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Elsõ rákötések
Az első rákötési engedélyt T. Mészáros András 
polgármester adta át.

2

Költségvetési vita
Március 14-én fogadta el az önkormányzat köz-
gyûlése a 2013. évi költségvetést.  

3

Emlékezés 1848-ra

Bárhogyan tagadják is liberális-baloldali ellenfeleink, van nemzeti-lelki kapocs, amely 
összeköt bennünket az elszakított földön élõ testvéreinkkel. Létezik unió Erdéllyel 
– hangsúlyozta T. Mészáros András polgármester a március 15-i ünnepi megemléke-
zésen, melynek záróaktusa a székely zászló ünnepélyes felvonása volt. Az ünnepségen 
idén nemcsak a magyar, hanem a székely himnusz is felcsendült.   4. oldal

Kis kézilabdázók nagy meccsei
Második alkalommal 
rendezték meg a Németh 
Helga Utánpótlás 
 Program tornáját Érden, 
amelyen több száz 
gyermek pattogtatta a 
szivacs kézilabdát. Az 
egykori világválogatott 
kézilabdázóról elneve-
zett, Érden és vonzás-
körzetében mûködõ is-
kolai program csaknem 
1000 gyermeket ismer-
tet meg a kézilabdázás 
szépségeivel.  16. oldal

Helytálltak a viharban

Az érdi kirendeltség munkatársai kiválóan helytálltak, 
és függetlenül attól, hogy ünnep és hétvége volt, 
az állomány odaadással, magas szakmai színvona-
lon végezte polgári védelmi feladatát – hangsúlyoz-
ta Juhász Attila tûzoltó alezredes, a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója a március 
18-án Érden, a helyi tûzoltólaktanyában megtartott 
megyei éves értékelõ ülésen. 6. oldal

Lakossági fórum
A lakók mûszaki jellegû, csatornadíjjal kap-
csolatos kérdéseire szakemberek válaszoltak.

10

Kórustalálkozó
A hagyományos Rozmaring Kórustalálkozóra 
megtelt a mûvelõdési központ elõcsarnoka.

7

Borverseny

A jó bor, a jó vacsora, a 
jó zene és a jó társaság 
most is adott volt, mint 
tavaly, a Termál Hotel 
Ligetben, a lassan már 
hagyományos érdi bor-
versenyen.  13. oldal

Hallásszûrésért ajándék?
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Nálunk IGEN!

Amerika vezetô hallókészülékei 23 éve Magyarországon.

Ingyenes hallásvizsgálat • Kamatmentes részletfi zetési lehetôség • Hallókészülék próbahordás

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

Garantált ajándékot adunk
minden 60 éven felüli személynek,
aki részt vesz hallásvizsgálatunkon és
egyidejûleg bemutatja ezt a hirdetést.*

Kérjen idôpontot ingyenes hallásszûrésünkre!

*Akciónk 2013. február 27-tôl április 30-ig tart. Akciónk nem terjed ki azon
személyekre, akik 2008. január elseje után bármely Ascent Hallásszalonban
hallókészüléket vásároltak. További részletekrôl érdeklôdjön szalonjainkban.
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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 telefonbejelentés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban.

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

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

lői fogadóóra előzetes  
telefonbejelentés alapján  
a Polgármesteri Hiva-
talban.

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után.

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Március 12-én egy érdlige-
ti lakos átvehette az első csa-
tornarákötési engedélyt. Tóth 
Lászlónénak T. Mészáros 
András adta át a dokumentu-
mot, melynek birtokában a Tóth 
család akár azonnal ráköthet a 
hálózatra. (Lapunk megjelené-
sekor már több család is meg-
kapta a vonatkozó engedélyt.)

A polgármester az átadást 
követően elmondta: ezzel új 
fejezet kezdődik a csatornamû-
társulás, illetve a társulat, ezzel 
együtt Érd lakóinak életében is.

– Elérkeztünk oda, hogy kezd 
megvalósulni a jelszó: jobbá 
tesszük életünket. Első körben 
mintegy 3,5 kilométeren körül-
belül 300 ingatlan kerül rákötés-

re. Ezt követően egy kilenc kilo-
méteres szakasz kerül átadásra, 
és ott is megkezdődhetnek a 
rákötések – hangsúlyozta T. 

Mészáros András, aki ezúton 
köszönte meg a beruházás sike-
rén dolgozók munkáját. 

Kovács Péter Barna, a csator-
naprojekt vezetője arról beszélt, 
milyen feltételek szükségesek 
ahhoz, hogy az utcai, illetve 
a belső rendszert át lehessen 
adni. A közterületi csatornát 
illetően az ellenőrzést vezető 
független mérnökszervezet sze-
repére hívta fel a figyelmet.

– A mérnökszervezet szigo-
rú jogszabályok szerint végzi a 
mûszaki adminisztrációt, illetve 
a mûszaki ellenőröket irányít-
ja, mind a nemzetközi, mind 
a hazai szabályozásnak meg-
felelően. Ez az ellenőrzés az 
eddig elkészült hálózat jelentős 
szakaszán még nem fejeződött 
be, ezért nem lehet egyszerre 
átadni a már kész területeket, 
ehelyett tíz-tizenöt kilométe-
res „kontingensekben” tudjuk 
az átadásokat lebonyolítani 
– hangsúlyozta.

Csőke Sándor, a független 
mérnökszervezet egyik alpro-
jektvezetője az átadásokkal kap-
csolatban elmondta: a mûszaki 
ellenőrök jelenleg is dolgoznak 
– a hálózatot és az utak állapotát 
egyaránt vizsgálják.

– Csak minőségi munkát 

hagyunk jóvá. Arra figyelünk, 
hogy megfelelő időtartam alatt, 
megfelelő minőségben és meg-
felelő pénzügyi keretek között 
történjen a kivitelezés – jegyez-
te meg Csőke Sándor. 

Ha egy csatornaszakasz elké-
szült, megvizsgálták, és megfe-
lelőnek találták, a lakók meg-
kaphatják a rákötési engedélyt. 
Ekkor ismét a mérnököké a 
főszerep – no, nem azoké, akik 
a beruházást ellenőrzik, hanem 
az akkreditált szakembereké, 
akik a belső bekötéseket terve-
zik, és az elkészült házi bekö-
tést átadják. Kovács Péter Barna 
erre is kitért.

– Az akkreditált mérnök fel-
adata a tervezésen kívül a kész 
belső hálózat átvétele, illetve 
az ehhez szükséges dokumen-
tumok elkészítése. A lakókat ő 
tájékoztatja azokról a jogi felté-
telekről, amelyekkel kapcsolat-
ban a lakóknak nyilatkozniuk 
kell. E nyilatkozat mûszaki ada-
tokat is tartalmaz, ezért kitöl-
téséhez feltétlenül szükséges a 
szakértelem. A mérnök aláírá-
sával igazolja, hogy az ilyen tar-
talmú információkat ismertette 
a lakossal. Nagyon fontos, hogy 
a mérnök tájékoztassa a lakót 
az esetleges elöntésveszélyről 
is: ha az utca szintje magasab-
ban van, mint a ház padlószint-
je, ez a veszély fennáll. Van 
olyan eset, ahol a szintkülönb-
ség olyan csekély, hogy a lakó 
dönthet a gravitációs bekötés 
mellett – ez esetben tisztában 
kell lennie a kockázattal és saját 
felelősségével. Ahol a gravitáci-
ós bekötés egyáltalán nem meg-
oldható, ott átemelőszivattyú 
beszerelésére van szükség. Az 
akkreditált mérnökök pontosan 
ismerik a lehetőségeket, feltéte-
leket, mûszaki megoldásokat, 
így a lakók segítségére lehetnek 
az optimális megoldás megtalá-
lásában – mondta Kovács Péter 
Barna, aki azzal zárta szava-
it: a rákötési engedélyt min-
den lakó megkapja előbb-utóbb 
(amennyiben nincs hátraléka a 
hozzájárulás tekintetében); és 
csak e dokumentum birtokában 
köthető rá az adott ingatlan a 
közcsatornára.

Végezetül Szabó Béla, a csa-
tornatársulat elnöke szólalt 
fel. Mint mondta, a projekt 
keretében 17 ezer ingatlan köt-
het rá a csatornára, ami mintegy 
negyvenezer embert jelent.

– Ez a nagyszámú érdi állam-
polgár ezelőtt öt évvel bizalmát 
és pénzét adta, hogy a beru-
házás létrejöhessen. A társulat 
megalakulása, illetve a tagok 
befizetései nélkül meg sem kez-
dődhetett volna a csatornázás, 
hiszen az EU be sem fogadta 
volna pályázatunkat. Az érdi 
lakosoknak köszönhető tehát, 
hogy ez a beruházás végbeme-
het. A befizetések már akkor 
megkezdődtek, mikor még csak 
a tervezés fázisánál tartottunk; 
e pénzekkel tudta az önkor-
mányzat finanszírozni a beru-
házás kezdetét – hangsúlyozta 
Szabó Béla.  Ádám Katalin

Mit tartalmaz a rákötési engedély?
Elsősorban azt, hogy a címzett jogosult rákötni a közcsator-
nára. A levél ennek a mûszaki feltételeit is közli, és felhívja 
az ingatlantulajdonos figyelmét arra, hogy a rákötés megter-
veztetésére, kivitelezésére 90 nap áll a címzett rendelkezésére 
– amennyiben ez nem történik meg, a tulajdonosnak talajter-
helési díjat kell fizetnie.

Minden rákötési engedély névre szól, tartalmazza a tulaj-
donos lakcímét, az ingatlan helyrajzi számát és az engedély 
számát is.

A közcsatornára csak az köthet rá, aki ezt a névre (és ingat-
lanra) szóló engedélyt megkapta.

Elsõ körben háromszáz ingatlan köthet rá a csatornára

Megérkeztek az elsõ rákötési engedélyek
A tavasz nemcsak az elsõ fecskét, gólyát, kerti virágokat hozta meg, hanem az 
elsõ csatornarákötési engedélyt is, méghozzá Tóth Lászlóné érdligeti lakosnak. A 
dokumentumot nem a posta kézbesítette, hanem T. Mészáros András polgármester 
adta át. Az „elsõ fecskét” hamarosan mintegy háromszáz társa követi. Hogy a rá-
kötésnek milyen feltételei vannak – legyen szó az utcai vagy a belsõ vezetékrõl –, 
arról szakemberek tájékoztattak a múlt keddi sajtótájékoztatón.

T. Mészáros András adta át a rákötési engedélyt Tóth Lászlónénak (balról Kovács Péter Barna projektvezetõ)
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Az ingatlantulajdonosok névre, helyrajzi számra szóló engedélyt kapnak a 
csatornatársulattól

Meghívó

a Tusculanum – Postástelep 
Településrészi 
Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2013. március 25-én
 (hétfőn) 

18.00 órakor 
kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Gárdonyi Géza

Általános Iskola és Gimnázium
(2030 Érd,

Gárdonyi Géza u. 1/b)

Meghívó

a Dombos – Fenyves 
Parkvárosi Településrészi 

Önkormányzat
(9. és 12. választókerület)

2013. március 26-án 
(kedden) 

17.00 órakor
 kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Teleki Sámuel

Általános Iskola
(2030 Érd,

Törökbálinti u. 1.), 11-es terem

Meghívó

a Tisztviselő-  
és Újtelepi 

Településrészi Önkormányzat
(2. és 3. választókerület)

2013. március 27-én 
(szerdán)

 17.00 órakor
 kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Batthyány

Általános Iskola
(2030 Érd,
Fácán köz)

Meghívó

a Parkvárosi Településrészi
Önkormányzat

(10. és 11. választókerület)

2013. március 27-én
(szerdán)

18.00 órakor
kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Teleki Sámuel

Általános Iskola
(2030 Érd,

Törökbálinti u. 1.),
11-es terem
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A loboncos,  nagyhangú  házőr-
ző  feladatait  már  régen  átvette 
az  elektronikus  riasztó,  állatot 
sem  kell  már  terelni  az  egyko-
ri  legelőkön,  Érdről  már  régen 
nem  indul  hajnalban  kifelé  a 
konda, a csorda, a nyáj. Gyorsan 
hozzáírom  az  állatokat  is, mert 
a  városiasodással  kihullott  az 
emlékezetünkből,  hogy  a  kon-
dát  a disznók,  jó,  jó,  a  sertések 
alkották,  a  szarvasmarha  csor-
dában  legelt, nyájjá pedig a bir-
kák verődtek össze. A pásztorok 
sokféle osztályát már nem soro-
lom, mert a lábuk mellől csak a 
kutya  érdekel,  amelyik  okkal  a 
hûség szimbóluma már a közép-
kori  festményeken  is.  A hajnali 
tülkölésre persze pizsamában is 
kirohantam nagyapám aprócska 
dunántúli  falujában  a  házból,  s 
papucsban  is  erősen  ügyelve  a 
friss  tehénlepények  elhelyezke-
désére,  a  csordás  derültségére 
akkorát cserdítettem az ostorral, 
mint  a  ménkû.  Még  az  állatok 
körül  sürgölődő  korcsok  (udva-
riasságból  nevezhetném  őket 
puminak,  de  ez  túlzás  lenne) 
nos,  még  ők  is  megbámulták  a 
városi  kiskamaszt,  akit  ennyire 
csábított a hajnali vonulás. 
Érden  már  régen  városiak  az 

