is mit szeretné-
nek elérni ezzel a lappal, mivel 
lennének elégedettek?

– Azt szeretnénk, ha előmoz-
díthatnánk egyfajta szellemi 
összefogást. Hogy például egy 
Tóth Krisztina verset egy jobb 
oldali értelmiségi ne tegyen 
félre csak azért, mert azt Tóth 
Krisztina írta. Egy liberálisnak 
tekinthető olvasó ne forduljon 
el egy Csoóri Sándor-mûtől, 
csak azért, mert Csoóri nevé-
től vérbe borul egy-két liberális 
politikus szeme fehérje. Ez a 
fajta értékközvetítés, ez a fajta 
kapcsolatteremtés az egyik leg-
fontosabb célunk.

– Fiatal a lap, hiszen eddig 
mindössze hat száma jelent 
meg; látszik‑e, hogy ez a szán‑
dék mennyire valósult meg, ezt 
a kitûzött célt mennyire sikerült 
elérni?

– Kedvezőnek tartom, hogy 
egyre többen adnak írásokat. 
Pozsgay Imre köztudottan a 
nemzeti értékek megtestesítő-
je. A szerzők láthatják nyitott-
ságunkat és szándékaink tisz-
taságát. Egy vers, egy novella 
nem lehet jobb-, vagy baloldali. 
A lapnak egyetlen egy mércé-
je van, az, hogy a mûalkotás 
színvonalas legyen, és tényleg 
értéket képviseljen. 

– Milyen a lap fogadtatása?
– Egyre többen olvassák. Sok 

helyről – irodalmároktól, írók-
tól, költőktől, egyetemi tanárok-
tól – kapok pozitív visszajelzé-
seket, dicséreteket. 

– Nem akarok a zsebükben 
turkálni, de meg tud állni a 
lábán 2013 Magyarországán 
egy ilyen lap? Hogy durvábban 
kérdezzem: van elég pénzük 
arra, hogy előre lássák, bizto‑
san, folyamatosan meg tudnak 
jelenni?

– Egyelőre hirdetésekből 
tartjuk fenn a lapot. Ez folya-
matosnak tûnik, s vannak már 
komoly támogatói szándékok 
is. Áprilistól egyébként a száz-

halombattai gimnáziumoknak, 
illetve Érden a Vörösmarty gim-
názium, a Gárdonyi iskola és a 
Kós Károly szakiskola diákjai-
nak több száz példányt ingye-
nesen fogunk adományozni, és 
természetesen viszünk a Csuka 
Zoltán könyvtárba is. 

– Minek örülnének, mitől len‑
nének elégedettek? 

– Ha munkánkról elmondha-
tó, hogy az több, mint az elme 
fényûzése, akkor én máris elé-
gedett vagyok. 

 Bognár Nándor
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március 18. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Györköny, 50/50. gasztronómiai 

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

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

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

17:05 Óceániai csavargások 4/2.  
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

17:35 Négyszemközt 
17:55 Aggódunk érted… Észrevétlen változás 

(klimax) egészségügyi felvilágosító film-
sorozat 60’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés – Érd-Siófok
21:15 Óceániai csavargások 4/2.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

21:55 Híradó
22:10 Ízőrzők Györköny, 50/50. gasztronómiai 

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

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

március 19. kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők Györköny, 50/50. gasztronómiai 

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

09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés – Érd-Siófok
11:00 Polgártárs
11:30 Aggódunk érted… Észrevétlen változás 

(klimax) egészségügyi felvilágosító film-
sorozat 60’ 

14:45 Híradó
15:00 187 magazin
15:30 Ízőrzők Györköny, 50/50. gasztronómiai 

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

16:00 Négyszemközt 
16:20 Bibliai Szabadegyetem A passió története 

60’ 
17:20 Aggódunk érted… Észrevétlen változás 

(klimax) egészségügyi felvilágosító film-
sorozat 60’ 

18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 61. 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 61. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem  

A passió története 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

március 20. szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Óceániai csavargások 4/2.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Györköny, 50/50. gasztronómiai 

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem  

A passió története 60’ 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 61. rész 
12:20 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Négyszemközt 
15:35 Bibliai Szabadegyetem  

A passió története 60’ 
16:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:05 Négyszemközt 
17:25 187 magazin
17:55 Aggódunk érted… Észrevétlen változás 

(klimax) egészségügyi felvilágosító film-
sorozat 60’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 A madármentő pusztadoktor  

magyar dokumnetumfilm, 50’  
rendező: Cséke Zsolt 

21:05 Híradó ism.
21:20 Mozgás ism.
21:50 Négyszemközt ism.
22:05 Aggódunk érted… Észrevétlen változás 

(klimax) egészségügyi felvilágosító film-
sorozat 60’ 

március 21. 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 61. rész 
10:00 Polgár-társ

10:30 A madármentő pusztadoktor magyar 
dokumnetumfilm, 50’ rendező: Cséke Zsolt 

11:20 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 61. rész 
15:45 Mozgás
16:15 Fény-Kép
16:45 Négyszemközt 
17:05 Polgár-társ
17:35 Ízőrzők Györköny, 50/50. gasztronómiai 

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

18:05 A madármentő pusztadoktor magyar 
dokumnetumfilm, 50’ 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 feltámadása 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 61. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

március 22. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus feltámadása 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 A madármentő pusztadoktor magyar 

dokumnetumfilm, 50’ rendező: Cséke Zsolt 
10:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 61. rész 
11:10 Négyszemközt
11:30 Fény-kép
15:00 Híradó 
15:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:45 A madármentő pusztadoktor magyar 

dokumnetumfilm, 50’ rendező: Cséke Zsolt 
16:35 Négyszemközt 
16:55 Mozgás
17:25 Polgár-társ
17:55 Aggódunk érted… Észrevétlen változás 

(klimax) egészségügyi felvilágosító film-
sorozat 60’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Óceániai csavargások 4/3.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus feltámadása 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Óceániai csavargások 4/3.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

március 23. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Létavértes, 50/1. gasztronómiai 

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés – Érd-Siófok
15:00 Híradó
15:20 Mozgás
15:50 Négyszemközt
16:10 A madármentő pusztadoktor magyar 

dokumnetumfilm, 50’ rendező: Cséke Zsolt 
17:00 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus feltámadása 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Létavértes, 50/1. 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 61. rész 
20:30 Szép magyar komédia 

magyar filmdráma, 81’ 
rend.: Banovich Tamás 
fsz.: Sztankay István, Beata Tyszkiewicz, 
Széles Anna 

21:50 Érdi Panoráma

március 24. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus feltámadása 60’ 
11:20 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:50 Ízőrzők Létavértes, 50/1. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Létavértes, 50/1. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem  
Jézus feltámadása 60’ 

17:00 Szép magyar komédia magyar filmdráma, 
81’ rend.: Banovich Tamás fsz.: Sztankay 
István, Beata Tyszkiewicz, Széles Anna 

18:20 Óceániai csavargások 4/3.  
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

18:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 62. rész 

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

2013. március 18 – 24.

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.

Az első szám a főszerkesztő 
tanulmányával indul, aki már a 
bevezetőben egyértelmûen kije-
lenti: „Ez a lap a szellemi össze-
fogás lapja szeretne lenni!” 
Aztán, hogy mindenki pontosan 
értse a szándék megvalósítható-
ságának nehézségeit, Pozsgay 
Imre még hozzáfûzi: „Azé az 
összefogásé, amit ma már csak 
sebhelyes emlékezetünk őriz, 
ha őriz.” Fazekas István felelős 
szerkesztővel beszélgettünk.

– A Stádium a múlt év nyarán 
jött létre. Pozsgay Imrével már 
korábban is többször beszél-
tünk arról, hogy szerencsés 
lenne egy szintézisre törekvő 
társadalmi-kulturális folyó-
irat elindítása. A professzor 
úrral egyébként a barátságom 
2001-re nyúlik vissza, akkor a 
Diáknaplóm címû könyvemet 
ő mutatta be, aztán több más 
könyvemet is, versesköteteimet 
is. A kulturális életben tapasz-
talható „szekértáborosdi” nehe-
zen számolható fel, de talán 
egy olyan folyóirat, amelyben 
közeledhetnek egymáshoz a 
különböző irányzatok és azok 
képviselői, sokat segíthet a 
mai értékválság problémáin. 
Komolyabban 2010-től kezdett 
foglalkoztatni ez a gondolat. 
Több alkalommal is beszéltünk 
erről Pozsgay Imrével, aki ezzel 
egyetértett, és aztán kiderült, 
hogy ezt mások sem tartják 
szélmalomharcnak.

– Vagyis kezdett összeállni egy 
szerkesztőség?

– Formálódni mindenképp, és 
azok kerültek végül a szerkesztő-
ségbe, akik egyetértettek azzal, 
hogy a kulturális életünkben, 
meg az élet sok más területén is 
vannak olyan túlértékelt dolgok, 
amelyek mögött valós értékek 
nincsenek. És hogy erőteljesen 
mûködik az a fajta gondolko-
dásmód, ami a valós nemzeti 
értékeket sok helyről kirekeszti, 
vagy megbélyegzi. Arra gondol-
tunk, hogy meg kellene pró-
bálni egy olyan lapot indítani, 
amelyben ezeket az értékeket a 
helyükre tudjuk tenni.

– Csak irodalmi anyagok meg‑
jelentetésében gondolkoztak?

– Nem, ide tartozónak éreztük 
a társadalomtudományokat is, a 

hasábokon helyet kap egyebek 
mellett például szociográfia, tár-
sadalomlélektan, jogtudomány, 
környezetvédelem is. Azt sze-
retnénk, hogy a társadalomban 
meglévő értékek, vagy értéknek 
beállított dolgok olyan módon 
méressenek meg, hogy szót 
kaphasson mindig a másik fél 
is. Meg persze az is fontos, hogy 
értékítélet alkotásánál mindig 
a szakmaiság legyen az elsőd-
leges. Mindenki tapasztalhatta 
az utóbbi húsz évben a politika 
túlzott jelenlétét, fertőzéseit a 
társadalomban, és sajnos emi-
att a legtöbb esetben a politika 
határozza meg, mely értékek 
lesznek népszerûsítve, kerül-
nek a felszínre. Változatlanul 
ki vannak rekesztve a magyar 
közgondolkodásból azok, akik 
a nemzet napszámosai vol-
tak. Illyés Gyula, Ratkó József, 
Veres Péter, Németh László, 
Nagy László gondolatai fájón 
hiányoznak a közéletből, és 
nemcsak a kulturális szférából. 
Persze, esetenként esik róluk 
szó, ám az a fajta szemlélet, 
amit ők képviseltek, soha nincs 
megütköztetve a ma divatos 
nézetekkel. Hozzá kell persze 
tennem azt is, hogy ennek oka 
az egyre nagyobb terjedelmû 
mûveletlenség is.

– Mit tehet ez ügyben egy 
folyóirat?

– A szellemi összefogás elő-
mozdítása érdekében nem árt 
tisztázni a következőket: a 
magyarság valahányszor befo-
gadott valami idegen értéket, 
olyankor mindig el kellett foj-
tania valamit az eredetiségé-
ből. A nyelv a hamisságot egy 
idő után kidobja önmagából, 
ám a megcsonkított eredetiség 
ősi kifejezései aligha térhetnek 
vissza. Ezért életbevágóan fon-
tos a szellemi összefogás! Nem 
azt mondom, hogy a kultúránk-
ban nincs helye idegen értékek-
nek, hanem azt, hogy azokat 
öncsonkítás nélkül kell befogad-
nunk! A hamis értékek bizni-
szének világa uralkodik. Ennek 
ellensúlyozása érdekében olyan 
tematika szerint épülnek fel a 
lapszámok, hogy mindig vala-
melyik elfeledett nagyságunk 
munkássága kapcsán állítjuk 

Társadalmi-kulturális folyóirat indult Stádium néven

A valódi értéket tekintik elsõdlegesnek
A „legnagyobb magyar” ismert portréja tekint ránk 
a címoldalról, és a cím is Széchenyit idézi: Stádium. 
Ezzel a névvel jelent meg egy új szín a magyar saj-
tópalettán, még az elmúlt év közepén, alcíme sze-
rint: Társadalmi és Kulturális Hírlap. Székhelye a 
szomszédvár, Százhalombatta, fõszerkesztõje pedig 
Pozsgay Imre.

Fazekas István felelõs szerkesztõ és Pozsgay Imre fõszerkesztõ a Stádium 
bemutatkozásán
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A kereskedelmi  televíziók  egy-
mással  versengve  hirdetik meg 
tehetségkutató  mûsoraikat, 
néha már azt  is nehéz követni, 
hogy  a  rengeteg  fiatal,  pódi-
umra  kívánkozó  jelölt  közül  ki 
lesz, ki lett a befutó. A szikrázó 
fények  és  a  csillogás  mögött 
azonban sok a verejték, gyakran 
a könny is, és nehéz megérteni, 
hogy  olykor  a  gyönyörû,  tisz-
ta  énekhang  is  kevés,  ha  nem 
párosul stressztûréssel, kitartás-

sal és színpadi  rátermettséggel. 
Mindegyik  tehetségkutatóra 
több  ezren  jelentkeznek,  majd 
a  meghallgatásokat  követően 
egyre szûkül az a kör, amelyik-
ben  végül  kevesen  maradnak, 
és  élő  showmûsorokban mérik 
össze tehetségeiket. 
–  A tehetségkutató  mûsor 

óriási  lecke  volt  számomra,  de 
néha el kell követnünk hibákat, 
hogy tanuljunk belőle – ismerte 
el  Németh Katica,  aki  ennek 

ellenére,  kétszer  is  nekifutott 
a tehetségkutató válogatásának. 
Talán  azért,  mert  azt  hitte,  a 
második  próbálkozásnál  kikü-
szöbölheti  a  saját  magának 
tulajdonított  hibákat,  de  nem 
így  lett.  Addig  sem  sikerült 
eljutnia, mint első alkalommal. 
Pedig  tehetsége  nem  kérdéses. 
Szép,  kimûvelt,  kristálytiszta 
énekhangja  mikrofon  nélkül  is 
magasan  szárnyalt,  és  betöltöt-
te  a  könyvtár  termét,  élmény 

volt  hallgatni,  de  úgy  tûnik,  a 
sikerhez  nem  mindig  elég  az 
adottság,  a  munka  és  a  kitar-
tás,  a  szerencsének  is  oda  kell 
szegődni.
Németh Katicát  a  zenei  klub 

szakmai  vezetője,  Lehotka 
Ildikó  szolfézs-,  ének-zene 
szakos  tanára  faggatta,  s  mint 
kiderült,  a  tehetséges  énekes 
évekig tanítványa is volt az érdi 
zeneiskolában.  Katica  kilenc 
évig  hegedült,  hat  évig  zongo-
rázott, majd három évig magán-
éneket  is  tanult  Szóka Júlia 
tanárnőnél,  de  emlékei  szerint 
előbb tanult meg énekelni, mint 
beszélni.  Mégsem  felvételizett 
a  konzervatóriumba,  inkább 
az  érdi  Vörösmarty  gimnázi-
umban  folytatta  tanulmányait, 
majd  egy  nappal  az  érettségi 
után  hívták  be  az  X-Fakor  első 
válogatójára.  Hatalmas  önbi-
zalommal  vágott  bele  –  mint 
talán  mindegyik  jelentkező  –, 
hogy biztosan meg fogja nyerni 
a dalversenyt! Hosszú és fárasz-
tó  várakozást  követően  került 
sorra,  hogy  énekelhessen  a 
zsûri előtt. A további selejtezők 
is megterhelők voltak valameny-
nyi  versenyző  számára;  alapo-
san próbára tették a stressztûrő 
képességüket, a kitartásukat, és 
betekintést  kaptak  a  kulisszák 
mögötti világba, ami korántsem 
olyan fényes és nagyszerû, mint 
amilyennek a színpadon vagy a 
tévében látjuk. 
A keserû  és  tanulságos 

tapasztalatok  mellett  azonban 
barátokat  is  szerzett,  és  az  is 
jóleső érzés, ha az utcán, a bolt-
ban  felismerik, megszólítják  őt 
az  emberek.  Meglepő  viszont, 
hogy  tanulmányait  felsőfokon 
folytatva  megint  nem  a  zenei 

Németh Katica mesélt a tehetségkutató mûsor kulisszatitkairól

Tehetség, csillogás és valóság
Élet, karrier és jövõ a népszerû tehetségkutató mûsort követõen – errõl meséltek 
volna az érdeklõdõknek Németh Katica és Szabó Ádám a február 21-ei zenei klub- 
esten, de közülük csak Németh Katica, az X-Faktor egyik érdi versenyzõje tudta vál-
lalni a beszélgetést. Róla viszont kiderült, hogy nemcsak énekelni, hanem mesélni 
is nagyon szeret, ennek köszönhetõen igen tartalmas találkozó részesei voltak, akik 
ellátogattak a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Zenei Könyvtárának rendezvényére.  

pálya  került  előtérbe,  Katica 
ugyanis politológiát tanul. 
–  Diplomata  vagy  énekes 

szeretnék  lenni  –  közölte  a 
hallgatósággal,  majd  elárul-
ta,  jelenleg  éppen  a  Külügy-
minisztériumban,  a  gazdasági 
osztályon  tölti  a  kötelező  gya-
korlatát,  amiért  –  ahogy  fogal-
mazott  –  minden  követ  meg-
mozgatott,  hogy  bejusson.  Ám 
az  énekléshez  sem  lett  hûtlen. 
Ha  meghívják,  szívesen  fellép 
bárhol, ennek köszönheti, hogy 
már az ország szinte valameny-

nyi  csücskébe  eljutott.  Hogy  a 
két  különleges  szakma,  illetve 
hivatás közül végül melyik lesz 
nála  a  „befutó”,  az  egyelőre  a 
jövő  titka.  Tanul  és  énekel,  de 
a  tehetségkutató  mûsoroknál 
többé nem próbálkozik. Mégis, 
ha  tudná,  hogy  egész  életében 
megélne  az  éneklésből,  nem 
habozna,  búcsút  intene  a  poli-
tológiának,  diplomáciának. 
Szerencsére,  Katica  most  még 
nem  került  válaszút  elé,  így 
mindkét álmát dédelgetheti.
  Bálint Edit

Az újságban sajnos csak a látványt tudjuk közreadni: Német Katica rendkívül könnyedén és kristálytisztán énekel, 
amit az esten többször is bizonyított
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Nida Judit könyvtáros üdvözli az éppen kétéves Zenei klubtalálkozó ven-
dégeit

Németh Katicával Lehotka Ildikó zenepedagógus beszélgetett, akinek nem 
volt nehéz a feladat, hiszen egykori tanítványa ült mellette

helyi társadalom

–  Mióta tartanak regionális 
hangszeres versenyeket?  –  kér-
deztük Stiblo Anna igazgatótól.
–  Első  versenyünket  2001-

ben  szerveztük  meg,  fuvolára. 
Azóta  évente  más-más  hang-
szeren  mérik  össze  tudásukat 
a  diákok.  Ebben  a  tanévben  a 
fuvolán játszó zeneiskolai tanu-
lók  számára  hirdettünk  regio-
nális  versenyt,  amelynek  célja, 
hogy  az  igen  magas  színvona-
lat  igénylő megyei  és  országos 
megmérettetések mellett azok a 
növendékek is  lehetőséget kap-
janak, akik ezeken nem tudnak 
részt venni.

– Hányan jelentkeztek és hon-
nan?
– A versenyt a hat–tizennyolc 

éves fuvola szakos tanulók szá-
mára  írtuk  ki.  Öt  korcsoport-
ban  összesen  harmincnyolcan 
indulnak,  a  legtöbben,  tizen-
egyen  a  négyes  korcsoportból, 
azaz  a  13–15  évesek  közül. 
Budapesttől Csömörig, Etyektől 
Százhalombattáig  összesen 
tizenkét  településről  érkeznek 
az  ifjú zenészek hozzánk,  akik 
egy  kötelező  és  egy  szabadon 
választott  mûvet  adnak  elő  a 
hangszer  országosan  ismert 
szaktekintélyeiből  álló  zsûri 

előtt.  Bízunk  benne,  hogy  a 
hangulatos  szakmai  találkozó 
további  kitartó munkára  ösztö-
nöz bennünket és növendékein-
ket,  valamennyi  versenyzőt  és 
felkészítő tanárt.
–  A hírek szerint lesz egy 

különlegessége is az idei regio-
nális versenynek: ezen az ese-
ményen hallhatnak a jelenlé-
vők egy különleges hangzásokra 
képes fuvolát. Ez mindenképp 
csemegének számít az ínyencek 
számára…
–  Igen,  most  először  hallha-

tó  majd  a  Kiss  hangszerbolt 
felajánlásaként  „elektromos” 

fuvola  Érden.  Ez  azt  jelenti, 
hogy olyan effekteket, zenekari 
hangzást lehet a technika segít-
ségével  produkálni,  ami  más, 
gazdagabb  élményt  nyújthat  a 
hallgatóknak.  A bemutatónak 
ezért  szívesen  adunk  helyt  a 
versenyprogramok  közötti  szü-
netekben.  A különleges  hang-
szeres  lehetőség  bemutatását 
Farkas Sára  tanárnő  vállalta. 
Visszatérve  a  versenyre;  remé-
lem, az érdi fuvolás tanítványa-
ink  kitesznek  magukért  a  ver-
senyen.
Efelől  kétségünk  nem  lehet, 