állattartási  szabályok,  az  ólak 
környékét  ellepő  legyektől,  a 
levakarhatatlan  böglyöktől  s  a 
többi állat körül szaporodó élős-
ködőtől nem kell tartani, maradt 
a  kullancs,  amely  bizonyos  idő-
szakokban  éppúgy  kedveli  az 
ember  gyerekét,  mint  ahogy 
az  állatok  bőrébe  is  belefúrja 
magát.  A kutya  viszont  túlélte 
a  városiasodást,  amely  egyrészt 
alkalmazkodóképességét dicséri, 

másrészt azt a tartási kedvet, ami 
a  kertvárosi  övezetben  éppúgy 
örömöt  jelenthet,  mint  egy  tár-
sasházban  vagy  lakótelepen. 
A dolog  annyit  módosult,  hogy 
amíg Érd méretei szerint nagyra 
nőtt,  és  több,  jól  elkülöníthető 
lakóövezetben őrizte falusias jel-
legét, más  volt  a  kutya  szerepe, 
feladata és fazonja, mint manap-
ság. Akkoriban a tavasszal egyre 
inkább  érzékelhető  természetes 
érdeklődés  szabályozta  a  kutya-
fajták  szaporaságát,  manapság 
inkább  a  tenyésztők  belátása  s 
az  emberi  fajtakiválasztás  gon-
dossága. Bár tudja fene, néha éri 
meglepetés  az  embert,  ha  öleb 
őrzi a házat, a farkassal is kiálló 
komondor flangál az utcán, vagy 
egy  túlmozgásos  vadászkutya 
rángat  egy  hajlott  korú  hölgyet, 
esetleg  a  rémületet  keltő  harci 
eb  húz maga  után  egy  óvodást. 
Ám talán ezek a példák is mutat-
ják,  hogy  a  kutyatartáshoz,  az 
állat szeretetteljes és harmonikus 
családba  illeszkedéséhez  kevés 
az  állat  intelligenciája.  Nagy 
szükség van a gazdáéra  is. Mert 
állatot  tartani  nemcsak  öröm  és 
játék, hanem feladat és felelősség 
is,  nem  véletlen,  hogy  nevelés-
elméleti  haszna  is  van,  ha  egy 
gyerek egy vele együtt cseperedő 
állat  gondozója  lehet.  Ma  már 
tudjuk, hogy nemcsak a gyengén 
látók  tájékozódását  segíti  a  vak-
vezető  kutya,  hanem  bármilyen 
testi vagy lelki fogyatékosságra is 
orvosság  a  rendkívül  tapintatos 
és  remekül  alkalmazkodó  állat. 
Az  öregkori  elmagányosodáskor 

pedig  nélkülözhetetlen  közös-
ségteremtő erő, hiszen a kutyák 
társasága  az  emberek  társaságá-
ba is elvihet. A jól megválasztott, 
valóban társnak tekintett és élete 
minden  pillanatában  jól  tartott, 
tehát  szükségleteiben,  érzelmi 
kötődéseiben  is  számon  tartott 
eb  egyetlenegyszer  (és  akkor  is 
csak akaratlanul) ejt sebet a gaz-
dáján. Amikor elmúlik a világból, 
és  helyén  valóban  pótolhatatlan 
érzelmi ûr  tátong. Tucatnyi érdi 
kutyafórum  lelhető  föl  a  hálón, 
a kutyaiskoláktól  a kutyás bará-
ti  körökig, még  az  idegennyelv-
oktatásba is bekapcsolják az ebe-
ket,  jóllehet,  itt  nem  az  ember-
nek kell megtanulni ugatnia, ám 
az  tényleg  nem  baj,  ha  a  kutya 
érti  az  angol  vezényszavakat  is. 
Annál  is  inkább,  mert  a  világ 
angolszász nyelvterületein egyál-
talán  nem  fordulhat  elő,  hogy 
az aszfaltot körmével erőteljesen 
kaparó négylábú után ott marad-
jon  az  anyagcsere  végső  termé-
ke.  Egyrészt  mert  azokban  az 
országokban a gazdik értik a jel-
zést,  nevezetesen,  hogy  a  kutya 
el  szeretné  tüntetni  a  piszkát, 
csak az aszfalt ebben akadályoz-
za, másrészt mert még az ottani 
jövedelmekhez képest  is hajme-
resztőek lennének a bírságok. De 
nem  is  kell  a  szervezett  embe-
ri  társadalom  ilyetén  kemény 
fenyegetése.  A világvárosokban 
és  a  kis  településeken  is  min-
denki tudja, hogy a város az övé. 
S nem kívánja vissza a középkori 
köztisztasági  viszonyokat,  még 
a  nemtörődömsége  vagy  a  ked-
vence  kedvéért  sem.  Fajtatiszta 
emberi mentalitás. 
  Antall István

Kutyavilág

Általában  témaszegénységre, 
információhiányra,  aktualitá-
sokat  illető  érzéketlenségre 
vall,  ha  valaki  élő  beszédben 
vagy  írásban  kiemelten  és  túl 
sokat  foglalkozik  az  időjárás-
sal  –  most  azonban  más  a 
helyzet.  Pontosabban:  most 
helyzet  van,  vagy  legalábbis 
volt.  Most  elkerülhetetlenül 
fontos  szót  ejteni  hóról  és 
szélről,  hidegről  és  viharról, 
rendkívüli meteorológiai hely-
zetről  vagy  inkább  a  követ-
kezményeiről. Mindezeknél is 
fontosabb azonban az, akinek 
mindez  szó  szerint  a  bőrére 
megy,  vagyis  az  ember.  Mert 
eshet  hó  és  fújhat  szél,  min-
ket  mégiscsak  az  kell,  hogy 
érdekeljen,  vajon  mennyiben 
érinti  mindez  az  embereket; 
kapnak-e  kellő  védelmet  tár-
saiktól,  az  erre  hivatott  szer-
vezetektől  és  persze  saját 
maguktól is.
A mostani  viharos  hétvégén 

túl  vagyunk,  a  tanulságokon 
azonban  nem.  Ide  kívánko-
zik  például  az  ismert  magyar 
mondás, mely  szerint  „bajban 
ismerszik meg az  igazi barát”. 
Hosszan  lehetne  sorolni  az 
időjárás  viszontagságaival 
mit  sem  törődő  emberek  –  a 
valódi  civilek  –  segítőkészsé-
gének  példáit.  Méltathatnánk 
az  egyenruhások:  a  tűzoltók, 
katonák, rendőrök helytállását, 
de  mindezt  megtették  már  az 
illetékesek, hivatalos helyekről. 
Nincs  ez másként  Érden  sem, 
jelen  lapszámunk  6.  oldalán 
számolunk  be  arról,  hogy  itt, 
Pest megyében milyen módon 
voltak  segítségére  a  polgárok-
nak. Bár Érd közvetlenül kevés-
bé volt érintett az M1-es autó-
pályán  kialakult  katasztrófa-
helyzetben,  a  Városi  Polgárőr 
Egyesület  tagjai  az  M7-es  és 
az  M1-es  autópálya  bevezető 
szakaszán  öt  gépjárművel  és 
harminc  polgárőrrel  segítették 
a hó fogságába szorult autóso-
kat. Nem volt könnyű dolguk, 

hiszen  még  terepjáró  gépko-
csikkal is csak nagyon nehezen 
jutottak fel a pályára, és a segí-
tést az is nehezítette, hogy alig 
lehetett  megközelíteni  a  hosz-
szú  sorokban  órák  óta  vesz-
tegelő járműveket, de végül is, 
amit lehetett, megtették. 
A hidegnek,  a  rendkívül 

kellemetlen időjárásnak azon-
ban  –  bármilyen  furcsán  is 
hangzik  –  van  jó  oldala  is. 
Mintha  a  viharos  szél  nem-
csak  az  utakon  lenne  észlel-
hető,  hanem  –  ha  jelképesen 
is, de – a közéletben is. Befúj 
a  véleményalkotók,  a  beszéd-
mondók,  az  állást  foglalók 
közé,  és  szempillantás  alatt 
fellebbenti azt a függönyt, ami 
általában  többé-kevésbé  elta-
karja  jellegzetes  tulajdonsá-
gaikat,  szándékaikat.  Előtűnt 
a  valóság.  Kiderült,  hogy  a 
demokrácia  hangoztatása, 
a  közjóért  való  küzdelem,  a 
valós információk, tények köz-
lésének  követelése  ezúttal  is 
csupán  álca. Mögötte  számos 
indulatos  kijelentés,  valótlan 
állítás,  zavarkeltő  szándé-
kú  félretájékoztatás  húzódik 
meg.  Közmédiától  elküldött 
képernyős  szereplő  szidal-
mazza  a  közmédiát,  hazudo-
zással  vádolva.  Emberjoginak 
bemutatkozó  képviselők  és 
szervezetek  jelentkeznek: 
náluk  lehet  panaszkodni 
a  tájékoztató  fórumok  és  a 
rendőri szervek viselkedésére, 
majd  ők…  Így  aztán  lassan 
kiegészíthetjük  a  már  idézett 
mondást:  bajban  nemcsak  az 
igazi barát, hanem az ellenség 
is megismerszik.
A mostani viharos hétvégén 

túl  vagyunk,  a  tanulságokon 
azonban nem. Ráadásul – idő-
ben  szólunk!  –  hamarosan 
kezdődik az áradás.

A szerkesztõ jegyzete

Hóvihar után

A március  idusán  sorra  kerü-
lő  tanácskozáson  elsősorban 
az  idei  költségvetésről  kellett 
a  közgyûlésnek  döntést  hozni, 
de  ezt  követően  két  közokta-
tással  kapcsolatos  határozat  is 
született.  A 2013.  évi  költség-
vetésről  T. Mészáros András 
polgármester  kifejtette,  a  fő 
számok  nem  változtak  az  első 
fordulót  követően,  ugyanis  az 
adósságkonszolidációt  70  szá-
zalékosra  tervezték,  amiről  a 
Belügyminisztériumban február 
28-án  aláírásra  került  a  szer-
ződés.  Ennek  megfelelően  Érd 
12 milliárd 859 millió  783  ezer 
forintot kitevő hiteléből az állam 
összesen  8  milliárd  93  millió 
315  ezer  forintot  átvállal.  Az 
idei  költségvetés  nullszaldós,  a 
kötelező  mûködési  és  üzemel-
tetési  területen  nem  tartalmaz 
hiányt,  viszont  a  felhalmozási 
feladatoknál  184  millió  forint 
hiány  tapasztalható,  ami  az  év 
folyamán önkormányzati  ingat-
lanok  értékesítéséből,  illetve 
– szükség esetén – hitelfelvétel-
ből pótolható. Felhívta a  figyel-
met, hogy az ÉKFI költségveté-
sébe  tervezett  734 millió  forint 
a  csatornázás  során  elvégzett 
alvállalkozói  munkákkal  befo-
lyó összeget jelenti, és kiemelte, 
hogy  az  Érdi  Közterület-fenn-
tartó Intézmény önkormányzati 
támogatása összesen 570 millió 
forint. A polgármester kiemelte: 
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet 
aljegyző a Polgármesteri Hivatal 
Közigazgatási  Irodájával  kar-
öltve  kimagasló  munkát  vég-
zett  annak  érdekében,  hogy 
a  büdzsét  a  számos  területen 
megváltozott  államháztartási 
és  önkormányzati  törvények-
nek  megfelelően  készítsék  elő. 
A bizottságok  által  benyúj-
tott,  valamint  az  első  fordu-
lós  tárgyalás  során  elfogadott 
közgyûlési  módosítások  is 
bekerültek  a  második  forduló-

ra  előterjesztett  költségvetésbe. 
Így  egyebek  között  a  képvise-
lők  javaslatainak köszönhetően 
–  a korábbi  évekhez hasonlóan 
– az idei büdzsében is 10 millió 
forintot  irányoztak  elő  a  civil 
szervezetek  által megpályázha-
tó  keretösszegre.  Az  Oktatási 
és  Mûvelődési  Bizottság  javas-
lata  alapján  átvezették  az 
önkormányzat  költségvetésé-
be,  és  4  millió  forintra  emel-
ték  a  Mûvésztelep  költségét. 
Kötelező  feladatként  kerültek 
be  a  Szepes  Gyula  Mûvelődési 
Központ  városi  rendezvényei, 
és  6211  darab  egészségkártya 
vásárlására  is  előirányoztak  2 
millió 367 ezer forintot. Az ülé-
sen  a  bizottságok  elnökei  arról 
számoltak  be,  hogy  tárgyalták, 
és  támogatták  a  második  for-
dulóra  benyújtott  költségvetés 
elfogadását,  kivéve  a  Pénzügyi 
és  Költségvetési  Bizottságot, 
amely két  igen egy nem és egy 
tartózkodás mellett nem foglalt 
állást. Kéri Mihály,  az  Oktatási 
és  Mûvelődési  Bizottság  elnö-
ke  a  mostani  ülésen  két  újabb 
módosítással állt elő. Javasolta, 
hogy  a  8  millió  forint  tanul-
mányi ösztöníj előirányzatát az 
általános  tartalék  terhére  emel-
jék meg  3 millió  forinttal.  Erre 
szerinte azért van szükség, mert 
a  tanulmányi  év  nem  azonos 
a  költségvetési  évvel,  és  emi-
att  előállhat  az  a helyzet, hogy 
szeptembertől nem tudják majd 
biztosítani az ösztöndíjpályáza-
tok költségét. A másik módosító 
javaslata az volt, hogy 2013-ban 
az  Érdi  Napok  kulturális  ren-
dezvénysorozatot  ne  a  Szepes 
Gyula  Mûvelődési  Központ, 
hanem  az  Érd  Városi  Televízió 
szervezze meg, és az erre szánt 
ötmillió  forintot  csoportosítsák 
át  a  költségvetésébe.  Mindezt 
azért tartotta indokoltnak, mert 
az  Érd  Városi  Televíziónak 
nemrégen  módjában  állt  erre 

a  célra  egy  pályázatot  benyúj-
tania,  amelyhez  ez  az  összeg 
az önrész fedezetére szükséges, 
és  amennyiben  nyer, megtöbb-
szörözi az erre a célra tervezett 
forrást.  Pulai Edina  (Jobbik) 
hozzászólásában hangsúlyozta, 
az  állam  adósságkonszolidáci-
ója  óriási  segítséget  jelent  az 
önkormányzatoknak,  így  Érd 
számára is, de ennek ára is van! 
A költségvetésből  is  kitûnik, 
hogy  mintegy  2,3  milliárddal 
kevesebb  állami  támogatás  jut 
a  városnak,  a  gépjármûadó  is 
elvonásra kerül, és ennek meg-
felelően szûkösebb a költségve-
tés,  amelynek  következménye-
it  az  önként  vállalt  feladatok 
jelentős  csökkentésében  vagy 
a  étkeztetési  költségek  emelke-
désében  is  megérzik  az  embe-
rek. Hozzátette: bár nem közvet-
lenül érinti a költségvetést, de a 
jövőben  javasolna  párbeszédet 
azzal kapcsolatban, hogy a szo-
ciális  juttatásban,  segélyben 
részesülők a saját  lehetőségeik-
hez mérten, mintegy viszonzás-
képpen  végezzenek  társadalmi 
munkát a közösség érdekben. 
Az ösztöndíj összegére  szánt 

előirányzat  3  millióval  történő 
emelését  T.  Mészáros  András 
polgármester és a Közigazgatási 
Iroda  vezetője  sem  tartotta 
célszerûnek,  mert  erről  szep-
temberben egyébként  is  készül 
egy  vizsgálat,  és  az  új  helyzet-
nek  megfelelően,  amennyiben 
szükséges lesz, módosítják majd 
a  költségvetési  rendeletet.  Ezt 
a  módosító  indítványt  tehát  a 
közgyûlés elutasította, de támo-
gatta az Oktatási és Mûvelődési 
Bizottság  azon  javaslatát,  hogy 
az  Érdi  Napokra  előirányzott 
ötmillió forint támogatási forrás 
az Érd Városi Televízió költség-
vetésébe  kerüljön  át.  Végül  a 
közgyûlés  2013.  évi  költségve-
téséről szóló rendeletet 11 igen, 
2 nem  (Csőzik László és Jakab 
Béla),  valamint  1  tartózkodás 
(Pulai Edina) mellett támogatta, 
majd  elfogadta  a  beszámolót  a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal  kötött  vagyonkeze-
lési  szerződésről.  (Az ellenzéki 
képviselők  véleménye  lapunk 
11.  oldalán  olvasható.)  Ennek 
előzményei ismertek. A nemzeti 
köznevelésről  szóló  2011.  évi 
törvény alapján 2013.  január 1-
jétől  az  állam  gondoskodik  a 
köznevelési  feladatok  ellátásá-
ról.  Az  intézményeket  a  KIK  – 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ  –  mûködteti.  Az  ide-
vonatkozó  törvénynek  megfe-
lelően  az  önkormányzat  tulaj-
donában  levő,  az  intézmények 
feladatainak  ellátását  szolgáló 

Az ünnep elõtti napon tartotta meg ülését a város közgyûlése

Elfogadták az idei költségvetést
Érdnek van idei költségvetése. Közvetlenül a nemzeti ünnep elõtti napon, március 
14-én tárgyalta második fordulóban és fogadta el az önkormányzat közgyûlése a 
beterjesztett 2013. évi költségvetési rendeletalkotási javaslatot.  

ingatlan  és  ingó  vagyon  –  ide-
értve  a  taneszközöket,  továbbá 
az  intézményekben  levő  esz-
közöket,  felszereléseket  –,  a 
KIK ingyenes vagyonkezelésébe 
került.  A közgyûlési  határozat 
elfogadása  után  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központ 
néhány  pontosítást  kért  a  szer-
ződéstervezet szövegében, eze-
ket vette tudomásul a plénum a 
márciusi  ülésén.  A sürgős  elő-
terjesztés is oktatáshoz kapcso-
lódott,  és  ahhoz  kellett  a  kép-
viselők  állásfoglalása,  hogy  a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
pályázati projektjét még önkor-
mányzati  fenntartásban  befe-
jezhesse. Az egyebek napirendi 
pontban Szilágyi István, az Érdi 
Fogyasztóvédelmi  Egyesület 
titkára  kért  és  kapott  szót  a 
közgyûléstől,  hogy  elmondja: 
rengetegen  megkeresték  szer-
vezetüket  azzal,  foglaljanak 
állást,  a  csatornabekötéseknél 
szükséges-e,  kötelező-e  akkre-
ditált  mérnökökkel  terveztetni. 
A szervezet megvizsgálta a kér-
dést,  és  arra  a  következtetésre 
jutott,  hogy  bár  a  lakosságnak 
nem  kötelező  akkreditált  mér-
nököt megbízni ezzel a feladat-
tal, mégis, minden bizonnyal ők 
a  legmegbízhatóbbak  az  ügy-
felek  számára.  A felszólaláshoz 
a  polgármester  hozzáfûzte: 
mind  az  akkreditált,  mind 
pedig  a  nem  akkreditált  mér-
nökök  által  készített  tervrajz 
törvényes.  Kizárólag  a  lakoso-
kon  múlik,  hogy  a  takaréko-
sabb  eljárást  veszik-e  igénybe, 
vagy  más  megoldást  keresnek. 
Az  egyebek  napirendi  pontban 
Pulai  Edina  szigorúbb  fellépést 
szorgalmazott  a  gyalogosköz-
lekedést  akadályozó,  járdán 
parkoló  autósokkal  szemben. 
T. Mészáros András megígérte: 
a  rendőrség  intézkedését  kéri 
ebben az ügyben. 
Amennyiben  nem  történik 

változás a tervben, a közgyûlés 
március  28-án  tartja  meg  a 
következő ülését.  Bálint Edit

A polgármester az aljegyzõ munkáját is kiemelte, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet pedig a hivatali dolgozók 
közremûködését dicsérte
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Szilágyi István, a Fogyasztóvédõ Egyesület titkára is szót kért a városi 
plénum ülésén
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Százhatvanöt esztendeje havas 
eső hullott a márciusi ifjakra, 
az idei ünnepnapon azonban 
az 1848-asnál is mostohább 
volt az időjárás. Az ítéletidő 
meghiúsította a koszorúzást az 
emlékmûnél, a megemlékezés-
re pedig a mûvelődési központ-
ban került sor – itt helyezhették 
el koszorúikat a testvérvárosok 
képviselői, illetve Érd vezetői 
és mindazok, akik tisztelegni 
kívántak 1848–1849 emléke 
előtt.

A lengyel testvérváros, 
Lubaczów delegációja moso-
lyogva érkezett, legyintve a 
hóviharra, „nálunk megszokott 
ez a téli időjárás”. Szászrégen, 

Érd romániai testvérvárosa is 
képviseltette magát nemzeti 
ünnepünkön. Elsőként Maria 
Magon, Lubaczów polgármes-
tere köszöntötte a megemléke-
zőket. Beszédében a szabad-
ságharc lengyel vonatkozásait 
idézte fel.

– A két baráti nemzet régóta 
áhította a szabadságot és a szu-
verenitást. A nehéz időkben 
segítséget és támogatást nyúj-
tott egymásnak – ennek jó pél-
dája a háborúk, majd a kommu-
nista rezsim alatt egymás iránt 
tanúsított testvériség és okos 
partnerség – fogalmazott a pol-
gármester asszony.

– 1848-ban a magyarok azért 

harcoltak, hogy megdöntsék a 
feudalizmust, 1956-ban a kom-
munizmus ellen, míg ma az 
egyenlőségért, ami új megol-
dásokat követel. Az elmúlt 165 
évben a magyar nemzet nem 
esett kétségbe, nem zuhant 
önsajnálatba, hanem határozot-
tan lépett előre, tudván, hogy 
sokat képes elérni – mondta 
Maria Magon, aki azzal zárta 
szavait: a magyar és lengyel 
város testvérvárosi megálla-
podásának idén van a tizedik 
évfordulója; Lubaczów képvise-
lő-testülete pedig úgy döntött, 
hogy T. Mészáros Andrást, Érd 
polgármesterét Lubaczów dísz-
polgára címmel tünteti ki. 

Ezt követően Gliga Daniel, 
Szászrégen alpolgármestere szó-
lalt fel, aki elsőként Szászrégen 
lakóinak, polgármesterének és 
képviselő-testületének üdvözle-
tét tolmácsolta. 

– A szászrégeni delegáció 
mindig jól érezte itt magát, és 
reméljük, önök is hasonlóképp 
jól szokták érezni magukat 
nálunk. Mindig is nagy öröm 
volt számunkra, hogy eljöhe-
tünk ide ezen a nagy napon. 
Ebben idén a hideg idő sem 
akadályozott meg minket. 
Kívánjuk, hogy ez a nap mindig 
nagyon fontos legyen önöknek 
– zárta szavait a román alpol-
gármester.

A két testvérváros vezetői-
nek üdvözlőbeszéde után T. 

Mészáros András mondta el 
köszöntőjét. Elsőként gróf 
Batthyány Lajos miniszterelnök 
1848 júniusában a székelyek-
hez intézett kérését idézte fel 
a polgármester, hozzáfûzve: a 
székelyek védelmére keltek a 
szabadságnak és magyarországi 
véreiknek. 

– Részt vett ebben Székelyföld 
minden hazafias közössége, és 
igen: a nemzet a mai napig nem 
felejtette el tartozását. A nemzet, 
amely ma megosztottnak lát-
szik, de amelynek mégis egyre 
több településén leng szolidari-
tásunk jeleként a székely zász-
ló. A nemzet, amely legyûrve 
a csekély támogatottságú, bár 
szívós kisebbség, a hazai balol-
dal ellenállását, megteremtette 
végre a magyar közösség egye-
sülését. Fájó az, hogy ahogy 
akkor, úgy most is magunkra 
hagy bennünket Európa. Ám 
ahogy az 1848-as szabadsághar-
cunkat igazolta a történelem, s 
ma már büszkék rá a cserben-
hagyók is, úgy a jövő megte-
remti majd igazunkat Európa 
nemtörődöm nemzeteinek fejé-
ben is. Mert mit is kíván ma a 
magyar nemzet? Nem többet, 
mint az Európa Tanács ajánlá-
sában rögzítetteket: „Azokban a 
körzetekben, ahol egy nemzeti 
kisebbséghez tartozó személyek 
többséget alkotnak, ezen sze-
mélyeknek jogukban áll, hogy 
sajátos történelmi és területi 
helyzetüknek megfelelő és az 
állam nemzeti törvénykezésé-
vel összhangban álló helyi vagy 
autonóm közigazgatási szer-
vekkel vagy különleges státus-
sal rendelkezzenek.” Röviden: 
autonómiát. Magyarország nem 
szít feszültséget. Az unió által 
jegyzett jog biztosítását szor-
galmazza erdélyi testvéreink 
számára. Akik ezt háborúsko-
dásnak, gyûlölet szításának 
nevezik, Európa szellemiségét, 
az Európa Tanács már idézett 
ajánlását tagadják. Szembe-
mennek az önrendelkezés jogá-
val, a szabadság ethoszával, és 
szembemennek az 1848–49-es 
szabadságharc forradalmár 
hőseinek örökségével. Elárulják 
az első szabadon választott 
magyar miniszterelnök, az elvei-
ért és hazafiságáért kivégzett 
Batthyány Lajos küzdelmét, és 
elárulják, magukra hagyják a 
közösségi autonómiáért jogo-
san küzdő magyar testvérein-
ket. Kérhetik ugyan álságosan a 
magyarok bocsánatát a 2005-ös 
népszavazáson képviselt gyalá-
zatos álláspontjukért egyik nap, 
ha másnap bulvárkongresszu-
suk díszvendége az a román 
miniszterelnök, Victor Ponta, 
aki akadályozza Székelyföld 
jogos törekvését. 

Felvonták a székely zászlót a mûvelõdési központ elõtt

1848 hõseire emlékezett a város
Bárhogyan tagadják is liberális-baloldali ellenfeleink, van nemzeti-lelki kapocs, 
amely összeköt bennünket az elszakított földön élõ testvéreinkkel. Létezik unió 
Erdéllyel – hangsúlyozta T. Mészáros András polgármester a március 15-i ünnepi 
megemlékezésen, melynek záróaktusa a székely zászló ünnepélyes felvonása volt.  
Az ünnepségen idén nemcsak a magyar, hanem a székely himnusz is felcsendült.  

A megemlékezést a Városi Fúvószenekar koncertje nyitotta meg
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A zord idõ ellenére is sokan eljöttek, hogy megemlékezzenek 1848-ról

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
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Az ünnepi beszédeteket követően került sor a 
városi kitüntetések átadására.

Érd Városáért Kitüntetést – amely azoknak 
adományozható, akik a város fejlesztésében, 
a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági 
élet bármely területén kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek, és ennek révén a város érté-
keit növelő, maradandó eredményeket értek el 
– kapott az Érd és Környéke Horgászegyesület. 
Az 1983-ban alakult civil szervezet kiemelkedő 
társadalmi munkát végez immár harminc éve; 
környezetvédelmi napokat rendeznek, horgász-
versenyeket és családi napot tartanak, üdül-
tetéseket szerveznek, karácsonykor halászlét 
főznek az érdieknek. A horgászegyesület 2010-
ben segítséget nyújtott a vörösiszap-katasztrófa 
által sújtott Kolontár lakosainak – a településsel 
azóta is élő a kapcsolat.

A díjat T. Mészáros Andrástól a horgászegye-
sület elnöke, Solti Gábor vette át.

Mint hangsúlyozta: a horgászegyesület ezt 
a társadalmi munkát csak úgy tudja elvégezni, 
hogy más civil szervezetek és magánszemélyek 
segítik. E díjért köszönet illeti őket csakúgy, 
mint az egyesület tagjait és az ő családtagjaikat 
is. 

– Ezt a kitüntetést tehát nemcsak az Érd és 
Környéke Horgászegyesület kapta, hanem azok 
is, akik segítenek bennünket. Nagy elismerés 
Érd város civil szerveződéseinek, egyesületei-
nek. Köszönöm mindenkinek, aki támogatott 
bennünket – zárta szavait Solti Gábor.

Érd Város Életmû Díját – amely annak ado-

mányozható, akinek több évtizeden át végzett 
kimagasló közösségi, tudományos, mûvészeti, 
kulturális életmûve, valamint egyéb terüle-
ten végzett tevékenysége példaként állítható 
a város közössége elé – dr. Eisemann György 
irodalomtörténész, egyetemi tanár vehette át a 
polgármestertől. 

Dr. Eisemann György a Vörösmarty Gimnázium 
elvégzése után az ELTE bölcsészettudományi 
karán magyar–orosz szakon szerzett diplomát. 
Az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet 
XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti 
Tanszékének kezdetben tudományos munka-
társa, majd egyetemi docense, 2004-től egy évig 
megbízott tanszékvezetője. 2009-től a Magyar 
Tudományos Akadémia doktora, 2011-től az 
ELTE Tudományos Tanácsának tagja, 2012-ben 
a köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte 
ki.

Kutatási területe a romantikus és modern 
magyar irodalom. Nyolc önálló kötete és meg-
számlálhatatlan publikációja, tanulmánya van. 
Szerteágazó szakmai, közéleti tevékenységet 
végez, kutatócsoportok tagja, tudományos pro-
jektek vezetője, irodalmi folyóiratok szerkesz-
tője. A kitüntetésben kimagasló tudományos, 
kulturális életmûvéért részesült.

Dr. Eisemann György a díj átvételét követően 
azt hangsúlyozta: születésétől fogva Érden él, 
és ez a város, ez a környezet mindig nagyon 
sokat jelentett számára – pályáját, életét csak 
érdiként tudja elképzelni.

Városi kitüntetések

Dr. Eisemann György átvette Érd Város Életmû Díját 
T. Mészáros András polgármestertõl
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Solti Gábor, az Érd és Környéke Horgászegyesület 
elnöke beírta nevét a város krónikájába

– De hát miért is csodál-
kozunk ezen? Összenő, ami 
összetartozik – hogy én pedig 
egy másik Viktort idézzek. 
A magyar baloldal pártjai soha 
nem tudtak szakítani kommu-
nista gyökereikkel. A nemzeti 
összetartozás az ő szótárukban 
mindig is nacionalizmust jelen-
tett – amit ők természetesen 
szitok-szóként használnak. És 
igen: összenő, ami összetarto-
zik! Bárhogyan tagadják is libe-
rális baloldali ellenfeleink, van 
nemzeti-lelki kapocs, amely 
összeköt bennünket az elsza-
kított földön élő testvéreinkkel. 
Létezik unió Erdéllyel, létezik a 
többi határon túli vidékkel. Ez 
az a hit, amelyet ránk hagytak 
a 48-as forradalmárok, ez az a 
hagyaték, amelyért felelnünk 
kell. Ezt hirdeti Érd Megyei 
Jogú Város főterén a nemzet 
ünnepén felvont székely zász-
ló. Nem többet és nem keve-
sebbet: szabadságot, közössé-
get, együttérzést, testvériséget 
nemzetünkért – hangsúlyozta 
T. Mészáros András, aki egy 
Petőfi-idézettel zárta köszöntő-
jét.