hiszen a Lukinban évtizedek óta 
komoly  zenei  munka  folyik,  és 
például  a  farsang  idején  az  is 
kiderült,  hogy  mennyi  humor 
szorul  a  szigorú  tanárokba  és  a 
diákokba  is.  Ilyenkor  a  szigorú-
ságnak nyoma sincs, mintha más 
emberek  állnának  hétköznapo-
kon  a  katedrán.  A Lukin  László 
Alapfokú Mûvészeti Iskola peda-
gógusai  az  idei  alapítványi  far-
sangon is megmutatták, hogy fel-
hőtlenül  tudnak mókázni, ha  itt 
az  ideje. Mindezt  a  fő  célért,  az 
iskola  munkájának  támogatásá-
ért, ugyanis minden tanár hozta 
magával az otthon készített süte-
ményt,  üdítőitalt,  hogy  a  néző-
ként  részt  vevő  szülők,  diákok 
és tanárok, ha megéheztek, meg-
szomjaztak,  fogyaszthassanak 
méltányos  áron.  Az  így  befolyt 
összeg  az  Érd  Zenekultúrájáért 
Alapítványba,  tehát  jó  célra 
megy,  például  a  hangszerállo-
mány  bővítésére,  karbantartásá-
ra,  megújítására,  versenyrészvé-
telek támogatására. 
Így  mindenképpen  jut  majd 

belőle  a  színvonalas Regionális 
Fuvolaversenyre is.
  Temesi László

Támogatják az Érd Zenekultúrájáért Alapítványt 

„Elektromos” fuvolát is bemutatnak
Nagy zenei rendezvényre készülnek Érden, ahol még egy különlegességnek is szem- 
és fültanúja lehetünk majd március 23-án a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban. 
Regionális Fuvolaversenyt szervez az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány és a Lukin 
László Alapfokú Mûvészeti Iskola.  

Felvételünk a legutóbbi Lukin-hangversenyen készült
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A Kincses Óvoda 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Kincses Óvoda – Riminyáki Tagóvoda

tagóvoda-vezető 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013. 06. 03. 
– 2018. 05. 31-ig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Riminyáki út 17. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Tagintézményben folyó nevelői munka vezetése, ezzel kapcsolatos adminisztráció 
vezetése. Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, nagyfokú gyermekszeretettel. 
Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, vezetőképző, óvodapedagógus, 
•  óvodapedagógus, valamint vezetői legalább 5 év szakmai tapasztalat – Legalább 5 

év feletti vezetői tapasztalat, 
•  Felhasználói szintű számítógép használói, 
•  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  fejlesztőpedagógus – 1 év alatti szakmai tapasztalat, 
•  empátia 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 

okiratok másolata, intézmény vezetésére vonatkozó program szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési elképzeléssel 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. júni-
us 3. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 8.  A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a +36-20/332-1038 -os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 

Érd, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 134/2013. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagó-
gus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu 
e-mail címen keresztül 

vagy
•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Nevelőtestületi javaslat alapján, intéz-
ményvezetői döntés 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 27. 
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Egyre nagyobb az érdeklődés 
egymás iránt, így remény van 
arra, hogy hamarosan több évti-
zedes kapcsolat újul meg, hiszen 
mindkét ország illetékes gazda-
sági szakemberei, üzletembe-
rei mindent megtesznek azért, 
hogy gyümölcsözőbbé váljon 
a „bimbózó” együttmûködés. 
Mindebből – nem győzi hangoz-
tatni a fórum érdi szervezője 
és házigazdája, Fülemen Róza 
üzletasszony – több helyi vállal-
kozó is kivehetné a részét. Igaz, 
ehhez előbb el kellene jönni 
az ilyen és hasonló rendezvé-
nyekre, amelyeken Tóth Tamás 
alpolgármester már többször 
részt vett, és ő is hasonlóan 
nyilatkozott: 

– Valóban érdemes volna job-
ban odafigyelni az észak-afrikai 

lehetőségekre, hiszen gazdag 
országokról van szó. Különösen 
Algériára, mert évtizedekre 
visszanyúló a kapcsolatunk – a 
hatvanas-hetvenes években a 
magyar cégek paradicsoma volt 
– és még ma is rengeteg nyoma 
van a magyar jelenlétnek, utak-
ban, épületekben, gyárakban, 
stadionokban.

Kár lenne, ha ennek az érdi 
kezdeményezésnek, éppen érdi-
ek ne lennének haszonélvezői… 
Csepei Tibor Érden (is) élő zene-
tanár – és nagy Vasarely-gyûjtő 
– éveket töltött Algériában, és 
csak dicsérni tudja a kinti lehe-
tőségeket, hiszen gyûjteménye 
és publikációi révén számos 
kinti üzletemberrel kötött 
barátságot. Csak bíztatni tudja 
a magyar befektetőket: 

– Az algériaiak nagyon nyi-
tottak és barátságosak, szavahi-
hetőek, szeretik a magyarokat 
és felnéznek rájuk, elismerik a 
szaktudásukat. Élni kell a fel-
kínált lehetőséggel, mert még 
mindig nagy a respektünk. 

Járai Judit, az MTVA mûsor-
vezetője szintén ezt emelte ki 
beszédében, hiszen többször is 
tudósított az arab országból. 

– A kultúra is segíthet az 
üzleti kapcsolatok kiépítésében 
– hangsúlyozta. 

Pados László, a Tesco 
Consulting Ltd. vezérigazgatója 
csaknem három évtizedet töl-
tött a nem is oly távoli ország-
ban, ahol több ezer mérnök dol-
gozott a keze alatt. Reményét 
fejezte ki, hogy újra beindulhat 
a „nagyüzem”, hiszen az arab 
nyitás létfontosságú a magyar 
gazdaság számára, különösen, 
hogy „ezen a vidéken nagy 
hagyománya van a magyar 
munkának, és megbecsülik a 
magyar munkaerőt.” 

Bokor Balázs, a Külügyminisz-

Elismerik a magyar szakemberek tudását

Algéria várja a vállalkozókat
Ennyien soha nem voltak még az érdi kezdeményezésû 
Magyar–Algériai Üzleti Fórumon, mint legutóbb a BM 
Duna Palotában, és ilyen rangos sem volt, hiszen 
miniszter, államtitkár és nagykövet is szerepelt az 
elõadók között. Algériából is jöttek szép számmal üz-
letemberek erre az alkalomra, hogy találkozzanak ma-
gyar társaikkal – igaz, sajnos néhányan vízumokokból 
otthon ragadtak... 

térium afrikai és közel-keleti 
főosztályának helyettes vezető-
je arabul mondta el beszédét, 
amit nagy tetszéssel fogadtak 
az afrikai országból jött üzlet-
emberek, köztük a Beanisha 
család, amelynek tagjai közül 
négyen képviselnek különféle 
üzletágakat. 

Dr. Kozma György, az NGM 
külgazdaságért felelős helyettes 
államtitkára szerint is stratégiai 
kérdés az afrikai nyitás és ezért 
mindent meg is tesz a miniszté-
rium, „igyekszünk új piacokat 
teremteni.” – hallottuk. Kárpáti 
György, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara részéről is ígé-
retet tett a vállalkozások piacra 
juttatására, magyar és algéri-
ai üzletemberek összehozásá-
ra. Hende Csaba honvédelmi 
miniszter pedig többek között 
abban lát lehetőséget, hogy pél-
dául Közép-Európa legmoder-
nebb kórházába, a Honvédba 
fogadjanak rekreációs progra-
mokra az algériai polgárháború-
ban sérült katonákat. 

Lounes Magramane, Algéria 
magyarországi nagykövete 
megköszönte a magyar előadók 
szavait és invitálta az üzletem-
bereket hazájába, amely, mint 
mondta „stabil gazdasági hely-
zetben van és igen kedvezőek a 
befektetési lehetőségek.”

Szabó István, a Pest megyei 
Közgyûlés alelnöke a bizalmon 
alapuló együttmûködést emel-
te ki, majd Fülemen Rózának 
átnyújtotta az Együttmûködési 
megállapodást, amely a Pest 
megyei Önkormányzat és a 
Magyar-Algériai Üzletember 
Fórum Kft. között jött létre. 
A sikeres fórum rangját az is 
bizonyítja, hogy fővédnöke 
Hegedûs Zsuzsa miniszterelnöki 
főtanácsos volt, aki meg is tisz-
telte jelenlétével a rendezvényt, 
amely igen hasznos volt. 

Igaz, még hasznosabb lehet-
ne, ha jobban aktivizálnák 
magukat a magyar, köztük az 
érdi vállalkozók…

 Temesi László

Szabó István adta át Fülemen Rózának az Együttmûködési megállapodást
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Az algériai üzletemberek és a fórum házigazdája

panoráma

Bíró András  
vers- és prózamondó  

verseny
A Szepes Gyula Mûvelődési Központ Bíró András 90. 
születésnapja alkalmából vers- és prózamondó ver-
senyt hirdet általános és középiskolás diákoknak. 

A verseny célja a magyar irodalom értékeinek megis-
mertetése, a szép és igényes magyar beszéd szépségei-
nek megszerettetése. 

A versenyre egy szabadon választott – lehetőleg Bíró 
András – verssel, prózával, illetve egy 20. századi vagy 
kortárs magyar szerző versével vagy prózájával, vagy 
annak egy részletével lehet jelentkezni. A zsûri korosz-
tályok szerint külön értékeli a jelentkezőket, az alábbi 
kategóriákban: 

– alsó tagozatos, 
– felső tagozatos, 
– középiskolás.

A verseny időpontja:  
2013. május 16., csütörtök 14 óra.

Helyszín: 

Szepes Gyula Mûvelődési Központ 
 (Érd, Alsó u. 9.)

Jelentkezési lap e-mailen vagy személyesen kérhető  
a mûvelődési központ információjától. 

E- mail: orsi@szepesmk.hu. 

Jelentkezni elektronikusan,  
a www. szepesmk.hu oldalon is lehet.

A jelentkezési lapokat 2013. május 14-ig, a mûvelődési 
központban Lukács Orsolyának kérjük leadni. 

Feketeerdő torta

p
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Tizenötödik alkalommal ren
dezik meg idén az érdi óvo
dák a saját szervezésükben 
zajló Óvodai Szakmai Napokat. 
Március 4. és 29. között a tizen
három tagóvoda előadásokkal, 
bemutatókkal készül, igaz, nem 
a nagyközönségnek, hanem a 
többi intézményből érkező kol
légának, hiszen a cél az, hogy 
megismerjék egymás munkáját, 
átvehessék a jó példákat.