Aradszki András országgyû-
lési képviselő ünnepi beszédét-
ben arra emlékeztetett: 1848-
ban azért akart átalakulást az 
ország, mert elege lett a gazda-
sági, politikai, kulturális leigá-
zottságból és elnyomásból.

– Ugyanez történt 2010-ben 
is: elegünk lett a hazugságból, a 
korrupcióból, a haza eladásából 
és a szellemi, lelki, anyagi szol-
gaságból. Akaratunkat valóra 
is váltottuk. 1848 örökségéhez 
méltóan Magyarország meg-
újult. Nagy áldozatokat hoztunk 
azért, hogy talpra állítsuk az 
országot, közös munkánknak 
és áldozatunknak köszönhető-
en kiszolgáltatottságunk mára 
jelentősen csökkent – hangsú-
lyozta a politikus, példaként 
említve a családtámogatást, a 
nyugdíjak értékének növelését, 
a devizahitelesek megsegíté-
sét, az átlagbér és a minimál-
bér emelkedését, a fölösleges 
kiadások lefaragását, az egy-
séges köznevelési rendszer 
kialakítását, a rezsicsökkentést 
és az országgyûlés előtt lévő 
földtörvényjavaslatot, illetve az 
államadósság csökkenő pályára 
állítását, a költségvetési hiány 
keretek közé szorítását. 

– Mi ez, ha nem egy vér 
nélküli, modern alkotmányos 
forradalom? Egységes, az élet 
minden fontos területére kiter-
jedő társadalmi megújulás, ami 
messze túlmutat pillanatnyi 
hadisikereken. Egységes rend-
szerben igyekszik felemelni az 
egész magyar nemzetet. 2010 óta 
Magyarországon alkotmányos 
forradalom zajlik. Mert hála 
Istennek, kedvező a történelmi 

pillanat, adott ahhoz minden, 
hogy a magyarok szabadság-
vágya mintegy ötszáz év után 
megvalósulhasson. Az imént 
felsorolt eredmények mellett 
azért maradt még tér, lehetőség 
és igény a minőségibb jogalko-
tásra, a nagy irányok pontosítá-
sára, hibáink megszüntetésére, 
a közjó erősítésére. Úgy látom 
és úgy érzem, hogy erre megvan 
a nemzet közös akarata – emel-
te ki a politikus, emlékeztetve 
arra: 1848-ban a forradalmárok 
nem jóléti intézkedéseket köve-
teltek, hanem a függetlenség, a 
becsület, a magyar törvényes-
ség és rend helyreállítását.

– Ezek a valódi és előremuta-
tó értékek vezették őket, mert 
belátták, hogy csak ezek men-
tén lehet hosszú, boldog jövőt 
teremteni. Manapság azonban 
könnyû a jóléttel, illetve annak 
hiányával manipulálni a magya-
rok egy részét. Az 1947-es 
kommunista hatalomátvételtől 
egészen 2010-ig szándékosan 
és tudatosan igyekeztek kiölni 
mindenkiből az említett érté-
kek iránti vágyat. Ennek nyo-
mán sokan értékvesztettekké 
váltak, nem érzik a függet-
lenség, a becsület és a törvé-
nyesség fontosságát. Tanuljuk 
el hősi eleinktől a valódi érté-
kek ismeretét és tiszteletét, 
legyünk továbbra is bátrak, 
merjünk áldozatot vállalni a 
jövőért. Így talpra áll a magyar, 
mindez pedig magával hozza 
a várt jólétet is – zárta szavait 
Aradszki András, hozzátéve: 
„adja Isten, hogy legyen elég 
időnk, lehetőségünk és bátor-
ságunk minden szempontból jó 
irányba fordítani az ország és a 
nemzet szekerét”.

Az ünnepi beszédeteket köve-
tően került sor a városi kitünte-
tések átadására. Érd Városáért 
Kitüntetést kapott az Érd és 
Környéke Horgászegyesület. Érd 
Város Életmû Díját dr. Eisemann 
György irodalomtörténész, egye-
temi tanár vehette át a polgár-
mestertől. (A kitüntetettekről 
a következő oldalon olvasható 
írásunk.)

A megemlékezés – ame-
lyen közremûködött Ós 
Enikő színmûvész, a Városi 
Fúvószenekar és a Harmónia 
Vegyeskar – a székely zászló fel-
vonásával zárult, a mûvelődési 
központ előtt. A közgyûlés 
41/2013-as határozatával ren-
delkezett a székely zászló 
kitûzéséről, szolidaritását fejez-
ve ki azon székelyföldi telepü-
lésekkel, amelyeken a román 
államhatalom meg kívánja aka-
dályozni a nemzeti szimbólu-
mok használatát. 

A magyar, majd a székely 
himnusz, illetve székely népda-
lok eléneklése után T. Mészáros 
András polgármester és Pulai 
Edina képviselő (Jobbik) fel-
vonták a székely zászlót. Ezzel 
az ünnepélyes aktussal zárult a 
2013-as március 15-i megemlé-
kezés. Ádám Katalin

Az ünnepségen nemcsak a magyar, hanem a székely himnusz is felcsendült

T. Mészáros András polgármester és Pulai Edina képviselõ felvonták a 
székely zászlót

Az érszűkület ellen
a Nashwan-Parasound készülék!

A betegség súlyos végkimenetele az amputáció lehet





XXIII. évfolyam, 2013. március 21.Érdi Újság6

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 25 – 31.

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.

Kiállítások:

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

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

A kamarateremben április 8-ig
a rajzpályázatra beérkezett 
alkotások kiállítása.

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

Felhívás
A majális programján egész 
napos kirakodóvásárt rendez 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központ, melyre elsősorban 
kézművesek, iparművészeti és 
kézművestermékeket árusító 
kereskedők, üzletek jelentke-
zését várjuk. Jelentkezni lehet 
személyesen a művelődési 
központban (Érd, Alsó u. 9.) és 
telefonon az alábbi elérhetősé-
geken: Kovács Tiborné, 
06 23 365-491/115,
Szedlacsek Emília, 
06 30 9 312995 

Klubok, művészeti körök 
programjai:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06 20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Március 25., hétfő 17 óra
Dumaparti, esetleg nótázás is.
Vezeti: Makai József

Duna-Art Fotóklub
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

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

Előzetes:

2013. április 13-án, szombaton 9–12 óráig
Baba–mama börze
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására.
További információ:
Czinderné Bea 06 30 597-8823

Családi matiné
2013. április 14-én, vasárnap 11 órakor:
Hepehupa

Bartos Erika megzenésített 
verseit előadja a Kiskalász 
zenekar.
Belépő: 1000 Ft,  
családi jegy 3200 Ft.

Agykontrolltanfolyam  
gyermekeknek
2013. április 20–21-én,   
szombat–vasárnap 9–16 óráig 
8–14 éves korú gyermekeknek.
További információ: 
Czinderné Bea, 06 20 448-5121

2013. május 12-én, vasárnap 16 órakor
Gyermeknapi előzetes!

Az Alma együttes koncertje
Belépő: 2500 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  
kiállítás.
A kiállításhoz kapcsolódó 
múzeumpedagógiai óra  
igényelhető.
Jelentkezés: 
Buttinger Dániel  
múzeumpedagógusnál, 
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

Múzeumbarát-köri tagság
A múzeumbarátkör éves tagdíja 
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 20–29. 
Kézimóka Bt. kiállítása

A  gyermekkönyvtár 
programja
március 25. (hétfő) 13 óra
Húsvétváró kézművesfoglal-
kozás
26. (kedd) 14 óra
Húsvétváró a parkvárosi 
könyvtárban

Felhívjuk a Kedves Olvasók 
figyelmét, hogy a könyvtár 
minden részlege március 30-án 
(szombaton) zárva tart!

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!

Az érdi kirendeltség munkatár-
sai kiválóan helytálltak, és füg-
getlenül attól, hogy ünnep és 
hétvége volt, az állomány oda-
adással, magas szakmai színvo-
nalon végezte polgári védelmi 
feladatát – hangsúlyozta Juhász 
Attila tûzoltó alezredes, a Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója a márci-
us 18-án Érden, a helyi tûzoltó-
laktanyában megtartott megyei 
éves értékelő ülésen. Hozzátette: 
az érdi kirendeltség ezekben a 
napokban példaértékû helytál-
lásról és együttmûködésről tett 
tanúbizonyságot, és miközben 
a 2012. évi munkájukat megfe-
lelőnek ítélte, a márciusi ünnep 
idején tanúsított helytállásukat 
példamutatónak értékelte az 
igazgató. Úgy fogalmazott: lehet 
és kell is célokat és feladatokat 
kitûzni, de most mutatkozott 
meg igazán, hogyan tudnak 
helytállni akkor, amikor valósá-
gosan cselekedni kell. 

A Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság évértékelő 
ülésén T. Mészáros András pol-
gármester is részt vett, aki a 
beszámolókat követően elmond-
ta, azért tett eleget a szíves meg-
hívásnak, mert szeretett volna 
gratulálni mind az érdi kiren-
deltség vezetőjének, mind pedig 

az állománynak ahhoz, ahogyan 
az elmúlt esztendőben a folya-
matos változások és átszerve-
zések közepette is maximálisan 
helytálltak, és kiválóan ellátták 
feladataikat. Egyben köszönetet 
is mondott azért a munkáért, 
amit az érdi kirendeltség állomá-
nya 56 településen ellát; segítsé-
gükre mindig számíthatnak a 
polgárok, bár – fûzte hozzá – az 
a legjobb mindenkinek, ha keve-
sebb dolguk akad. 

Noha Érd kevésbé volt érin-
tett a hét végén az M1-es autó-
pályán kialakult katasztrófa-
helyzetben, Macsotay Tibor, az 
Érd Városi Polgárőr Egyesület 
vezetője lapunknak nyilatkozva 
elmondta: az M7-es és az M1-es 
autópálya bevezető szakaszán 
öt gépjármûvel és harminc pol-
gárőrrel segítették a hó fogságá-
ba szorult autósokat. Nem volt 
könnyû feladatuk, hiszen még 
terepjáró gépkocsikkal is csak 
nagyon nehezen jutottak fel a 
pályára, és a segítést az is nehe-
zítette, hogy alig lehetett meg-
közelíteni a hosszú sorokban 
órák óta veszteglő jármûveket. 

Tegyük hozzá, a civilek, az 
egyszerû emberek összefogá-
sa is példaértékû volt ebben 
a rendkívüli márciusi hófú-
vásban. Be

A polgárõrök is segítettek

Az érdi tûzoltók  
kiválóan helytálltak

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság érdi ülésének résztvevõi 
– az elsõ sorban Ivanits Dénes kirendeltségvezetõ
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Március 14-én délután 3 órakor alig lehetett látni a sûrû hóeséstõl, sokan 
mégis útra keltek

panoráma
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március 25. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Létavértes, 50/1. 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 Létavértes, 50/1. gasztronómiai 

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

17:05 Óceániai csavargások 4/3.  
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

17:35 Négyszemközt 
17:55 Aggódunk érted… 

Inzulinpumpa-kezelés egészségügyi  
felvilágosító filmsorozat 60’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés – Érd–BSE
21:15 Óceániai csavargások 4/3.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

21:55 Híradó
22:10 Ízőrzők Létavértes, 50/1. gasztronómiai 

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

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

március 26. kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők Létavértes, 50/1. gasztronómiai 

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

09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés – Veszprém–Érd
11:00 Polgártárs
11:30 Aggódunk érted… Inzulinpumpa-kezelés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 
14:45 Híradó
15:00 187 magazin
15:30 Ízőrzők Létavértes, 50/1. gasztronómiai 

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

16:00 Négyszemközt 
16:20 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus feltámadása 60’ 
17:20 Aggódunk érted… Inzulinpumpa-kezelés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 62. 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 62. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem  

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

március 27. szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Óceániai csavargások 4/3.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Létavértes, 50/1. gasztronómiai 

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem  

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

Nemes Tibor filmje 62. rész 
12:20 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Négyszemközt 
15:35 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus feltámadása 60’ 
16:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:05 Négyszemközt 
17:25 187 magazin
17:55 Aggódunk érted… Inzulinpumpa-kezelés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Töretlen látóhatár 

magyar dokumentumfilm, 57’ 
rendező: Cséke Zsolt 

21:15 Híradó ism.
21:30 Mozgás ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Aggódunk érted… Inzulinpumpa-kezelés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 

március 28. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás
08:45 Négyszemközt
09:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
09:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 61. rész 
10:00 Érd Megyei Jogú Város  

Közgyűlésének élő közvetítése

14:55 Híradó
15:10 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 62. rész 
15:40 Mozgás
16:10 Fény-Kép
16:40 Négyszemközt 
17:00 Polgár-társ
17:30 Ízőrzők Létavértes, 50/1. gasztronómiai 

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

18:00 Töretlen látóhatár magyar dokumentum-
film, 57’ 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 megjelenései, mennybemenetele 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 62. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

március 29. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus megjelenései, mennybemenetele 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Töretlen látóhatár magyar dokumentum-

film, 57’ rendező: Cséke Zsolt 
10:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 62. rész 
11:20 Négyszemközt
11:40 Fény-kép
14:50 Híradó 
15:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:35 Töretlen látóhatár magyar dokumentum-

film, 57’ rendező: Cséke Zsolt 
16:35 Négyszemközt 
16:55 Mozgás
17:25 Polgár-társ
17:55 Aggódunk érted… Inzulinpumpa-kezelés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:45 Mozgás
20:15 Óceániai csavargások 

4/4. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
28’ rendező: Cséke Zsolt

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus megjelenései, mennybemenetele 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Óceániai csavargások 4/4. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

március 30. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Magyarpolány, 50/2. gasztronó-

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés – Érd–FTC
14:50 Híradó
15:10 Mozgás
15:40 Négyszemközt
16:00 Töretlen látóhatár magyar dokumentum-

film, 57’ rendező: Cséke Zsolt 
17:00 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus megjelenései, mennybemenetele 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Magyarpolány, 50/2. gasztronó-

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

19:00 Érdi Panoráma, 
 heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 62. rész 
20:30 Rákóczi hadnagya 

magyar játékfilm, 103’ 
rend.: Bán Frigyes  
fsz.: Bitskey Tibor, Vass Éva, Mádi Szabó 
Gábor 

22:15 Érdi Panoráma

március 31. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus megjelenései, mennybemenetele 60’ 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Magyarpolány, 50/2. gasztronó-

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Magyarpolány, 50/2. gasztronó-

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem  
Jézus megjelenései, mennybemenetele 60’ 

17:00 Rákóczi hadnagya magyar játékfilm, 103’ 
rend.: Bán Frigyes fsz.: Bitskey Tibor, Vass 
Éva, Mádi Szabó Gábor 

18:45 Óceániai csavargások 4/4. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 63. rész 

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

2013. március 25 – 31.