Nemcsak az óvodapedagó
gusok, hanem meghívott ven
dégek is tartanak előadásokat 
a szakmai napokon: többek 
közt író, gyermekorvos, pszi
chiáter, biológus. Esik szó 
stresszkezelésről, tanuláster
vezésről, Érd és környékének 
flórájáról és faunájáról, moz
gásfejlesztésről, mentálhigi
énéről, fejlesztőjátékokról, a 
pedagóguskiégés megelőzésé
ről. Ezenkívül tavaszi táncház, 
játékos térképtúra, néptánc
bemutató, húsvéti készülődés 
szerepel a programok között; 
a rendezvényeket – immár 
hagyományosan – az óvónők 

játékos vetélkedője zárja már
cius 29én.

A XV. Óvodai Szakmai Napok 
megnyitója a Kisfenyves Óvo
dában volt, március negyedi
kén. A megjelent tagóvoda
vezetőket, óvónőket Simonics 
Gabriella, a Szivárvány Óvoda 
vezetője köszöntötte, majd 
T. Mészáros András mondta el 
üdvözlő szavait. A polgármester 
hangsúlyozta: a szakmai napok 
azért fontosak, mert az óvó
nők megoszthatják egymással 
tapasztalataikat, szakmai tudá
sukat, a jó példákat, ami gyer
mekeink nevelését, szocializá
cióját segíti elő. 

– Az elmúlt időszakban bekö
vetkezett változások eredmé
nyeképp az óvodai maradt a 
legnagyobb hálózat, amely az 
önkormányzat kezében van. 
Így minden erőnkkel, anya
gi lehetőségeinkkel az óvodák 
fejlesztésére koncentrálhatunk. 
A Kutyavári úti, illetve a Gyula 
utcai Meseház óvodát tudjuk 
bővíteni az idei esztendőben: 
mindkét intézmény tekin

tetében 200200 millió forintos 
pályázati forrást nyertünk erre. 
A Kutyavári utcai óvodát kibő
vítjük – remélhetőleg a gyere
kek szeptembertől már az új 
intézménybe járhatnak –, míg 
a Meseház óvodát teljesen újjá
építjük, és négy helyett hét cso
port mûködhet majd az épület
ben. Az átépítésekkel mintegy 
130 új helyet tudunk teremteni, 
ez azonban kevés lesz, hiszen 
2014től új feladatok várnak 
ránk: ez év szeptemberétől nem 
öt, hanem hároméves kortól 
kell felvennünk a gyermekeket 
az óvodákba. Hogy ezt hogy 
fogjuk tudni megoldani, azt 
még ne kérdezze senki; a 2012. 
decemberi adatok szerint több 
mint kétezer 3–5 éves gyermek 
él Érden, és pontosan tudjuk, 
hogy a jelenlegi igényeket sem 
tudjuk százszázalékosan kielé
gíteni. Reméljük, hogy ha a 
törvényhozó úgy döntött, hogy 
három évre szállítja le a kötele
ző óvodai felvétel korhatárát, az 
anyagi feltételeket is biztosítani 
fogja annak érdekében, hogy 
a törvényt be tudjuk tartani. 
Egy óvodai hely kialakítása 23 
millió forintba kerül, kétezer 
gyermekkel számolva így hat
milliárd forintra lenne szükség 
ahhoz, hogy minden három
évest fel tudjunk venni 2014től. 
Mindenesetre annyit el tudunk 
mondani: mindent megteszünk 
azért, hogy a törvénynek több
kevesebb sikerrel megfeleljünk, 
és ha forrást is adnak számunk
ra, meg is tudjuk oldani eze
ket a feladatot – tette hozzá 
T. Mészáros András, aki azzal 
zárta szavait: mindenkor köszö
net illeti az óvodapedagógusok 
munkáját, amelynek eredménye 
leginkább akkor látszik, amikor 
a gyermekek már iskolába lép
nek, és ott sikereket érnek el. 

– Ez igazolja vissza, hogy az 
önök munkája mennyire fon
tos, és mennyire megtisztelő az 
Óvodai Szakmai Napok prog
ramsorozatát megnyitni – zárta 
szavait a polgármester.

A jelenlévőket a Kisfenyves 
óvoda kicsinyei is köszöntötték, 
tánccal és prózával egyaránt, 
majd az óvónők dr. Szerényi 
Gábor előadását hallgathatták 
meg Érd flórájáról és fauná
járól az óvodával szemközti 
Vörösmarty gimnáziumban. 
Ez volt az első esemény a XV. 
Óvodai Szakmai Napokon, ame
lyet több érdekes bemutató, 
előadás is követ majd március 
hónapban.  Ádám Katalin

Hatmilliárd forintból lehetne elegendõ óvodai hely

Óvodai Szakmai Napok, tizenötödször
Tizenötödször rendezik meg az érdi óvodák a csaknem egy hónapig tartó szakmai 
napjaikat. Az óvodapedagógusok megoszthatják egymással tapasztalataikat, meg-
ismerhetik egymás munkáját, és részt vehetnek a meghívott szakemberek által 
tartott elõadásokon is. A XV. Óvodai Szakmai Napokat T. Mészáros András polgár-
mester nyitotta meg, aki a jelenlegi és jövõbeli érdi óvodai helyzetrõl is beszélt 
köszöntõjében.

helyi társadalom

Ha én felnõtt volnék – az óvodások Janikovszky Éva meséjével köszöntötték a vendégeket

T. Mészáros András szerint hatmilliárd forint kellene ahhoz, hogy 2014-re 
elegendõ óvodai férõhelyet tudjanak kialakítani
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Tavaszváró táncokat, népi játékokat is bemutattak a gyerekek a szakmai 
napok megnyitóján

Tisztelt szülők!
Értesítjük Önöket, hogy Érd központjában, a Bolyai János Általános Iskola Erzsébet u. 24–32. sz. 

alatti épületében  
2013 szeptemberében is indítunk emelt szintű oktatást matematikából és idegen nyelvből (angol, német).

Az emelt szintű osztályokba várjuk a jelenleg 4. osztályos tehetséges tanulók jelentkezését. 
Az emelt szintű matematika és idegen nyelvi osztályokban heti 5+1 órában tanulhatják a tanulók

 a választott tantárgyat.
Jelentkezés:

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot, amely iskolánk titkárságán is kapható, 
 legkésőbb 2013. március 27-ig juttassák el az alábbi címre.

Telefonos megkeresésre e-mail-ben is tudunk küldeni jelentkezési lapot. (Tel.: 23/365-023)
Bolyai János Általános Iskola igazgatója

2030 Érd, Erzsébet u. 24–32.
Egy tanuló mindkét emelt szintű oktatásra (matematika és idegen nyelvi) is jelentkezhet. 

Tájékozódó beszélgetések:
2013. április 15–16-án, minden jelentkező tanulónak külön értesítés alapján.

Kérjük, hogy a tájékozódó beszélgetésre minden tanuló feltétlenül hozza magával az ellenőrző könyvét,  
valamint a matematika emelt szintre jelentkezők a magyar és matematika füzeteiket, 

a nyelvi emelt szintre jelentkezők  
a magyar és angol vagy német nyelvi füzeteiket 

(azokat a füzeteket is kérjük, amelyek a tanév folyamán beteltek).
További információt az iskola igazgatójától lehet kérni.

  Baranyi Teréz igazgató

Felhívás bölcsődei ellátásra való beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődékben  

az alábbi beíratási időpontokat határozza meg:
2013. március 1. (péntek) napjától –  2013. április 15. (hétfő) napjáig

mindennap 9–12-ig  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. § (1) bekezdése alapján a bölcsőde 
a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító 
intézmény. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkezte-
tésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 
5.§ (6) bekezdése szabályozza az ellátás igénybevételének módját:
„(6) A bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet – tárgyév szeptember 1. napjától történő felvételhez – a szolgál-
tatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani tárgyév március 1. napjától április 15. napjáig. Az intézmény 
vezetője a benyújtott kérelmekről legkésőbb tárgyév május 31. napjáig dönt. A határidőn túl benyújtott kérelmeket 
az intézmény vezetője előjegyzésbe veheti.”
Az ellátás iránti kérelemhez a következő iratokra van szükség:
• Születési anyakönyvi kivonat
• Lakcímbejelentő
• Munkáltatói igazolás
• Jövedelemigazolás 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzõje

Nem kell személyi igazolvány a beiratkozáshoz
Pár hete a médiában szárnyra kapott a hír, hogy az óvodai és iskolai beiratkozáshoz a szülőnek a gyermek sze-
mélyi igazolványát is be kell mutatnia. A hír egy tévedésen alapult: a vonatkozó jogszabály személyi azonosítót ír 
elő – nem pedig személyi igazolványt. (A személyi azonosítót a lakcímkártya tartalmazza.) A hírt ugyan később 
cáfolták, az érdi okmányirodában viszont azt a tájékoztatást kaptuk, hogy sok szülő készíttet iskolába, óvodába 
menő gyermekének személyit. Kérdésünkre T. Mészáros András polgármester a heti sajtótájékoztatón hangsú-
lyozta: továbbra sincs szükség személyi igazolványra az óvodai és iskolai beiratkozáshoz.
– A személyi igazolvány szükségességét semmi nem indokolja, a beiratkozások ugyanúgy történnek, mint 
ahogy eddig. A szülőknek tehát csak a beiratkozási felhívásban közzé tett dokumentumokat kell magukkal 
hozniuk – hangsúlyozta a polgármester. 
  ák

Felhívás az általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai 

beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8–9. (hétfő, kedd) 
8 órától 18 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági  

igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító  
igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a 
felülbírálati kérelmet elbírálni.

Elsősöket várnak
A Teleki Sámuel Általános Iskola 
(Érd, Törökbálinti út 1.) az óvodá-
ból az iskolába történő átmenet 
megkönnyítése céljából 2013. 18-
án és 25-én 15–16 óra között 
játékos foglalkozásokat szervez 
leendő elsősei számára. 
Szeretettel várjuk az érdeklődő 
gyermekeket, szülőket. 

 Varga Jánosné, igazgató

Te és a Blans.hu. Hétről, hétre. Percről percre.
www.blans.hu
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Az Irodalomkedvelők klub-
ja tavaly termékeny évet zárt, 
de úgy tûnik, az idei eszten-
dőben sem szûkölködik érté-
kes alkotásokban. Daróci 
Lajosné klubvezető köszöntő-
jét követően Kreischer Kornélia 

„Nyitott könyv” és Temesi Éva 
„Töröttszárnyú szerelem” címû 
kötetét a szerzőkkel beszélgetve 
Somfai István gimnáziumi tanár 
ismertette. Kreischer Kornélia 
írásait a szeretet és a természeti 
képek jellemzik, míg Temesi 

Éva verseiben az intelligencia és 
az elegancia dominál. 

A „Nyitott könyv” mintegy 
kettőszáz versből szerkesztett 
kötet, amelybe „átgondolatla-
nul és rendezetlenül” kerültek 
be azok az írások, amelyek 

több mint fél évszázadon át 
papírfoszlányokon, cédulákon, 
könyvek hátlapjain pihentek. 
Szerzőjük, Kreischer Kornélia 
szerint ezek így jók, ahogyan az 
adott pillanatban megszülettek, 
ezért senki tanácsára nem volt 
hajlandó változtatni rajtuk. Mint 
kiderült, csak 2009-ben, egy 
véletlen folytán került kapcso-
latba az irodalomkedvelőkkel, 
és akkor bátorodott fel, hogy 
összegyûjtse és elektronikusan 
is rögzítse a szerteszét heve-
rő írásokat. Kornélia ugyanis, 
ahogyan fogalmazott, ha ceruza 
vagy toll került a kezébe, nem 
feltétlenül rímekbe foglalva, de 
mindig lejegyezte gondolatait. 
Ma már inkább versben fogal-
mazza meg, amit érez és meg-
tapasztal. „Nyersanyag” bőven 
akad még ott, ahol ennek az első 
kötetnek anyaga összeállt. Mára 
azonban a korábban háborgó, 
lázadó természete nyugvópont-
ra került, és nyitott lett a szép-
ségre. Ma már hajlamos rá, hogy 
mindenben, ami körülveszi őt, 
elsősorban a szépet keresse. 
Felfedezte magának az irodalmi 
köröket, ahol barátokra lelt, s 
mert egyre érzékenyebb lett a 
szépségre, megkedvelte a fény-
képezést is. Kötetének borítóját 
is saját fotója ékesíti. A könyv 
tartalmából klubtársai, vagyis 
az IRKA-tagok olvastak fel az 

Csaknem tíz éve, hogy törté-
nelmi családregényem megje-
lenése okán meghívást kaptam 
a Duna TV-től. Az adás után 
többen gratuláltak telefonon. 
Hívtak ismeretlenek is. Köztük 
az egyik férfi az elismerő szavak 
után, így szólt: 

– A mûvész úrral mégsem 
vagyok elégedett. Nem a regé-
nyével, hanem az ön külsejével 
van a bajom. Ön egy jól öltözött 
értelmiségi benyomását keltet-
te sötétszürke zakójában, fehér 
ingével és ízléses nyakkendőjé-
vel. Mindezek ellenére és éppen 
ezek miatt, ilyen szokvány kül-
sővel nem lehet feltûnni és érvé-
nyesülni az írói pályán! Sietve 
teszem hozzá: nem az utcán, de 
még társaságban sem, ami egy 
mûvész számára, a legnagyobb 
sorscsapás. Az ön alakja nincs 
megtervezve!

 – Kérem – szóltam közbe –, 
most mégis fejezzük be, vendé-
geim is vannak, s amiről szó 
van, nem telefontéma. Fel tudna 
keresni a családi házamban? 

Másnap már nálunk volt. 
Elsorolta, hogy mint az egyik 
vezető fővárosi színház smin-
kese, kiknek a külalakját, meg-
jelenési formáját tervezte meg. 
Elámultam. A felsoroltak több-
nyire Kossuth- és Széchenyi-
díjas írók, költők, szobrász- és 
építőmûvészek voltak. Sze-
repelt köztük néhány, a köz-
életben tevékenykedő hölgy és 
mûvésznő is. 

– És milyen külsőt szán 
nekem? 

Felnevetett.
– Külsőt? Külsőket! Erre 

három javaslatom is van. Önre 
bízom, hogy melyik megjelené-
si formát méltóztatik választa-
ni. Az elsőt „modern paposra”, 
de, ne ijedjünk meg tőle, „kál-
vin jánosira” venném. Ennek 

lényege a hosszú, vállig érő haj. 
A homlokát középmagasság-
ban élesen metszi a lefutó haj. 
Hogy jobban érthető legyen: 
olyan benyomást kelt ez, mint 
a múlt század első felében a 
nőknél a frufru, csakhogy nem 
hullámosan, hanem simán lefu-
tó megoldással. A szőke haját 
persze feketére festeném, s a 
jellegtelen fém helyett feke-
te csontkeretes szemüveget 
kapna. Itt nincs nyakkendővise-
let! A fehér, lekerekített gallérú 
inget és a fejet a leomló, fekete 
bársony szövetanyag végén a 
tiszteletet és ünnepélyességet 
kifejező aranyszálak teszik tel-
jessé. El ne feledjem, ehhez 
a kinézethez a fekete zakó és 
pantalló viselete illik. A hatás 
fokozására a fekete köpeny 
viselése a megfelelő.

 Közömbös arccal, nagyot 
nyeltem. Vendégem pedig, foly-
tatta: 

– A második javaslatom is 
vonzó. A figura neve a „világ-
fi”, aki lezseren és feltûnően 
öltözködik, és persze úgy is 
viselkedik, utcán, társaságban, 
mindenhol. Ide illenek fejfedő 
gyanánt a hupikék, sárga, lila, 
színes és könnyû kalapok, a 
színes, csíkos, minél feltûnőbb 
színû és szabású ingek. Ebben 
a szerepében a mûvész jó, ha 
találékony. Népes vendéglőben 
a pincért latinul szólítja, és latin 
nyelven rendeli az előre beta-
nult szöveggel az ételeket s ha a 
pincér nem érti, akkor lármáz-
ni kezd, hogy mint író (költő, 
szobrászmûvész stb.) hívja a 
főurat, a tulajdonost, és amikor 
megérkeznek, öntudatosan fel-
áll, sálját látványosan leveszi, 
és szó nélkül távozik. A hatás 
ilyenkor óriási. Mindenki sut-
togva kérdi, „Ki volt ez az alak?” 
Aztán egyesek tudni vélik, és 

Mûvésztervezés

egyre hangosabban mondják az 
ismert mûvész nevét.

– Milyen lenne a figura har-
madik változata? 

– Sikeres! A „Szent Öreg” vál-
tozat lenne ez. Ön most nyolc-
van körül jár, így természetes 
lenne a bottal, botorkálva járás, 
az előre hajló görbült hátgerinc, 
a zihálva történő levegővétel, az 
örökké kérdő tekintet. A vastag, 
csontkeretes szemüveg határo-
zottan tûnik elő a fej szakáll-
rengetegéből. Az ilyen öreget 
imádják az emberek. Mivel 
feltûnő, így szóbeszéd tárgya, 
és ez felhallik a „fejesekig”, akik 
a díjakat adják. Nos, melyik vál-
tozatot parancsolja? 

– Adjon egy kis gondolkodá-
si időt. Majd hívom telefonon. 

– búcsúztam el, de a telefon-
hívásom elmaradt s az ő érdek-
lődése is. Gondolom, ráérzett 
arra a meggyőződésemre, hogy 
bár elismerem a formák és kül-
sőségek fontosságát, a döntő 
mégis a mû és annak tartalma, 
mondanivalója, kihatása, nem-
zedékeken átívelő élete. Kék 
vagy piros sálja volt Benczúr 
Gyulának? Hajlott háttal jár-
ta-e Munkácsy Párizs utcáit? És 
Steindlnek, az Országház ter-
vezőjének hosszú vagy rövid 
haja volt? Ugye, milyen nevet-
séges kérdések? A mûvészeket 
eleve „megtervezte” és „tervezi” 
az Úr! Bízzuk csak rá ezért a 
mûvészekre, hogy miként élnek, 
hogyan viselkednek, és miféle 
mûveket alkotnak.  Bíró András

A szerzõ portréját Szentgyörgyi Erika festette

Két új kötet bemutatója az Irodalomkedvelõk klubjában

Elrejtett versekbõl született  

nyitott könyvek
A költeményeket, amelyekbõl kötet született, jó néhány évtizeddel ezelõtt megírták, 
ám hosszú évekig pihentek egy fiók mélyén vagy néhány titkos füzetben. Sokéves 
rejtõzködésüknek azonban nemrégiben vége szakadt, hiszen szerzõik napvilágra 
hozták õket, így az Irodalomkedvelõk klubjában két új kötet bemutatójának örülhet-
tek a könyvbarátok.

est résztvevőinek néhány meg-
kapó alkotást. 

Karácsony István zongora-
játékát követően a másik új 
könyv szerzője, Temesi Éva 
„Töröttszárnyú szerelem” kötet 
létrejöttének körülményeiről 
árult el részleteket. Szintén jó 
néhány évtizeddel ezelőtt tör-
tént, hogy ifjúságában rátalált 
arra a férfira, akivel mindenben 
összeillettek, szerelmes volt, 
feleségül ment hozzá, és töké-
letesnek hitte az életét. Úszott 
a boldogságban, mígnem egy 
napon megérezte, hogy egy har-
madik személy férkőzött kette-
jük közé. Ennek hatására, har-
minc évvel ezelőtt, mindössze 
két hónap alatt született meg 
az a százhúsz vers, amelyek-
ből a most megjelent válogatás 
készült. Több mint három évti-
zedig a fiókban lapultak ezek 
a költemények, amelyekben 
mély csalódottság ellenére is 
az intelligencia és az elegancia 
kerekedik felül – fogalmazott 
Somfai István. Temesi Éva a 
súlyos lélektani drámát, szerel-
mi csalódását és féltékenysé-
gét is rendkívül intelligensen 
kezeli a versekben, amelyekben 
az önzetlenséget, a jóságot, a 
nagyszerûséget, a bátorságot, 

a nagylelkûséget és a szeretet 
keresi, miközben ő maga birto-
kában van mindennek. A kötet 
szerzője mindenestre annyit 
elárult, a „töröttszárnyú szere-
lem” versek alanyával továb-
bi harminc évig házasságban 
élt… Alkotásai pedig „csak úgy 
jönnek”, és Temesi Éva mások 
javaslatára sem hajlandó változ-
tatni a versein. Tizenhat éves 
volt, amikor Csoóri Sándornak 
megmutatták akkori költemé-
nyeit, de Éva nem volt hajlan-
dó elfogadni a költő tanácsa-
it. Frissen megjelent kötetéből 
Györgyi Anna és Szalay Kriszta 
színmûvészek, valamint Dizseri 
András felvételről mondott el 
egy-egy verset, élőben pedig a 
szerző unokája és klubtársai 
olvastak fel költeményeiből. 

Végül Somfai István mint-
egy összefoglalásul kifejtette: a 
szépirodalom nemcsak érzelmi 
feltöltődést jelent számunk-
ra, hanem fontos szerepe van 
szókincsünk gyarapításában, 
anyanyelvünk megőrzésében 
és ápolásában is, ezért annyira 
örömteli és nagyszerû minden 
olyan alkalom, amikor gazda-
gabbak lehetünk egy-egy olva-
sására érdemes kiadvánnyal. 