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.

20-30 Filmklub
Március 25-én, hétfőn este folytatódik 

a Központi Kávéház és a 20-30 Egyesület rendezésében 
a Diktatúrák a XX. századi filmművészet ábrázolásában 

címet viselő filmklub.
A filmalkotás, amit ezúttal közösen nézhetsz meg velünk

Charlie Chaplin: A diktátor
című filmje

Helyszín: a Központi Kávéház (Érd, Budai út 16–18.)
Időpont: március 25., 20.30.

A belépés: ingyenes!!!
A vetítés közben popcorn, sült krumpli, 

utána jó hangulatú beszélgetés.
Vár mindenkit a Központi és a 20-30 csapata!

Meglepően sokan gyûltek 
össze a Panoráma Világklub 
szervezésében, bizonyára 
mind filmrajongók, akik kíván-

csiak voltak kulisszatitkok-
ra, pletykákra. Az író, Bokor 
Balázs abban a szerencsés 
helyzetben volt, hogy teljesül-

hetett gyermekkori álma, s a 
filmsztárok szomszédságában, 
Los Angelesben élt évekig mint 
főkonzul. Mikor lejárt a man-
dátuma, hazajött, és megírta 
élményeit, valamint a hajdan 
kint élő magyar származású 
mûvészek életútját, sztorijait. 
Olyan nagy nevekről van szó, 
akik örökre beírták magukat 
a filmtörténetbe. Több tucat 
Oscar-díjasról van szó, akik 
közül elég, ha csak néhánynak 
a nevét említjük meg, mint pél-
dául Cukor Györgyét, Kertész 
Mihályét, Rózsa Miklósét, 
Kovács Lászlóét, Zsigmond 
Vilmosét vagy a „díjmentes”, de 
szintén világhírnévre szert tett 
Tony Curtisét, Gábor Zsazsáét, 
Lugosi Béláét, Paul Newmanét, 
Houdiniét és Peter Falkét. Ugye 
milyen nagy nevek, s hol van 
még a felsorolás vége? 

Nem véletlen, hogy a magya-
rokat tekintik Hollywood megte-
remtőinek. Bokor Balázs sokuk-
kal találkozott – erről beszél-
getett e sorok írójával a Termál 
Hotel Ligetben, közönség előtt. 

Izgalmas könyv bújt elő a tol-
lából, amit nem lehet letenni. 
Elámulhatunk azokon az életsor-
sokon, amelyről már hallottunk, 
tudtunk, de talán nem ilyen 
mélységben. Azon pedig elgon-
dolkodhatunk, hogyha ezek a 
filmmogulok Magyarországon 
maradnak, mire vitték volna? 
A Mátészalkáról indult Tony 
Curtis-szülők nem sejthették, 
hogy fiúk ennyire viszi majd 
az újvilágban, hazánkban talán 
lett volna egy ismert színész, 
de semmi estre nem világhírû. 
Ez vonatkozik Columbóra vagy 
az ügyeletes szépfiúra, Paul 
Newmanra is…

A könyvbemutatón a kiadó, 
a Médiamix vezetője, dr. Tanka 
László is részt vett, és dicsér-
te a jól sikerült rendezvényt, 
ahol szépen fogyott a színes 
kiadványból. Az estet a kiadó 
részéről Joó Géza celebrálta a 
házigazdával, Fülemen Rózával 
együtt, Deák Mihály opera-
énekes pedig még egy szép 
daltöredékkel is színesítette a 
programot. T. L.

Öt kórus, illetve tánccsoport 
lépett fel, a hatodik, a kis-
marosiaké, betegség miatt 
nem tudott eljönni. Az Érdi 
Német Kultúr Egyesület és a 
Rozmaring Hagyományõrzõ 
Német Énekkar közös rende-
zésében megtartott Rozmaring 
Kórustalálkozó részt vevõit a 
magyarországi kultúrcsoportok 
vezetõje, Ledényi Zsuzsanna 
köszöntötte, majd elsõként a 
szigetcsépi tánccsoport lépett 
fel. Õket a Dunaharaszti Sváb 
Dalkör követte, meglepetésre 
többek között egy magyar dallal, 
a Gyere be, rózsámmal, amelyet 
magyarul és németül is hall-
hattunk. A szigetcsépi Német 
Nemzetiségi Énekkar és Dósa 
Attila–Schaffer István harmoni-

kások produkciója után – álta-
lában tizenöt percet kaptak a 
csoportok – jöttek a házigazdák. 
Az érdi Rozmaring Kórus Stiblo 
Anna karnagy vezetésével szó-
rakoztatta a közönséget. 

A vidám kórustalálkozó alatt 
a széksorok közül hallottam 
valakitõl: „Ezeket a dalokat még 
a szüleimtõl, nagyszüleimtõl 
hallottam.” Én sajnos tõlük sem, 
mert nem vagyok sváb szárma-
zású, mint az itt megjelent éne-
kesek, táncosok zöme. Érden 
több százan élnek svábok – jó, 
hogy a „rozmaringok” minden 
évben meghívják egy kis tar-
talmas szórakozásra kórustest-
véreiket, akik a mûsorok után 
együtt töltenek vacsora mellett 
egy kellemes estét. (temesi)

Magyarok teremtették meg az álomgyárat

Bokor Balázs Hollywoodja
Aktuális téma ilyenkor Hollywoodról beszélni, különö-
sen az Oscar-díj fényében. Csillogás-villogás, álom-
világ, fény, pompa, ragyogás. S ezernyi tragédia is. Ez 
Bokor Balázs Hollywoodja, amelyrõl könyvet írt Az én 
Hollywoodom címmel. Ennek volt a bemutatója Érden, 
a Termál Hotel Ligetben.

„Nagyszüleink énekelték ezeket a dalokat”

Rozmaring kórustalálkozó Érden
Belecsöppentünk egy vidám kórustalálkozóba. A va-
sárnap délután és az este olyan mûveké volt, amelyek 
a szürke tavaszi napnyugtába igazi színt vittek. A 
hagyományos Rozmaring Kórustalálkozóra megtelt a 
Szepes Gyula Mûvelõdési Központ elõcsarnoka, ahol 
terített asztaloknál legalább százan ültek, és figyelték 
a többiek produkcióját.

A házigazda Rozmaring együttes

A 
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te

lei

A Dósa–Schaffer páros harmonikázik

Bokor Balázs és közönsége
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Nagy Anna elmondta, a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány által 
meghirdetett Tavaszi kirándulás 
pályázatra alap- és középfokú okta-
tási intézmények jelentkezhettek 
10 fõs csoportokkal. Az iskolák 
éltek a lehetõséggel, így közel 10 
ezer gyermek jut el kirándulni az 
ország különbözõ pontjaira május-
ban és júniusban. Tájékoztatása 
szerint, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyébõl jelenleg közel kétezer 
fõ jelentkezett Erzsébet-táborba, 
Õszi és Tavaszi kirándulásokra. 
Az Erzsébet-program szóvivõje 
hozzátette, nemcsak a Tavaszi 
kirándulás, de az Erzsébet-prog-
ram más, gyermekeknek szóló 
kiírásai is népszerûek. Példaként 
említette, hogy többek között a 
formatervezõ tábor, a kézilabda-
tábor, a lovas vagy a tavaly is nagy 

érdeklõdésre számot tartó lab-
darúgó sporttábor már lezárult. 
Vannak még ugyanakkor nyitott 
pályázatok, amelyekre április 8-
ig lehet jelentkezni az Erzsébet-
program Pályázatok oldalán. 

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány az Erzsébet-tábor 
keretében családsegítõ és gyer-
mekjóléti szolgáltatásban, vala-
mint átmeneti gondozásban 
részesülõ, gyermekvédelmi 
szakellátásban, nevelõszülõi 
hálózatban ellátott gyermekek, 
illetve iskolai csoportok számára 
hirdette meg az általános tábo-
rokat. Ide kizárólag intézmé-
nyek pályázhatnak 10 fõs gyer-
mekcsoportokkal. A turnusok 
idõtartama 6 nap, 5 éjszaka. Az 
önerõ összege gyermekenként 

1000 forint, kivéve az Igazolt 
hiányzás elnevezésû pályázat 
esetében, ahol az önerõ gyer-
mekenként 2000 forint.

A tematikus táborokban töb-
bek között Hadfi Dániel Európa-
bajnok cselgáncsozó, Komáromi 
Tibor világbajnok és olimpiai 
ezüstérmes birkózó, Kovács 
Kokó István olimpiai-, világ- és 
Európa-bajnok ökölvívó, Báder 
Márton magyar válogatott kosár-
labdázó, Fodor Rajmund több-
szörös olimpiai bajnok vízilabdá-
zó, Kozmann György kétszeres 
olimpiai bronzérmes, világbaj-
nok kenus és Kovács Ágnes olim-
piai bajnok úszó várja izgalmas 
sportprogramokkal a gyermeke-
ket. Azok pedig, akik inkább a 
mûvészetek iránt érdeklõdnek, 

egyebek között Borza Teréz 
alkotómûvészeti tábora, Horváth 
Ádám operaénekes elõadó-
mûvészeti tábora, Parais István 
koreográfus népmûvészeti, 
kézmûves tábora, vagy Letenyei 
Gábor néptánc-oktató, koreográ-

fus néptánc tábora közül válogat-
hatnak, de lesz még önismereti, 
színjátszó- és médiatábor is.

A tematikus táborok 2013. 
június 17-én indulnak, és 2013. 
augusztus 24-én zárulnak. 
Idõtartamuk ugyancsak 6 nap, 
5 éjszaka. A pályázók köre a 
kiírástól függõen lehet egye-
sület, intézmény, vagy egyéni 

jelentkezõ. Az önerõ összege 
gyermekenként 2000 forint. Az 
Erzsébet-tábor keretében meg-
hirdetett pályázatok esetében, 
ha a családban az egy fõre jutó 
jövedelem meghaladja a kiírás-
ban megállapított összeget vagy 
a pályázó jövedelemnyilatkoza-
tot nem kíván tenni, az önerõ 
összege egységesen 10 000 
forint.

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány tavaly szervezett 
elõször táborokat, üdüléseket 
olyan családoknak, gyerme-
keknek, akik közül sokan nem 
engedhetnék meg maguknak 
a pihenést, kikapcsolódást. Az 
Alapítvány idén is meghirdette 

pályázatait, amelynek keretében 
a szociális üdülési támogatást 
Erzsébet Kártyával vehetik 
igénybe a pályázat nyertesei.

Az Erzsébet Kártyát min-
den nyertes pályázó az önerõ 
befizetése után kapja kézhez 
levélben, és az adott pályá-

zati kiírás szerinti szállodák-
ban, vendégházakban hasz-
nálhatja fel december 31-ig.  
A plasztikkártya tartalmazza 
azt az egyedi azonosító szá-
mot, amely lehetõvé teszi a 
szállásfoglalást az Erzsébet-
program Pályázatok oldalán. 
A Kártya három évig érvényes, 
amennyiben a pályázó jövõre 
is részesül üdülési támogatás-
ban, akkor ennek igénybevéte-
le is e kártya felhasználásával 
történik.

Nagy Anna, az Erzsébet-prog-
ram szóvivõje személyesen gra-
tulált és adta át az Erzsébet 
Kártyát elsõként Simon András-

nak, az Erzsébet-program kere-
tében meghirdetett 2013. évi 
szociális üdülési pályázat egyik 
nyertesének. Simon András 
a nyugdíjasok számára kiírt 
pályázatra jelentkezett, és jutott 
üdülési támogatáshoz.

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány idén az Erzsébet-
program keretében 2,5 milliárd 
forint induló keretösszegben 
írt ki pályázatokat. Tekintettel 
arra, hogy a nagycsaládosok 
és a nyugdíjasok részére kiírt 
pályázatok egy hónap alatt tel-
jesen beteltek, az Alapítvány 
a tavalyi Üdülési Csekkek idei 
maradványából 498 millió 
forinttal megemelte a 2,5 mil-
liárd forintos induló keretös-
szeget, hogy még több ember-
nek biztosítson lehetõséget a 
kedvezményes üdülésre. Az 
Erzsébet-program Pályázatok 
oldalán elérhetõek a 2013. évi 
szociális üdülési pályázatok, 
amelyeknek benyújtási határ-
ideje 2013. március 20.

Az Alapítvány országos 
hálózat biztosításával segíti a 
pályázókat annak érdekében, 
hogy minél egyszerûbb és 
könnyebb legyen a jelentke-
zés. Ezért négy szervezet-
tel kötött együttmûködési 
megállapodást: az Ifjúsági 
Szolgáltatók Országos Szö-
vetségével, a Nemzeti Agrár-
szaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézettel, a 
Független Szakszervezetek 
Demokratikus Ligájával, 

valamint az eMagyarország 
Program végrehajtójával, az 
NT Nemzetközi Technológiai 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel. 
Az érdeklõdõk számára ezek-
nek a szervezeteknek az irodá-

iban nemcsak internetkapcso-
latot biztosítanak, hanem mun-
katársaik segítenek a pályázati 
ûrlapok kitöltésében, e-mail 
cím létrehozásában vagy akár 
a szállásfoglalásban.

Hamarosan indul a Tavaszi kirándulás
Közel 10 ezer gyermek jut pihenési lehetõséghez május 16. és június 12. között 
Erzsébet Táborokban a március 11-én lezárult Tavaszi kirándulás pályázat keretében 
- jelentette be Nagy Anna, az Erzsébet-program szóvivõje Nyíregyházán, országjáró 
körútjának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei állomásán.

Folyamatosan érkeznek 
az Erzsébet kártyák a pályázatok nyerteseihez
Az Erzsébet-program keretében elnyert üdülési 
támogatás az Erzsébet Kártya felhasználásával 
vehetõ igénybe, amelyet az önerõ beérkezését 
követõen postai úton kapnak kézhez a nyertes 
pályázók.
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Lakossági fórumot rendezett a 
házi bekötésekkel kapcsolatban az 
Érd és Térsége Csatornatársulás. 
A rendezvényen nemcsak sok 
érdi lakos vett részt, hanem 
szakemberek is a csatornázást 
érintő főbb területekről: a függet
len mérnökszervezet, valamint 
a csatorna üzemeltetését végző 
társaság képviselői. Az általános 
kérdésekre Kovács Péter Barna, 
a csatornaprojekt vezetője vála
szolt.

A lakossági fórum moderáto
ra Zubán Zoltán, a Ferling PR 
projektvezetője volt, a megjelen
teket pedig T. Mészáros András 
köszöntötte, hangsúlyozva: ezen 
a napon megérkeztek az első 
rákötési engedélyek az ingatlan
tulajdonosokhoz. A rákötések 
megindulásával nemcsak az 
emberek életminősége javul, 
hanem a környezet terhelése is 
csökken.

– A csatornázásnak köszönhe
tően elérhetjük, hogy a város 
ne egy föld alatti szennyvízta
von feküdjön, és környezetünk 
megtisztuljon. Nem beszélve 
arról, hogy az évszázad legfonto
sabb beruházása lehetővé teszi 
a további fejlesztéseket – gon
doljunk csak az útépítésekre –, 
és a befektetők idevonzásában 
is nagy szerepet játszik. Eddig 
azok a vállalkozások, amelyek 
tevékenysége nagyobb szenny
vízkibocsátással járt, nem tud
tak Érdre települni, a jövőben ez 

sem lesz akadály. Elmondhatjuk 
tehát: a lakók életminősége, a 
környezet védelme, a fejlesz
tések és a vállalkozásfejlesztés 
szempontjából is olyan fontos 
beruházásról van szó, amely a 
későbbiekben az egész város 
életét meghatározza és pozitív 
irányban befolyásolja – zárta 
szavait a polgármester.

Kovács Péter Barna projektve
zető bemutatta a jelenlévőknek 
a projekt állását. Mint mondta, 
a csövek nagy része ugyan már 
a földben van, az építkezés nem 
fejeződött be – a csőfektetésen 
kívül a köztéri átemelőtelepek 
kiépítése, illetve a szennyvíz 
dunai bevezetése is hátravan: 
jelenleg a parthoz közel ömlik a 
szennyvíz a Dunába, ám a jövő
ben a csövet a parttól messzebb 
vezetik. 

– A lakosságot minden bi
zonnyal az elkészült köztéri 
szakaszok átadása érdekli leg
inkább. Ez a folyamat már meg
kezdődött, és szakaszosan tör
ténik. Az ellenőrzések során a 
lakók nemcsak kamerás kocsik
kal és ellenőrökkel találkozhat
nak, hanem azokkal a geodéták
kal is, akik megmérik minden 
belső akna mélységét. Ehhez 
természetesen be kell jutniuk 
a telkekre. Ami a belső háló
zat kiépítését illeti: javasoljuk 
a lakosságnak, forduljon akk
reditált mérnökhöz, aki mind 
a tervezést, mind az elkészült 

belső bekötés átadásátvételét 
elvégzi. A kivitelezés nemcsak 
szakemberrel, hanem házilag is 
történhet, megfelelő ellenőrzés 
mellett. Tudni kell azt is: a lakos
ság nagy többsége gravitációsan 
csatlakozhat a hálózathoz, ám 
vannak olyan ingatlanok (körül
belül 5 százalékban), ahol házi 
átemelő beszerelése szükséges. 
Az ingatlanok mintegy 10 szá
zalékánál a lakók dönthetnek: 
vállalják az esetleges elöntésve
szélyt, és gravitációsan kötnek 
be, vagy átemelőt alkalmaznak 
– tette hozzá Kovács Péter Barna, 
megjegyezve: a belső háló
zat fektetése nem úgy zajlik, 
mint más közmûveknél: ahol a 
cső elfordul, tisztítónyílást kell 
beépíteni. Ezt természetesen az 
akkreditált mérnökök tudják, és 
a rendszereket is így tervezik.

A projekt jelenlegi helyze
tének bemutatását követően a 
lakók feltehették kérdéseiket, 
amelyeket szakemberek vála
szoltak meg. A könnyebb átte
kinthetőség érdekében a kérdé
seket és válaszokat tematikusan 
csoportosítottuk.

Utak helyreállítása
Nemcsak a csatornázási munká
latok és a kész szakaszok ellen
őrzései indultak meg a tavasz 
beköszöntével, hanem az úthely
reállítások is. Több kérdés is 
érkezett ezzel kapcsolatban. Az 
egyik lakó felhívta a figyelmet 
arra, hogy a Felsővölgyi út a csa
tornázást követően nagyon rossz 
minőségûvé vált, és érdeklődött, 
vane lehetőség arra, hogy tel
jes szélességében újraaszfaltoz
zák. Egy másik lakó úgy vélte: 
a Karolina utca aszfaltját olyan 
rossz minőségben állították hely
re, hogy nem lett volna szabad 

átvenni. Felszólalt egy vállalkozó 
is, aki házi bekötések kivitelezé
sével foglalkozik, és útátfúrásos 
technikát alkalmaz; véleménye 
szerint sok helyen indokolatla
nul vágták át keresztben az asz
faltutakat, ahelyett, hogy átfúrá
sos technikát alkalmaztak volna 
– holott a közterületi kivitelezők
nek is megvan ehhez a technikai 
hátterük. Ez azért jelent problé
mát, mert a keresztben felvágott 
szakaszokat szinte lehetetlen 
jól javítani – arra kérte tehát az 
illetékeseket, vegyék rá a kivite
lezőket a fenti technika alkalma
zására. Természetesen nemcsak 
az aszfaltutakkal kapcsolatban 
érkezett észrevétel: egy lakó arra 
panaszkodott, hogy földes utcá
jukban agyagot terítettek le a 
kivitelezők – ahelyett, hogy elvit
ték volna. 

Az utakkal kapcsolatos felve
tésekre a jelen lévő szakembe
rek az alábbi válaszokat adták: 
eddig mintegy 1 százalék helyre
állított utat vettek át a projekt 
keretében. A Karolina utca nem 
tartozik ezek közé – rossz minő
ségben helyreállított út átvéte
léről tehát nincs szó. Az utak 
helyreállítását összetett módon 
és több szervezet is ellenőr
zi, ez garanciát jelenthet arra, 
hogy minden utat a megfelelő 
minőségben állítanak helyre. 
(A kivitelező az utakra egy év 
garanciát vállal.)

Kovács Péter Barna elmondta: 
a Felsővölgyi út teljes – azaz 
nem csak nyomvonalas – hely
reállítását már kérvényezték az 
illetékesek, akik szintén látták, 
hogy az út nagyon tönkrement. 
Ha a projektirányító hatóság úgy 
dönt, hogy a csatornaberuházás 
büdzséjéből erre nincs mód, 
más megoldást kell találni. 

Az egyik fõ téma az utak felújítása volt

Lakossági fórum a csatornázásról
Telt házas lakossági fórumot tartottak múlt kedden a 
csatornázással kapcsolatban. A lakók mûszaki jellegû, 
út- és zöldfelület-felújítással, illetve csatornadíjjal 
kapcsolatos kérdéseire szakemberek válaszoltak, akik 
beszámoltak a projekt jelen állásáról és a házi beköté-
sekkel kapcsolatos fontos tudnivalókról is.

Mivel ezen a szakaszon van 
egy rossz minőségû vízcső is, 
most folynak az egyeztetések a 
közmûszolgáltatóval ennek cse
réjéről. A végleges helyreállítás
ra csak ezt követően kerülhet 
sor. 

Ami a keresztbevágásokat 
illeti: elvileg előírták a kivitele
zőknek, hogy ahol lehet, a zöld
sávban vezessék a csatornát, és 
alkalmazzanak útátfúrásos tech
nikát, ám kötelezni erre a kivi
telezőt nem lehet – a megfelelő 
helyreállításra viszont igen. Ha 
erre nem kerül sor, a vállalkozót 
nem fizetik ki.

Az agyag terítése természete
sen nem tartozik az eredeti álla
pot helyreállításához; ahol ilyen 
probléma merül fel, jelezni kell, 
és a kivitelezőnek meg kell olda
nia a problémát: az agyagot el 
kell hordani, az eredeti rétegren
det helyreállítani, és zúzott kővel 
burkolni az útfelületet, legalább 
10 centiméter vastagságban. 

Műszaki kérdések
Az egyik lakó arra kérdezett rá, 
hány mûszaki ellenőr dolgozik 
a projektben, illetve miért van 
szükség nyomott vezetékre a 
Hivatalnok utcában, miért nem 
az utca természetes lejtése irá
nyában vezetik el a szennyvizet?

A szakértők elmondták: össze
sen 19 fő ellenőrzi az elkészült 
csatornaszakaszokat, az utak 
helyreállítását az úthatóság 
külön stábbal is vizsgálja, és a 
fővállalkozó is ellenőrzi az alvál
lalkozót. A Hivatalnok utcában 
azért épül nyomott vezeték, 
mert az a régi csatornaszakasz, 
amelyhez a Hivatalnok utcai új 
vezeték gravitációsan csatlakoz
hatna, magánterület – azaz a 
buszpályaudvar – alatt fut, és 
előbbutóbb meg kell szün
tetni. Másrészt a gravitációs 
vezeték útját állná egy árok is. 
A mérnökszervezet próbált más 
megoldást találni, mint a nyo
mott vezeték, ám ez mûszakilag 

nem volt megoldható. Az érin
tett 37 ingatlan lakói egyébként a 
nyomott vezeték használatához 
szükséges szivattyúkat a projekt 
költségvetéséből kapják, nem 
kell megvásárolniuk – ezt az EU 
engedélyezte. 

Egy, a Technikus utcában élő 
lakó arra kérdezett rá, hogy az 
utcájukban hány nyomvonal 
épül – az utcájukon keresztül jön 
ugyanis be Tárnokról a szenny
víz. A válaszból a lakó megtud
hatta: két nyomvonalat építenek 
ki; az építkezés természetesen 
jobban tönkreteszi az utcát – a 
helyreállítást azonban itt is mara
déktalanul el kell végezni.

Csatornadíj, számlázás
Érkezett kérdés a csatornadíj 
mértékével kapcsolatban is. 
Egy érdi lakos felvetette, hogy 
a jelenlegi gyakorlattal szem
ben ne egyszerre, kéthavonta 
érkezzen a csatorna és a víz
díj, hanem egyik hónapban az 
egyik, másik hónapban a másik 
díjat kelljen befizetni. 

Sárosi Péter, az Érd és Térsége 
Vízközmû Kft., illetve az Érd 
és Térsége Csatornaszolgáltató 
Kft. gazdasági vezetője a felve
téssel kapcsolatban elmondta: a 
csatornadíj körülbelül a vízdíjjal 
azonos. Az osztott számlázás 
lehetőségét folyamatosan vizs
gálják, mivel nagyon sok meg
keresés érkezik ezzel kapcso
latban. 

Zöldfelület védelme
Volt, aki arról érdeklődött, hogy 
a csatornázás során kivágott 
cserjéket hogyan pótolják. Mint 
elhangzott: a projekt során kivá
gásra kerülő fák és cserjék száma 
alacsony; a kivágott növényeket 
természetesen a vállalkozónak 
pótolnia kell, a tönkrement zöld
felületet (kerítés előtti füves, 
virágos részeket) pedig helyre 
kell állítania, vagy az érintett 
lakókat anyagilag kompenzálnia 
kell. Ádám Katalin

helyi társadalom

�p

Mesés világ születik!
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Alig több mint két hét van hátra 
az általános iskolai beiratkozá-
sokig – erre idén április 8–9-én 
kerül sor. Az iskolákat érintő 
változások kapcsán sok szülő-
ben felmerül a kérdés: hány 
iskolában kérheti a gyermek 
felvételét, kötelező-e a körze-
ti iskolát választania, milyen 
okmányok szükségesek a beirat-
kozáshoz? 

Az iskolai beíratással kap-
csolatos kérdésekre Sárközi 
Mártától, az Érdi Tankerület 
vezetőjétől kértünk választ.

– Jelentkezhet‑e a gyermek 
nem körzetes iskolába? 

– A szülőt megilleti a szabad 
iskolaválasztás joga, tehát az 
általa választott iskolába lehet  
jelentkezni, beiratkozni. Ha 
azonban a választott iskola nem 
egyezik meg a  gyermek lakó-
helye szerinti  kötelező felvételt 
biztosító iskolával, a választott 
iskola nem köteles felvenni. 

– Ha a szülő nem a körzeti 
iskolát választja, el kell‑e men‑
nie a kötelező felvételt biztosító 
iskolába is beiratkozni?

– A döntésről a szülőt a válasz-
tott iskola értesíti, ezután van 
lehetősége a szülőnek a körze-
tes iskolát felkeresni, ahonnan 
nem utasíthatják el.

– Jellemző az a gyakorlat, 
hogy a szülők 2‑3 iskolába is 
beíratják gyermeküket, mivel 
nem biztosak abban, hogy a 
választott intézmény fel tudja‑e 
venni gyermeküket. Végül azt 
az iskolát választják, ahonnan 
pozitív válasz jön… Mennyiben 
változik ez a gyakorlat?

– A szülő ezt az idén is meg-
teheti, azonban április 9-ét 
követően tankerületi szinten 
egyeztetnek az általános isko-
lák igazgatói, éppen azért, hogy 
kiszûrjék a „többes” beiratko-
zókat.

– Mi a helyzet azokkal az 
iskolákkal, amelyek tagozatos 
osztályt indítanak, és „felvéte‑
lizniük” kell a gyermekeknek? 
Megérkezik‑e az április 8–9‑i 
beiratkozásig a kedvező vagy 
elutasító válasz?

– A nemzeti köznevelés-
ről szóló törvény szerint 
az általános iskolában nem 
szervezhető felvételi vizs-
ga. Ugyanakkor a sport- és 
mûvészeti emelt szintû oktatás 
esetében az iskola pedagógiai 
programja szerint alkalmassá-
gi vizsga szervezhető általános 
iskolában is. A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
(Klik) tájékoztatta a tankerü-
letek igazgatóit, hogy az alkal-
massági vizsgát úgy kell  meg-
szervezni és lefolytatni, hogy 
legkésőbb március 31-ig döntés 
szülessen az alkalmasságról.

– Vannak‑e egyéb olyan tör‑
vényi változások, amelyekről a 

szülőknek tudniuk kell a beirat‑
kozást illetően? 

– A jogszabály  egy esetben 
tartalmaz változást a korábbi 
évekhez képest: a nevelési-okta-
tási intézmények mûködéséről 
és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló  
20/2012. (VIII. 31.) EMMI ren-
delet 22. § (4) bekezdése szerint 
az általános iskola első évfo-
lyamára történő beiratkozáskor 
be kell mutatni a gyermek sze-
mélyazonosítására alkalmas, a 
gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt, 
továbbá az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást. A szülői 
teher csökkentése érdekében 
Marekné Pintér Aranka, a Klik 
vezetője erre utalva március 6-i 
sajtótájékoztatóján úgy nyilat-
kozott: „A beíratáshoz nem kell 
személyi igazolványt készíttetni 
a gyereknek, elegendő a sze-
mélyazonosságot igazoló lak-
címkártya is”

– A Klik vezetője sajtótájékoz‑
tatóján azt is elmondta, hogy 
az első osztályba beiratkozó 
gyerekek számában emelkedés 
várható a tankötelezettség alsó 
korhatárának változása miatt. 
Érden a rendelkezésre álló ada‑
tok szerint jár‑e nehézséggel a 
korhatár megváltoztatása, és ha 
igen, mit lehet tenni ebben az 
esetben?  