 Bálint Edit

Mint mindig, ezúttal is megtelt a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ kamaraterme könyvbarátokkal
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Daróci Lajosné klubvezetõ verssel köszöntötte az irodalomkedvelõket a 
könyvbemutató alkalmából

Felhívás óvodai beíratásra
Érd megyei jogú város oktatási és művelődési bizottsága az önkormányzat által 

fenntartott óvodákra az alábbi beíratási időpontokat határozta meg: 

2013. április 2. (kedd):  8–12 óráig

2013. április 3. (szerda):  9–17 óráig

2013. április 4. (csütörtök): 13–17 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (1) bekezdése 

szerint:

„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 

– e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető 

fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyerme-

kek felvétele folyamatos.”

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése 

szerint:

„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a fel-

vételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, ..... az érintett 

településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (2)-(3) bekezdése alapján:

„Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. A gyermek – ha e törvény 

másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben 

részt venni.”

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 69. §-ának (1) bekezdése lehető-

vé teszi, hogy a gyermeket kérelemre – ha családi körülményei, képességének 

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja – az óvoda vezetője felmentse az 

óvodai nevelés kötelezettsége alól.  

A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:

• A gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány

• A gyermek születési anyakönyvi kivonata

• A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa

• A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

 Oktatási és művelődési bizottság

mûvelõdés
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Egyre szebb eredményeket ér el az Érdi 
Torna Club, egyre többen ismerik meg a 
nevét, egyre több az igazolt sportolójuk. 
Akár azt is mondhatnánk, sikertörténet az, 
amit Tóth Judit elnök asszony irányítása és 
határozottsága mellett elértek az érdiek az 
utóbbi időben.

Ha valaki kicsit is jártas az egyesüle-
tek, klubok magyarországi felépítésében és 
mindennapos munkájában, annak, ha Tóth 
Judittal beszélget, percek alatt kiderülhet: 
ebben az egyesületben kicsit (nagyon?) más-
ként közelítenek a céljaik felé. Legalábbis 
ez derül ki az elnök asszony szavaiból.

– Megpróbálunk mást csinálni, másként. 
A szakosztályaink közül a tornát, s ennek a 
sportágnak a szakágait kezeljük kiemelten, 
de szó sincs arról, hogy csupán velük törő-
dünk, hogy csak rájuk figyelünk. De tény, 
ők élveznek elsőbbséget – mondja Judit, 
akinek a teljes idejét, s feltételezhetően 
minden energiáját leköti az, hogy olyanná 
tegye az ÉTC arculatát, amely mellett senki 
nem megy el szó nélkül.

Pontosabban fogalmazva: senki ne men-
jen el szó nélkül.

Túlzás nélkül állítható, hogy ami nincs 
ebben az egyesületben ebből a sportágból, 
azzal nem is érdemes foglalkozni…

A lánykák válogathatnak a szakágak 
között, hogy aztán a szakképzett edzők 
keze alatt kiderüljön, merre vegyék az 
irányt, s hol teljesítsék ki a talentumu-
kat. Van itt a kezdőknek általános torna, 
ami mindennek az alapja, van akrobatikus 
torna, nem is akármilyen szinten, van a 
„profiknak” szertorna, s nem is csak Érden. 
Jól mûködik, sokakat foglalkoztat és érde-
kel az akrobatikus rock and roll, s létezik 
egy „ÉTC-szabadalom” is. A mesék tánc-
színháza, amely érthetően megmozgatja a 
gyereklányok fantáziáját

És ha már a szakképzett edzőknél tartunk 
– nem kis büszkeséggel meséli Judit, hogy a 
tornászoknak főállású edzője van. Ha vala-
ki ezt a tényt átugorná, írjuk le: a magyar 
sport (különös tekintettel az egyéni sport-
ágakra) jelen helyzetében ez kisebb (de 
inkább nagyobb) csodával ér fel. Botyánszki 
Mariann áll az ÉTC alkalmazásában, ő a 
szakosztály vezetőedzője. Nincs azonban 
egyedül, nem is győzné egy szál maga. 
A munkáját Forgó András dinamikai edző 
segíti, s persze ott vannak az utánpótlást 
figyelemmel követők: Papp Ildikó, Vastag 
Béla, Magyar Irén, Plagányiné Bakonyi 
Ágota.

De hallgassuk csak Tóth Juditot, mert 
nem csupán érdekeseket mond, de követés-
re méltót is.

– Béreljük a Zuglóban lévő Postás 
SE tornatermét, ám mivel nem is olyan 

könnyû Érdről, átutazva a városon eljutni 
Zuglóba, úgy döntöttünk, hogy a legjob-
bakat, akiktől elvárható lehet később az 
eredmény, busszal szállítjuk be a fővá-
rosba, az edzésre. Büszkék vagyunk arra 
is, hogy Budaörsön  kihelyezett részlegünk 
mûködik. Ha csak egyetlen ügyes gyereket 
tudunk „megcsípni”, már akkor megérte, 
mert az utánpótlás-nevelés nemcsak sza-
vakból áll, de tettekkel is alátámasztjuk.

S ha már energiát, pénzt – benzint – fek-
tetnek bele a jövő bajnokaiba, legyen szép 
is a mozgásuk.

– Az érdi Vigadó tetőterében kialakítot-
tunk egy balett-termet, tükörrel „felöltöztet-
ve”, ahol olyan a hangulat, mintha balett-
oktatáson lennének a gyerekek.

Ha végiggondoljuk, kézenfekvő ez, mert 
a tornasport bizonyos elemei, különösen 
talajon, édestestvérei a balettmozgásoknak. 
Ide már óvodás kortól várják a gyerekeket. 
Akkor is, ha csak az a cél, hogy szép, jó 
alakú legyen a lányka, és akkor is, ha a vilá-
got akarja majd meghódítani a nemzetközi 
versenyeken.

A hírük pedig – mint mondja az elnök 
asszony – egyre jobb.

– Az első osztályú bajnokságban kiválóan 
szereplő ÉTV kézilabdás hölgyek hivatalos 
szurkolói a lányaink, akik a mérkőzések 
időkérései alatt mutatják be a tudásukat. Õk 
a cheerleaderek, vagyis a pom pom lányok. 
Az utóbbi időben egyre több érdi rendez-
vényre hívnak meg bennünket, úgy látom, 
igény van a mûsorukra.

Persze, az utánpótlás-nevelésen és a pom 
pom-bemutatón túl figyelnek a verseny-
sportra is, mert a világ nem áll meg.

– Az ősszel Portugáliában rendezik meg 
a sportakrobatika Európa-bajnokságot, 
amelyen indulnak a lányaink is. A Délceg 
Evelin, Ferenczi Fanni, Varró Emese trió 
ott lesz, s az elvégzett munka alapján min-
den bizonnyal szép eredménnyel jöhetnek 
haza.

Csak a tisztánlátás kedvéért: e szakágban 
egy klub igazi dicsérete, minősítése az, ha 
képes csapatot kiállítani. Az ÉTC képes…

Végezetül még egy adat a minőségi mun-
kára, ha valakit nem győztek volna meg az 
eddigiek: a tornasport már felsorolt szak-
ágait számolva az ÉTC-s lányokra havonta 
165 edzésóra jut… Róth Ferenc

Az őszi szezonban halovány 
teljesítményt nyújtó vendéglá-
tók az első tavaszi fordulóban 
meglepetés győzelmet arattak 
a Csepel otthonában, és ez óva-
tosságra intette az érdi csapatot. 
A vendégeknél Kertész F. sérü-
lés, Jakab Á. munkahelyi elfog-
laltság, míg Nagy A. sárga lapos 
eltiltás miatt hiányzott.

Két távoli érdi lövés vezette 
be a mérkőzést. Először Patkó 
Gy., majd Elez I. veszélyeztette 
a hazaiak kapuját, de a budafo-
ki hálóőr mindkét esetben biz-
tosan védett. A vendégcsapat 
folyamatosan nyomás alatt tar-
totta a hazai védelmet, és csak 
idő kérdése volt, mikor szer-
zik meg a vezető gólt. A hazai 
csapat 7-8 emberrel védekez-
ve igyekezett kapuját a góltól 
megőrizni, támadások veze-
tésére már nem maradt ereje. 
Erőfeszítése csaknem fél óráig 
eredményes volt. Érdi szöglet 
után Horváth S. fejesét a kapus 
még bravúrral tolta ki a léc alól, 
de a megismételt sarokrúgást 
a védők elvétették és Berényi 
B. a kapuba fejelte a labdát. 0-
1. A vendéggól után sem válto-
zott a játék képe, végig az érdi 
csapat akarata érvényesült, bár 
ez gólokban nem jutott kifeje-
zésre.

A második félidőben a buda-
foki csapat a zárt védekezés 
helyett felvállalta a nyíltabb 
játékot, és így élvezetesebbé 
vált a mérkőzés a szurkolók 
számára. Veszélyes támadást, 
sőt, gólhelyzetet azonban 
továbbra is csak az érdi csa-
pat részéről jegyezhetünk fel. 
A győzelmet bebiztosító gólt 
az 59. percben szerezte meg a 
vendégcsapat. Egy kapu előtti 
kavarodásnál ide-oda pattogott 
a labda, amely végül Ország P. 
elé került, aki a kapuba továbbí-
totta. 0-2. A kétgólos vezetésnek 
és a hazaiak nyíltabb játékának 
köszönhetően az érdi csapat 
játéka szemre is egyre tetszető-
sebb lett, magabiztos játékukkal 
csírájában elfojtották a hazaiak 
próbálkozását. Az utolsó per-

cekben előbb Süveges G. kapás-
lövésének, majd Makituma N. 
kapufájának tapsolhattak az 
érdi szurkolók.

Ismét bebizonyosodott, hogy 
a kötelező győzelmek a legnehe-
zebbek. A lelkes hazaiak hibára 
kényszerültek a folyamatos érdi 
támadásokat követően, így a 
csapatot elkísérő szép számú 
szurkolótábor biztos győzelem-
nek örülhetett.

Budafoki LC – Érdi VSE
0-2 (0-1)
Budafok, 200 néző
Vezette: Ákos D.
Érdi VSE: Heim A. – Sinka R., 
Horváth S., Aradi Cs., Riba 
D. – Ország P. (Németh G.), 
Király A. (Makituma N.), Elez 
I. (Süveges G.), Cservenka G. 
– Patkó Gy., Berényi B.
Vezetőedző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Berényi B.,  
Ország P.
Sárga lap: Aradi Cs.
Jók: Horváth S., Aradi Cs., 
Király A.