– A vonatkozó jogszabályok 
szerint a járási hivatal gondos-
kodik a tankötelesek nyilvántar-
tásáról, a nyilvántartásból rend-
szeresen adatot közöl az állami 
intézményfenntartó központ 
és a tanuló lakóhelye – ennek 
hiányában tartózkodási helye 
– szerint illetékes települési 
önkormányzat jegyzője számá-
ra, továbbá hivatalból elrendeli 
és felügyeli a tankötelezettség 
teljesítését, a szakértői vizsgála-
tokon való megjelenést.

 Ádám Katalin

Iskolai beiratkozás:  
milyen változások várhatók?

Sárközi Márta: A szülõket megilleti 
a szabad iskolaválasztás joga
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Pulai Edina hangsúlyozta: rend-
kívül fontos lépésnek tartja, 
hogy ez a kormány az önkor-
mányzatokat és nem a külföldi 
tulajdonú bankokat támogatja az 
állami költségvetésből. Nagyon 
sok önkormányzatnak, köztük 
Érdnek is hatalmas teher került 
le a válláról azzal, hogy hitel-
állományának 70 százalékát 
átvállalta az állam, és ezt pártja 
is támogatja, ám a költségve-
tést mégsem tudta elfogadni, 
mert annak több pontjával nem 
ért egyet. Például nem értett 
egyet a lakossági ingatlanadó 
10 százalékos emelésével, mert 

szerinte ez rontja az egyébként 
is nehéz helyzetben lévők élet-
minőségét. 

Jakab Béla kérdésünkre 
elmondta: az adósságátvállalás 
arányát illetően többre számí-
tott a városvezetés, és jól is jött 
volna, mert egyelőre nem lehet 
pontosan tudni, milyen költsé-
gek terhelik még a várost az 
intézményi átalakítások miatt. 
A költségvetés tárgyalásának 
első fordulójában kifejtette 
érdemi javaslatait, ám a polgár-
mester nem fogadta be azokat, 
ezért nem tudta támogatni ezt 
a büdzsét. A képviselő szerint 

összességében jól érzékelhető, 
hogy nemcsak a város, hanem 
az ország is nagyon nehéz hely-
zetben van. Az adósságátválla-
lás szándéka üdvözlendő, ám 
Érden még így is megmutatkoz-
nak az elmúlt évek hibás gaz-
dálkodásának következményei. 
Õ folyamatosan elmondta, hogy 
sokkal több szigorítást kellene 
bevezetni, hogy jelentősen csök-
kenjenek a kiadások. Mivel az 
idei költségvetésbe nem került 
bele az általa javasolt civil alap, 
és az érdligeti közösségi ház 
„visszaadása”, amelynek az árát 
pár éve megkapta a városveze-
tés, de nem biztosított helyette 
egy másikat, ezért ezt a költség-
vetést semmiképpen sem tudta 
támogatni – nyilatkozta Jakab 
Béla, a Civil Érdek képviselője.

Csőzik László sem fogadta el 
a 2013. évi költségvetést. Még 
az első fordulóban kifejtette: a 
reformok következményei egye-
lőre még nem látszanak, és az 
iparûzésiadó-bevételek túlter-
vezésére hívta fel a figyelmet, 
amelyek szerinte ha nem tel-
jesülnek, milliók hiányoznak 
majd a költségvetésből. Az adó-
bevételek növelése érdekében 
megfelelő ipartelepítési kon-
cepciót szorgalmazott, szerinte 
a jövőben is a nagybefektetők 
által befizetett iparûzésiadó-
bevételek jelenthetik a város 
számára a kiutat. 

Jelenleg azonban Érd abból 
gazdálkodik, ami a rendelke-
zésére áll, ahogy T. Mészáros 
András fogalmazott: „ennyi 
pénz van”, és ennek megfele-
lően készült az elfogadott 2013. 
évi költségvetési rendelet. 

 B. E.

Fogyasztóvédők 
véleménye

Sokan megkeresték egyesületünket a 
csatorna házi bekötésekkel kapcsolat
ban.
Az elnökség az alábbi véleményt ala
kította ki, többek között Biczi Károly 
épületgépész tervező úrral történt kon
zultáció alapján:
Az akkreditált mérnök négy alkalommal 
jár a helyszínen. A négy alkalommal a 
feladata:
1. Helyszíni felmérés
2. Az elkészített dokumentáció átadása
3.  Fényképek készítése a csatornaveze

ték és csatolt részei eltakarása előtt
4.  Jelen van a tényleges rákötésnél is
Mindezeken túl biztosítja a műszaki 
leírást, a tervezői nyilatkozatot, a hely
színrajzot nyomvonaltervvel.
Fentiek mellett az övé az erkölcsi és 
anyagi felelősség a kivitelezés szak
szerűségéért is.
Ezért megítélésünk szerint a mai jogi, 
pénzügyi, szakmai körülmények között 
a leginkább biztonságos és gazdaságos 
megoldás a csatorna házi bekötést kérők 
számára az akkreditált mérnökök vala
melyikének igénybevétele.

Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Elnöksége

Az ellenzéki képviselõk  
nem támogatták a költségvetést
Érd 2013. évi költségvetését 11 igennel fogadta el a 
közgyûlés. Az öt ellenzéki képviselõ közül ketten távol 
maradtak, Csõzik László (2030 Egyesület) és Jakab 
Béla (Civil Érdek) nemmel szavazott, Pulai Edina 
(Jobbik) pedig tartózkodott.

Jakab Béla és Csõzik László a szünetben
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Felhívás
az általános iskolákba  

történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 
2013/2014. tanévre történő általános 
iskolai beíratásokra az alábbi időpon
tokban kerül sor:

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

Tanköteles gyermekét a szülő köteles 
a lakóhelye, ennek hiányában tartóz
kodási helye szerinti illetékes vagy 
a választott iskola első évfolyamára 
beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratás
kor a gyermek személyazonosítására 
alkalmas,  a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító és a lakcímet igazo
ló hatósági igazolványt és az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igaz
gatója dönt, elutasítás esetén fenn
tartó hivatott a felülbírálati kérelmet 
elbírálni.

Elsősöket várnak
A Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, 
Törökbálinti út 1.) az óvodából az isko
lába történő átmenet megkönnyítése 
céljából 2013. március 25-én 15–16 
óra között játékos foglalkozásokat szer
vez leendő elsősei számára. 
Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerme
keket, szülőket. 
 Varga Jánosné igazgató

p
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Fórum

Zászlós borok címkéi

Az ötödik évadot megérő Verebi Esték 2013. rendezvénysorozaton 
belül borkóstolót tartottunk családi borászokkal. Az estén Domján 
Károly érdi lakos, a Promontorium Borlovagrend és a Vadász 
Borrend ötletadója és megalapítója „Zászlós borok” borcímke
gyûjteményéből nyílt kiállítást a Szent Benedictus Borlovagrend 
tagja, Mati Károly méltatta. Kiemelte: a gyûjtőmunka a magyaror
szági borászatban jelentős, ezért mindenkor érdemes bemutatni 
boros rendezvényeken. Ajánlja mindenki figyelmébe, mert nyo
mon követhető a magyarországi borrendek megalakulása, a címkék 
divatja. Köszönet a tulajdonosnak a kiállítási anyag összeállításáért 
és kivitelezéséért. 

További gyûjtőmunkájához jó egészséget és kitartást kívánok!
Kerekes Erzsébet 

szervező

A Bolyai János Általános Iskola 
adott otthont 2013. márci
us 8án délután 14 órai kez
dettel a megyei idegen nyelvi 
vers és prózamondó verseny
nek. Az érdi iskolákon kívül 
Dunavarsány, Dunakeszi, Gyál, 
Budaörs, Biatorbágy, Páty 
Sóskút, Telki, Százhalombatta, 
Pilisvörösvár és Herceghalom 
iskoláiból érkeztek angol vagy 
német nyelvet tanuló és az iro
dalmat szerető felsős diákok a 
Bolyaiba. 

Sárközi Márta, az Érdi 
Tankerület igazgatója köszön
tötte a vendégeket, majd Tóthné 
Koncz Ibolya, az iskola idegen 
nyelvi munkaközösségének 
vezetője bemutatta a zsûri 
tagjait, s néhány gyakorlati 
tanácsot is adott a diákoknak. 
Évfolyamonként egy kötelező 
vers és egy szabadon válasz
tott vers elmondásával mérte 
össze tudását és tehetségét a 
81 versenyző. A zsûri a pon
tos szövegtudást, a kiejtést és 

a mûvészi előadásmódot érté
kelte. A szervező tanárok – dr. 
Szabados Gáborné és dr. Kótainé 
Lakatos Györgyi – a könyvtár
ban látták vendégül a kísérőket 
kötetlen szakmai eszmecsere 
keretében.

Az Érdi Tankerület 120 000 
forintos támogatásának köszön
hetően a verseny legjobbjai 
értékes könyvjutalomban része
sültek. 

Baranyi Teréz igazgató

Megyei idegen nyelvi vers- és prózamondó 

verseny a Bolyaiban

Ének, zene, tánc, vers, próza, jelenet, egyéb

Újra Diákgála
Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium ismét megrendezi  

Diákgála elnevezésű programját 
a Szepes Gyula Művelődési Központban 

2013. március  23-án 17 órai kezdettel.
A Diákgálán tanulóink ének, zene, tánc, jelenet, vers és próza, valamint egyéb kategóriák-
ban mutathatják meg tehetségüket.
Az előadásnak ugyanakkor a nagyközönség előtt való bemutatkozáson túl nem titkolt 
jótékonysági szándéka az Érdi Gimnázium Alapítvány forrásainak bővítése. Ez utóbbi cél 
érdekében az alapítvány kuratóriuma és diákönkormányzata támogatójegyet bocsát ki 
1200 Ft értékben. 

A felajánlott összegek a szociális helyzetük miatt rászoruló tanulókat támogatják.
A belépőjegyek ára 500 Ft, és vásárolható családi jegy is 1000 Ft-ért, amely 3 fő belépésére 
jogosít.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, tisztelettel várjuk rendezvényünkön és támoga-
tóink között.

Elérhetőségek:  Vörösmarty Mihály Gimnázium
   2030 Érd, Széchenyi tér 1.
   Telefon/fax: 06 23 365- 671
  www. vorosmarty-erd.sulinet.hu

Érdi Gimnázium Alapítvány számlaszáma:
  K&H Zrt. 10200926-22610724-00000000
  Adószáma: 19177933-1-13

Diákönkormányzat, 
iskolavezetés

mozaik
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„A kancsót  töltsed  jól  tele,  de 
ne fulladjál bele!” „Az élet úgyis 
gyorsan  elszalad,  mulassuk  át 
az  éjszakát!”  Ki  bír  ellenállni 
ilyen  és  hasonló  remek  taná
csoknak, amiket Lizicska József 

borász  és  alkalmi  kórusa  fog
lalt  (bor)dalba  a  rendezvény 
elején,  kezükben  persze  teli 
pohárral.  A mulatozással  azon
ban  kicsit  még  várni  kellett, 
mert  előbb  a  rendező  szerve

zet,  az  Érdi  Pincetulajdonosok 
Egyesületének Magtár néptánc
csoportja lépett fel, majd követ
kezett az éremeső. 
A rendezvény  fővédnöke  a 

Gál  pincészet  volt.  Gál Csaba 
és  felesége  érdi  lakosként 
Szigetcsépen  borászkodik.  Jól 
mûködő  gazdaságukat  röviden 
ismertették:
–  Csaknem  húsz  éve  ingá

zunk  Érdről  Szigetcsépre,  ahol 
minőségi  szőlőtermesztéssel 
foglalkozunk.  Tavaly  tisztes
séges  szüretünk,  jó  évjáratunk 
volt,  de  nem  ideális  a  magas 
hőmérsékletnek  és  a  csapadék
hiánynak  köszönhetően.  Ennél 
az  idén  jobb  évjáratot  kívánok 
mindenkinek. 
Gál  Csaba  azt  is  bevallotta, 

a  családban  ő  a  szőlész,  „az 
asszony  a  borász”.  Ezután  a 
hattagú zsûri elnöke, László Éva 
adott  összegzést  az  oklevelek, 
érmek, serlegek átadása előtt:
–  A tavalyihoz  képest  hu

szonhattal  több,  azaz  nyolc
vannégy  bor  versenyzett. 
Jöttek  a  környékről  minták 
–  például  Tárnokról,  Sóskútról, 
Százhalombattáról,  Bicskéről 
–,  de  távolabbi  vidékekről  is, 
így  Gödöllőről,  Szekszárdról  és 
Villányból  is.  Igazán  jó  borok 
jöttek össze, tavaly nagyon meg 
voltunk  elégedve  az  alapanyag
gal, de a borászok is megfelelő
en kezelték a borokat,  amelyek 
közt  meglepetésemre  volt  még 
otellórozé  is,  ami  különleges, 
bevallom, ilyet még én sem kós
toltam. Otellóból rozét készíteni 
mûvészet.  Úgy  veszem  észre, 
egyre több fiatal szereti a bort, és 
nem csak fröccsként. Gratulálok 
a helyezetteknek, és arra kérem 
önöket,  nagy  odaadással  kezel
jék jövőben is a bort.
Az  asztaloknál  már  többen 

nagy  odaadással  kezelték  a 
bort,  egyre  jobb hangulat kere
kedett, főleg a díjazottak között. 
Hetven  érem  és  oklevél  talált 
gazdára,  ebből  nyolcan  kaptak 
nagy  aranyérmet,  öten  érdi
ek:  Martonosi Tamás, Dávid 
István, Hudák Mihály, Vucsics 
Béla, Megyesi Dezső,  valamint 
a  százhalombattai  Süle Károly, 
a  sóskúti  Bakos István Zoltán 
és  a  budapesti–bicskei  Móricz 
László.  Ezenkívül  különdíjakat 
is  felajánlott  az  MC  Borászati 
Kft. és a Termál Hotel Liget. Ez 
utóbbi, mint a rendezvény évek 
óta kiváló helyszíne, házigazdá
ja, három darab 10 ezer forintos 
utalványt adott! 