A mérkőzés után Miskovicz 
Bálint az érdi csapat vezető-
edzője megkönnyebbülten nyi-
latkozott:

– Egy masszív csapat otthoná-
ban értékes győzelmet arattunk. 
Nem volt könnyû mérkőzés, de 
ha egy kicsit koncentráltabbak 
vagyunk, akár nagyobb arányú 
győzelmet is arathattunk volna. 
A játék még egy kicsit döcögött, 
a hozzáállással azonban elége-
dett vagyok.

Az érdi csapat ezzel a győze-
lemmel feljött a negyedik helyre, 
mindössze két ponttal elmarad-
va a dobogótól és három ponttal 
a második helyezettől. A 18. for-
dulóban, március 16-án szom-
baton három órakor újra hazai 
pályán, az Ercsi úton fogadhatja 
az Érd a soron következő ellen-
felét, az RTK-VASLO csapatát, 
majd a 19. fordulóban, március 
23-án szombaton három órakor 
a listavezető Budaörs otthoná-
ban lépnek pályára. 

 Harmat Jenő

 Az óvodásoktól az Eb-re utazó sportakrobatika-csapatig

Amivel nem foglalkoznak az ÉTC-ben,  

azzal nem is érdemes...

A táncszínháztól a pástig
 A torna szakágait oktató edzőkön túl táncszínház peda-
gógusaként  dolgozik  az  ÉTC-ben  Szilágyi  Erzsébet.  A 
balett-oktatás felelőse Szőke Renáta, a vívópáston pedig 
Ujjady  Árpád  neveli  az  elkövetkező  olimpiák  magyar 
érmeseit.A képeken a sportakrobatika-csapat: Délceg 

Evelin, Ferenczi Fanni, Varró Emese

Budafoki LC–Érdi VSE 0-2 (0-1)

Magabiztos gyõzelem

A hazaiak sokszor 7-8 emberrel is védték kapujukat a vendéggóloktól
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ÁLLÁS

Bécsi úti irodánkba idõpont egyeztetõ kollégákat 
keresünk alapfizetéssel. Nyugdíjasok jelentkezését 
is várjuk! Jelentkezés: spavelence@gmail.com; 
30/8278102

Budapest vezetõ ingatlanirodája, kiváló kereset
tel, ingyenes képzéssel, azonnali kezdéssel ingatlan
közvetítõket keres! 2694990 ht@tippingatlan.hu

Németországi munkára tárgyalási szinten néme
tül beszélõ, épületgépészetben jártas szakembert 
keresünk vezetõi munkakörbe, valamint épületgé
pész szakembereket. Email:technogazszer@gmail.
com; T:06 20 999 5542

Nyugdíjas nemzetközi gépkocsivezetõt keresünk 
eseti munkára 7,5 t kocsira 2 fõs járatra GKIkártya, 
TACH.kártya szükséges, érdi telephely. T:06 30 
964 6416

Villanyszerelõt, elektromos szakembert kere
sünk áramfejlesztõk javítására, karbantartására, 
jogosítvány ajánlott. T:06 30 390 6163

Németországba megbízható nemdohány
zó házvezetõnõt keresek, magyar családhoz. 
Önéletrajzokat: ag@biotechmedical.com címre 
várom.

Hidegburkolót azonnali kezdéssel felveszünk, 
gépjármû elõnyt jelent. Tel.: 30/256 6053

Románul beszélõ ácsokat tetõkészítéshez felve
szek. T:06 30 563 5544

ÁLLÁST KERES

Felnõtt szakápolónõ gondozási szerzõdést 
kötne. T:06 30 632 4313

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST 

NÁLUNK ARANYA EZÜSTJE TÖBBET ÉR, NINCS 
LEVONÁS, KP AZONNAL! KÖZÉP ÁR: 7600FT/G. 
EZÜST:EVÕESZKÖZ, GYERTYATARTÓ, CUKORDOB. 
IPARI, STB! BP. JÓZSEF KRT 41. 0630/9572206

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BÖLCSÕDE

CSALÁDI NAPKÖZI

Folyamatos beiratkozás a 2013/14es évre 
Nyuszifül Családi Napközi www.nyuszifulovi.uw.hu, 
23/630553, 30/5851780.

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁLATTöbb 
évtizedes gyakorlattal falbontás nélkül AZONNAL 
korszerû gépe kkel 0630 9400748

























EGÉSZSÉG 

SYBILLA HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ INGYENES 
HALLÁSVIZSGÁLAT üzletünkben (1036 Bp. Lajos 
u. 112.) 2013. MÁRCIUS 18,20,25,27én 912 óra 
között. Bejelentkezés: 0630/5038790

ELADÓ INGATLAN 

Olcsón eladó vagy budapesti lakásra cserélhetõ 
Nagyorosziban (Bptõl 60km), a Börzsöny lábánál 
lévõ 5 szobás, dupla komfortos családi ház. Érd: 
20/3844432

Eladó XXI. kerületben, tégla, negyedik emeleti,64 
nmes, három szobás, kombi cirkós, légkondis 
lakás.Irányár: 9,9 millió FtÉrd.: 203567492

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS 

Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõkádja? 
Semmi gond!! KÁDFELÚJÍTÁS teljeskörû 
GARANCIÁVAL 5 év jótállással. Varga Zoltán 06
705705515

GÉP

GUMISZERVIZ

INGATLAN

Budapest XVI., Gesztenye utca ., 71.00 nmes, 
1. emi, tégla építésû lakás, lakóparkban eladó.  
Ár: 22.5 m Ft. +36705251785 www.ingatlan.
com/20004884

XXI. ker., Szent László utcában tulajdonos
tól eladó 53 nmes,egyedi fûtéses,2.emeleti tégla 
lakás.Ir.Ár:9,1mFt +36303827150 www.ingatlan.
com/6841333

Budapest VIII., Baross utca., 64.00 nmes, 
felújított, légkondicionált panel lakás eladó. 3. 
emeleti Ár: 9.4M  +36203892116 www.ingatlan.
com/7068720

Újpestközponthoz közel, 33 nmes, jó állapotú, 
tégla építésû lakás eladó. Ir. ár: 6.2 millió Ft. 
+36304077114 www.ingatlan.com/20008594

Áron alul 18,5 M eladó ÉrdÓfalu pincesoron 3 
szintes cirkós, panorámás ház, pince, garázs, 1800 
m² díszkerttel. T:06 30 290 9276

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

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

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

Eladó összközmûves kétgenerációs csal.
ház+garázs+kazánház+70 m² tetõtér alakítható 
. T:0630 550 7278

Balatonszéplakalsón 55 m² nyaraló 8,5 M Ft 
eladó a tó 100 mre van. T:06 30 813 7840

Érd Béke téren I. emeleti 1,5 szobás lakás 
olcsón eladó. T:06 20 401 3507

JÁRMÛ

Fiat Ducatto 9 személyes mikrobusz 
eladó, hitelátvállalással 2007es évjárat. Havi 
törlesztõrészlet: 70 000 Ft. T:06 30 625 8006, 
06 30 813 7840

































AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, 
adásvételi szerzõdéssel roncsautót is. Házhoz 
megyünk! Tel.: 06302532248

KERT 

Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, 
bozótírtás, kerítés építése, javitása. Térkövezés 
betonozási munkák. Tel: 0617814021, 06 70 
5472584, 06 70 3918976

Szabolcsi mg szakmunkás vállal Érden 
szakszerû metszést, gyógymetszést, permetezést, 
fakivágást, gallyazást, kerttakarítást, bozótirtást, 
sövényigazítást, ásást, rotakapálást, hulladék 
elszállítást. T:0620 312 7676

Marhatrágya, gombatrágya, virágföld, sóder, 
homok egész évben rendelhetõ! T:06 30 5 611 
569

KIADÓ

Érden a gimnáziumnál külön bejáratú lakrész 1 
fõnek kiadó 35 E Ft +rezsi+1 havi kaució azonnali 
költözéssel. T:0670 308 1744

Kiadó Érd központjában a Stop Shop mellett 
45 m² részben bútorozott teraszos lakás március 
közepétõl. T:06 20 457 2198

Zengõ utcában kiadó 2 szoba 
összkomfort+garázs. Házaspárnak v. 2 dolgozó 
férfinak 55 E Ft. T:0620 3329036

ÉrdParkvárosban 3 szoba+nappalis családi 
ház, garázzsal, panorámás szép kerttel kiadó. T:06 
30 985 6050

Érden külön bejáratú lakrész almérõs, kiadó 
1 fõ részére 25 E Ft/hó, alacsony rezsi. T:06 30 
753 3446

ÉrdParkvárosban 35 m²es összkomfortos 
családi ház kocsibeállóval kiadó v. eladó. T:06 
30 531 5464

Érdligeten felújított önálló ház 40 m²es 50 E 
Ft/hó+rezsi+kaució – kiadó. T:06 70 332 5544

Érden a Retyezáti utcában, bútorozott lakás 
kiadó párnak vagy személynek. T:06 20 268 1019

Érd Parkvárosban, felújított 40 m²es ház kiadó, 
40 E Ft+rezsi+kaució. T:06 70 332 5544

ÉrdParkvárosban családi házban különálló 
lakás kiadó, olcsó fûtés. T:06 20 490 3518

Kisméretû bútorozott faház max. 12 fõ részére 
olcsón kiadó. T:06 30 324 4981

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

Érden 410 fõs brigád részére szállás kiadó.T: 
06 70 561 6920

KIADÓ - KERES

Másfél szobás albérletet keresek sürgõsen 
a központhoz közel, hosszú távra. T:06 70 501 
4494





































KIADÓ LAKÁST KERES 

Fiatalok kiadó lakást keresnek Budapesten, jó 
közlekedésnél, min. egy éves szerzõdéssel, 2 hó 
kaucióval. Ajánlataikat ide várjuk: 2662698, 06 
30 8266691

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS 

KÖLTÖZTETÉS /LOMTALANÍTÁS profi rakodók
kal OLCSÓN, biztosítással. Vidékre kedvezmény! 
Ingyenes árajánlatért, hívjon akár most: 0630/52
98244 akár hétvégén is!

LAKÁSFELÚJÍTÁS 

Ingatlanok teljeskörû felújítása, javítása: fes
tés, burkolás, gipszkartonozás, kõmûves munkák, 
hõszigetelések. Kerítések építése javítása. (1)781
4021, (70)5472584

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT VÁLLAL

Kõmûvesmester munkát keres: burkolás, dryvi
tozás stb. T:06 20 942 3394

OKTATÁS

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

Matematika korrepetálás és érettségire felkészí
tés.T:06 70 246 2495

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 06309488909















ROBOGÓ

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

SZIGETELÉS

VÍZ ÉS HÕSZIGETELÉS utólagosan is tel: 
30/7103825 Érden a felmérés díjtalan

SZOBAFESTÉS 

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS 
olcsón, minõségi kivitelben, bútormozgatással, 
takarással akár azonnalra! Tel: 7066419, 06
209877273

SZOLGÁLTATÁS

Német és angol általános és gépész/vil
lamossági szakszöveg fordítása magyar 
nyelvre vagy magyarról idegen nyelvre, rövid 
határidõvel. T:+36 30 941 4763, email:info@
ladoga.hu

Kandalló, cserépkályha, kemenceépítés, átra
kás. Hujber László T:+ 36 30 394 4246











SZÖVETKALMÁRnál bútorszövetek, hab
szivacsok, mûbõrök, autókárpitok, kárpitozás. 
Érd, Leányka u. 6. Tel: 23/372495 www.
butordoktor.hu

SZÕNYEGTISZTÍTÁS

Szõnyegtisztítás és kárpittisztítás EU 
minõségben, garanciával, hétvégén is! Budapest 
és 50kmes vonzáskörzetében a legolcsóbban! 
Meleg vizes mélymosás: n 650 Fttól. NON 
STOP Hívható T.: 06309494360, 0612807574 
www.szonyegexpressz.hu Nyugdíjasoknak ked
vezmény!

TAKARÍTÁS 

Irodák, intézmények, tárasasházak, magánla
kások teljeskörû napi nagytakarítása. Szõnyeg, 
kárpit, ablaktisztítás. Tel: 0617814021, (70)391
8976, (70)5472584

TÁRSKERESÕ

TELEK

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

Érden 250 Nöl telek 4,6 M Ftért eladó. T:06 
30 270 1405

TÛZIFA

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

TV JAVÍTÁS

VEGYES

Kiárusítás:kávéfõzõkuktabojlermosógép
centrifuga alkatrész. Használtruha:100500 Ftig. 
Érd, Hivatalnok út 12/A

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT 

Vízfûtés szerelõ gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wctartály, radiátor, elzáró csere, javítás. Víz óra 
csere, beszerelés mosómosogatógép 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!

SÜRGÕSEN ELADÓ családi ház Parád, 
1.408 nmes telken, 270.00 nmes, A tetõtér 
beépített. Ár: 33 millió Ft. +36309602822

www.ingatlan.com/5968211



ben letegye a zöld táblácskát 
a zsûriasztalra. A Veszprém 
azonban vérszemet kapott, 
nem engedte ellenfelét jobban 
meglépni, hátrányból ugyan, de 
követte riválisát. Kristina Elez 
csodásan eleresztett bombája 
után, Schatzl Nadine pillanatai 
következtek. A balszélső ficán-
kolt az első félidő derekán és 
egy óriási veszprémi rohamot 
indított. Elképzelhető, hogy a 
szezon legrosszabb 8 percébe 
futott bele az Érd, sorjáztak 
a gyermeteg hibák, Janurik 
Kinga, majd a csereként beálló 
Oguntoye Viktória folyamato-
san kiszolgáltatott helyzetbe 
került. Fokozta a vendégek kín-
jait, hogy Planéta Szimonetta 
is elkezdte szórni a gólokat, 
így pedig szemvillanás alatt 15-
10-es veszprémi előny állt az 
eredményjelzőn. Rohantak a 
vendéglátók, az Érd pedig kép-
telen volt rendezni a sorait, a 
bejátszások pontatlanok voltak, 
a lövések pedig sokszor még 
kaput sem találtak. Végül a szü-
net valódi megváltás volt Szabó 
Edina csapata számára. 

Nehéz helyzetből kellett feltá-
pászkodnia az Érdnek a szünet 
után, de legalább megvolt az 
esély, hogy hasonlóan össze-
szedett játékot nyújt újra a 
vendég együttes, mint kezdet-
ben. Planéta Szimonetta bün-
tetőjével az addigi legnagyobb 
differencia alakult ki a két fél 
között, de zsinórban három gól-
lal elkezdett közelíteni az Érd. 
Víg Vivien könnyen kifogta Wolf 
Alexandra hetesét, és ezzel 
átmenetileg megint megállt a 
tudomány. A 45. perctől kezdve 

elkezdett érezhetően fáradni a 
Veszprém, Kristina Elez, mint 
kés a vajon, úgy ment át a haza-
iak védelmén. Róth Kálmán 
is érezte a bajt és időt kért a 
hosszú hajrá előtt. 

Az Érd játékosai sem úgy néz-
tek ki, mint akik kicsattannak 
az erőtől, így elkeseredett küz-
delem alakult ki a pontokért. 
A Veszprém támadásban telje-
sen súlytalan volt, látszott, hogy 
foggal-körömmel védekezve 
akarják megnyerni a meccset. 
Oguntoye Viktória és Víg Vivien 
is külön párbajt folytatott a 
hálók előtt, az Érd kapusa végül 
50 %-os védési mutatót produ-
kált. Vincze Melinda góljával 
22-22-nél utolérte ellenfelét a 
vendégcsapat, ám a vezetést 
nem sikerült megszerezni, mert 
Planéta Szimonetta 13 perces 
veszprémi gólcsendet tört meg. 
Teljesen esetleges volt mind-
két fél támadójátéka, az Érd 
dekoncentráltságát jól jelzi az 
összecsapáson, hogy egy fel-
futásnál egy pontatlan passz 
Szara Vukcsevics hátát találta 
el. Kovács Anna lövését védte 
Víg Vivien, így a Vácnak kilen-
cet szóró átlövő ezúttal gól nél-
kül maradt. A kihagyott lehető-
ség megbosszulta magát, Tóth 
Eszter gyakorlatilag eldöntötte 
a pontok sorsát. Hiába csem-
pészett még izgalmat az utolsó 
másodpercekre Szekeres Klára 
találata, a hazaiak örülhettek a 
lefújásnál. 

A második félidőben hiába 
dobott mindössze hat gólt a 
Veszprém, nagyot küzdve mégis 
legyőzte az előzetesen esélye-
sebbnek tartott riválisát. Az Érd 
ezzel nagyon nehéz helyzetbe 
hozta magát, hiszen hiába áll 
továbbra is a harmadik helyen, a 
hátralévő két mérkőzésen négy 
pontot kell szereznie, hogy biz-
tosan megtartsa pozícióját. Az 
FTC és az FKC elleni mérkőzé-
seken azonban ilyen produkció 
ismét a vereségekre lesz csak 
elég, így még akár a felsőház is 
elúszhat. Lesz bőven tennivaló 
tehát a több mint kéthetes szü-
netben. 

Veszprém Barabás KC–ÉTV-
Érdi VSE 24-23 (18-13)
Veszprém, Városi Sportcsarnok, 
350 néző
Játékvezetők: Andorka Miklós, 
Hucker Róbert
Veszprém: Pásztor Bettina, Víg 
Vivien, Tóth Eszter 4, Hosszu 
Boglárka 3, Kokas Viktória, 
Schatzl Nadine 6, Pelczéder 
Orsolya 1, Bárány Krisztina, 
Planéta Szimonetta 6 (1), Tóth 
Gabriella 3, Takács Bianka 
1, Gulyás Vanda, Kovács 
Krisztina, Palotás Fanni
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Tizenhét érdi és tizennégy 
veszprémi hölgy készülődött 
győzelemre nőnapon, a nézők 
pedig úgy ünnepelhették őket 
legjobban, hogy megtekintet-
ték ezt az izgalmasnak ígér-
kező összecsapást. Mindkét 
együttesnek nagyon fontos volt 
a találkozó, hiszen az érdiek 
harmadik helyük megtartásáért, 
míg a bakonyiak a hullámvölgy-
ből való kilábalásért küzdöttek. 
A Veszprém győri utánpótlásra 
építő fiatal együttese valósággal 
szárnyalt az őszi szezonban, 
de Róth Kálmán tanítványai a 
2013-as esztendőben megsze-
rezhető 18 pontból, mindössze 
ötöt gyûjtöttek be, így már 
negatív mérleggel bújtak meg 
a középmezőnyben. Egy győze-
lem helyezésben ugyan nem, de 
az önbizalom kérdését tekintve 
óriásit dobhatott volna a hajrá 
előtt a Veszprémen. 

Az Érd – riválisával szemben 
éppen ellenkezőleg – a közel-
múltbeli sikerekkel a tarsolyá-
ban érkezhetett a „királynék 
városába”. Ugyanakkor könnyû 
meccsre semmiképpen sem szá-
míthatott, hiszen a lehengerlő 

váci játékot kivéve, azért több-
ször döcögött a szekér a ven-
dégként lejátszott találkozókon. 
Ráadásul a Veszprém lendüle-
tes, fiatalos, megalkuvást nem 
tûrő játéka több alakulat szá-
mára is okozott már kellemetlen 
perceket. 

Alja Koren számára nem 
kezdődött kellemesen a mér-
kőzés, egy átlövés találta el a 
karját, úgy, hogy a szlovén lány 
csak kisebb ápolás után tudta 
folytatni a találkozót. Wolf 
Alexandra kettőből kettő érté-
kesített hétméteressel kezdett, 
először erősen a bal felsőbe, 
majd okosan pattintva lőtt a 
hazaiak kapujába. A Vác elle-
ni meccset idézte a koncentrá-
ció és a hatékonyság, a Szabó 
Edina által kiválóan megszerve-
zett védekezésből villámgyor-
san ment át támadásba az érdi 
csapat és ennek meg is lett az 
eredménye. Róth Kálmánnak 
5-1-es vendégvezetésnél kellett 
rendet tennie csapata soraiban. 
Használt is az időkérés, Schatzl 
Nadine emberhátrányból talált 
be, ami viszont Szabó Edinát 
sarkallta arra, hogy a 11. perc-
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Veszprémi diadal nõnapon

Vezetőedző: Róth Kálmán
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Kovács 
Anna, Szara Vukcsevics 3, 
Balog Beáta 2, Szekeres Klára 
3, Kisfaludy Anett, Vincze 
Melinda 2, Wolf Alexandra 5 
(4), Oláh Nóra, Kovács Gréta, 
Alja Koren 3, Bognár Barbara 
2, Kristina Elez 3

Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 2/1, il. 5/4
Kiállítások: 6, ill. 4 perc

A következő fordulóban 
az FTC-Rail Cargo Hungaria 
együttese érkezik a Batthyány 
Tornacsarnokba. A mérkőzést 
március 27-én este háromne-
gyed héttől rendezik. 

 Szarka András

Bognár Barbara irányítójátékán nem múlt a vereség

A második félidõben nemcsak Szara Vukcsevics került padlóra

A fiatal veszprémiek erõteljes védekezést mutattak be

A Vácnak kilencet szóró Kovács Anna ezúttal gól nélkül maradt