Pál Károly  igazgató  elmond
ta:  örömmel  ad  helyet  minden 
évben  ennek  a  jó  hangulatú 
borversenynek. A Termál Hotel 
Ligetben  a  híres  lúgos  vízen 
kívül  most  az  egyre  nagyobb 

hírnévre  szert  tevő  érdi  és 
főleg környékbeli borok folytak 
három  napon  át,  hiszen  folya
matosan  érkeztek  be  a  minták 
– ilyen nagy számban még soha
sem  –,  amelyeket  1–20  pontig 
pontozott a borbíráló bizottság.
A Liget  nagyterme  megtelt 

borászokkal  és  vendégeikkel, 
legalább  százhúszan  lehettek, 
a  rendezvény  lassan  kinövi  a 
helyiséget. 

T. Mészáros András  pol
gármester  nagyon  dicsérte  a 
„szebbnél  szebb,  egyre  szín
vonalasabb”  érdi  borokat,  ő 
inkább a száraz vörösbort része
síti előnyben. 

Hudák Ágnes  házigazda,  fő 
szervező  táncolt  örömében  – 
már  csak  azért  is, mert  tagja  a 
Magtár néptánccsoportnak –, és 
elégedett volt a jól sikerült bor
versennyel is:
–  Boldog  vagyok,  mert  min

den a helyén volt,  és borverse
nyünk  iránt  annyira  megnőtt 
az  érdeklődés,  hogy  helyhiány 
miatt még vissza is kellett mon
dani  jelentkezőket  a  vacsorára. 
Köszönet  a  résztvevőknek,  és 
köszönet  a  hotel  vezetésének 
a  sok  segítségért.  Arra  bizta
tom  az  érdi  borászokat,  bátran 
nevezzenek  be  jövőre  is,  mert 
rengeteget lehet tanulni a borbí
rálatokból.
Éjfélig  az  egész  társaság  egy 

nagy  borbíráló  bizottsággá 
alakult,  egymás  terméseit  kós
tolgatták.  Az  érdi  horgászok 
vezérkara  szintén  ezt  tette. 
Koller József  főhorgász  is  több 
díjat  elhozott  a  versenyről,  őt 
így  ugratta  pinceszomszédja,  a 
szintén  jó helyezést elért nótás 
kedvû Lizicska József:
–  Azért  nyert  a  borod, 

Józsikám,  mert  a  pincémből 
minden, ami jó, átsugárzik hoz
zád…

Kristóf Zoltán  biológus  Apa 
névre  keresztelt  vörösbora  úgy 
nyert  aranyérmet,  hogy  még 
csak  nagyon  ifjú  pincetulajdo
nos  –  az  idén  készült  el  pincé
je  a  parkvárosban.  Iparmûvész 
lánya  nevezte  el  az  egyik  bort 
Apának,  a  másikat  Anyának, 
a  harmadikat  pedig  magáról 
Katának  –  ez  utóbbiak  bron
zot  vittek  el.  Az  itt  elért  ered
mények  biztosan  lökést  adnak 
majd a hobbiborász családnak a 
további borászkodáshoz. 
Azt  tartja  a  mondás,  a  bor 

minden  cseppje  üzenetet  hor
doz. Hordozza a tavalyi év nap
sugarának,  szellőjének,  a  föld 
erejének,  a  gazdák  odafigyelé
sének,  munkájának  üzenetét. 
Innen  üzenjük:  jó  volt  megint 
az  érdi  borversenyen,  jól  érez
tük  magunkat  a  boros,  nótás 
esten.  Temesi László

Jó alapanyag, jó bor, rekordnevezés

Érdi borverseny nótázással
A jó bor, a jó vacsora, a jó zene és a jó társaság most 
is adott volt, mint tavaly, a Termál Hotel Ligetben, a 
lassan már hagyományos érdi borversenyen, amelyre 
az idén rekordnevezés érkezett. Még szekszárdi és 
villányi bort is kóstolhatott a zsûri! Ez azt jelenti, hogy 
egyre rangosabbá válik a város borversenye, ami 
messzi tájra viszi településünk jó hírét. 

A borverseny megnyitóján T. Mészáros András polgármester is tapsolt a 
Magtár táncosainak
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Az egyik nagy aranyérmes, a házigazda Hudák Ágnes veszi át a díjat Pál 
Károlytól, a Termál Hotel Liget igazgatójától

Az eredményhirdetés után következett a közös éneklés

mozaik

Felhívás óvodai beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága az önkormányzat által fenntar-
tott óvodákra az alábbi beíratási időpontokat határozta meg: 

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

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

Tisztelt szülõk!
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 jelent-
kezését. 

Az emelt szintű matematika és idegen nyelvi osztályokban heti 5+1 órában tanulhat-
ják 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-mailben 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 matematikai emelt szintre jelentkezők a magyar- és mate-
matikafüzeteiket, 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
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ABLAK AJTÓ

Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel!5-6 
légkamrás ablakok. Bontás-beépítés-pár-
kányozás-helyreállítás.Fizetés három rész-
letben.06-30-852-6791 06-20-622-1136

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Villanyszerelõt, elektromos szakembert 
keresünk áramfejlesztõk javítására, kar-
bantartására, jogosítvány ajánlott. T:06 
30 390 6163

ÁLLÁST KERES

Megbízható, korrekt hölgy takarítást, 
vasalást vállal. T:06 70 242 4064

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST

NÁLUNK ARANYA EZÜSTJE TÖBBET 
ÉR, NINCS LEVONÁS,KP AZONNAL!KÖZÉP 
ÁR:7600FT/G. EZÜST: EVÕESZK ÖZ, 
GYERTYATARTÓ, CUKORDOB.IPARI,STB! 
BP. JÓZSEF KRT 41. 0630/957-2206

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BÖLCSÕDE

CSATORNÁZÁS









DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EGÉSZSÉG

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

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

GÉP

GUMISZERVIZ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Budafokon olcsón eladó a 65nm-s 
3 szobás, magasföldszinti lakásom.Jó 
parkolás,jó közlekedés. 10MFt irányár, 
közvetlen a tulajdonostól. Tel.:06-20-
9432734

XI. Sasad alján eladó, napos, 2. emeleti, 
cirkós lakás 14,9 mFt. 06-20-426-0015

VÁROSLIGET KÖZELÉBEN ELADÓ 
LAKÁS! 40nm-es, tehrmentes, azonnal 
költözhetõ garzonlakás, tárolóhelyiséggel. 
Kiváló közlekedés! Ár: 5.9M Ft Tel: 06-
70-585-3231

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

Pincehelyen 2 szobás, öszkomfortos, 
gázkonvektoros, kertes ház eladó. Ár.:3 mill. 
photomagnes@gmail.com +304729399 
www.ingatlan.com/20009877

ÁRON ALUL!!! 189eFt/nm Budapest XI 
Ballagi Mór u 52nm FELÚJÍTOTT TÉGLA 
ép 2. em-i lakás eladó. Ár: 9.8m Ft  
+36703331425   
www.ingatlan.com/20003408

Áron alul 18,5 M eladó Érd-Ófalu pin-
cesoron 3 szintes cirkós, panorámás ház, 
pince, garázs, 1800 m² díszkerttel. T:06 
30 290 9276

Érd kp-i sorházi 3 szobás lakás eladó 
v. max 3 M Ft ráfizetéssel házra cserélem. 
Iár:23 M. T:0630/491 7268



















Betegség miatt 5 szobás családi ház+f.
medencével 35 M Ft helyett 25 M Ft 
sürgõsen eladó. T:0620 221 3516

Eladó Siófok-Szabadifürdõ 75 N-öles 
telken 25 m² faház összközmûves, aszfal-
tos utcában. T:0620 9392 042

Mélyen ár alatt eladó Érdligeten 185 
m²-es családi ház tulajdonostól 18,5 M Ft. 
T:06 30 848 7811

JÁRMÛ

KERT

Metszés, permetezés, favágás, gye-
pesítés, bozótírtás, kerítés építése, javí-
tása.  Térkövezés- betonozási munkák. 
Tel: 061781-4021, 06 70 547-2584, 06 
70 3918976

Szabolcsi mg szakmunkás vállal Érden 
szakszerû metszést, gyógymetszést, per-
metezést, fakivágást, gallyazást, kerttaka-
rítást, bozótirtást, sövényigazítást, ásást, 
rotakapálást, hulladék elszállítást. T:0620 
312 7676

Marhatrágya, gombatrágya, virág-
föld, sóder, homok, kõpor egész évben 
rendelhetõ! T:06 30 5 611 569

KIADÓ

Érden a Tárnoki út aszfaltos részén 
buszmegállóhoz közeli családi házban tel-
jesen különálló szinten 50 m² tetõtéri lakás 
2 szoba, konyha, fürdõszoba, elõszoba, 
erkély, bútorozott sürgõsen kiadó gépko-
csibeállás lehetséges. Kábel tv, telefon 
igény szerint megoldható. Kerthasználat 
megbeszélés tárgya. Ár 65 E Ft+rezsi. 
T:0630-624-9604

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

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

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

Újpalotán (Nyírpalota u.31)2013.04.01.-
tõl kiadó 12/m2-es kerékpártároló. Jelenleg 
irodának használják. Érdeklõdni: +3630-
528400306-1-4171019

KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK Budapesten 
jó közlekedéssel bérlõink részére. Hívja a 
70-627-3436 számot és segítünk gyorsan 
kiadni lakását! Nem kizárólagos meg-
bízás.

Fiatalok keresnek kiadó lakást 
Budapesten, hosszútávra. Ajánlataikat vár-
juk a 06 30 826 66 91  vagy a 266 2698  
-as számra!

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS

Ingatlanok teljeskörû felújítása, javítása: 
festés,burkolás, gipszkartonozás,kõmûves 
munkák,hõszigetelések. Kerítések építése 
javítása. (1)781-4021,(70)547-2584































Festés, mázolás, tapétázás, burkolás, 
nyílászárók beépítése, csempe, parketta, 
PVC szõnyeg, víz! Felmérés DÍJTALAN! 
Tel:(20)466-1889, (70)224-8026 
GARANCIÁVAL!

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Angolórák gyakorlott tanártól hagyomá-
nyos módszerekkel bármely napszakban 
otthonában is! T:0620 925 5288

Diplomás biológus, biológia és kémia 
középszintû érettségi felkészítést vállal. 
T:06 70 280 5138

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630-
9488909

PSZICHOLÓGUS

ROBOGÓ

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

RUHAJAVÍTÁS

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

SZIGETELÉS













SZOLGÁLTATÁS

SZÖVETKALMÁR-nál bútorszövetek, 
habszivacsok, mûbõrök, autókárpitok, 
kárpitozás. Érd, Leányka u. 6. Tel: 23/372-
495 www.butordoktor.hu

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

Hõszigetelés kivitelezése kõmûves- és 
festõmunkák. T:06 30 265 3967

TAKARÍTÁS
Irodák, intézmények, tárasasházak, 

magánlakások teljeskörû napi nagytaka-
rítása. Szõnyeg-, kárpit-, ablaktisztítás. 
Tel: 06-1-7814021, (70)391-8976, 
(70)5472584

TÁRSASHÁZKEZELÉS
Társasházuk szakszerû kezelését 

garanciával vállaljuk. Ez príma! Mi nem 
ígérgetünk, velünk meg lesznek eléged-
ve! Prima Home Kft. www.primahome.hu 
06/30/623-9290











TÁRSKERESÕ

TELEK

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

TETÕSZERVIZ

TÛZIFA

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

ÜDÜLÉS

VASKERESKEDÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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







AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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A Németh  Helga  Utánpótlás 
Program  2011-ben  jött  létre,  és 
több célnak is meg kíván felelni. 
A gyerekek  az  iskolai  oktatás 
keretében  ismerkednek  meg 

a  kézilabdázás  szabályaival,  a 
sport szépségeivel, a csapatszel-
lem,  a  küzdés  fontosságával. 
A program tökéletesen  illeszke-
dik a tömegsport törekvéseihez, 

A Cheerleading,  más  szóval 
pompon  nem más, mint  hajrá-
zás vagy vezérszurkolás, amely 
a torna, az akrobatika és a tánc 
elemeit  ötvözi.  Elsősorban  csa-
pattevékenység, amely szorosan 
kapcsolódik más sportágakhoz, 
főleg  az  amerikai  futballhoz,  a 
kosárlabdához  vagy  a  labdarú-
gáshoz.
Ez a sportjellegû tevékenység 

már  Érden  is  jelen  van;  2012 
októberétől indította a Suli-Zsúr 
három  érdi  általános  iskolá-
ban. A Kőrösi, a Gárdonyi és az 
Érdligeti iskola alsó évfolyamos 
lányai  lelkesen  járnak  a  foglal-
kozásokra,  ahová  kezdő,  6–12 
éves  érdeklődő  lányok  is  folya-
matosan csatlakoznak.
A Suli-Zsúr  cheerly  lányai 

2013  februárjától  az  érdi  Treff 
07 SE NB II. férfi kézilabda-mér-
kőzések  szüneteiben  is  fellép-
nek, ahol mozgáskultúrák talál-
koznak, és ahol a három iskola 
lányai  közös  koreográfiával  is 
készülnek. Látványos produkci-
óik  szórakoztatják,  buzdítják  a 
közönséget,  vagy  éppen  együtt 
skandálnak  a  közönséggel  a 
meccsek szüneteiben.
A Suli-Zsúr  oktatóinak  célja, 

hogy  a  lányok  csapatban  izgal-
mas, sokszínû cheerrel (mondó-
kával)  fûszerezett  aerobikkal, 
vagy  zenés  több  stílusú  tánc-
koreográfiával  gazdagodjanak, 
pomponnal vagy anélkül. Ezért 
három különböző stílusú oktató 
tanítja a gyerekeket: más és más 
foglalkozik  a  gimnasztika,  az 
aerobik és a hiphop oktatásával, 
illetve ezek ötvözetével.
Az  órák  újabb  résztvevői 

már  a  kezdeti  időszakban  a 
csapat  részévé  válnak,  amely-
nek  sokrétû  fejlődési  lehető-
séget  kínál,  az  egy  csapatban 
dolgozással,  az  egyéni  és  team 

jellegû  felelősség  kialakulásá-
val,  mindezeken  túl  pedig  a 
sokszínû  gyakorlatsorok  és  a 
több  stílusú  zene,  tánc  segíti  a 
lányok  fejlődését.  Nem  titok, 
hogy  a  chantek  (rigmusok)  és 
cheerek  (mondókák)  többségét 
is a lányok írják meg, az oktatók 
pedig  hozzáadják  a  szövegek 
ritmusainak megfelelő mozgás-
kombinációt.
Az  órákon  mindig  visszatér-

nek  az  alapokhoz  is,  sőt,  min-
denki kiteljesedhet egyénileg  is 
a  táncolásban  és  a  különböző 
figurák, bázisok, ugrások, átfor-
dulások  és  akrobatikus  elemek 
bemutatása  által,  amelyeket 
iskolai  és  városi  rendezvénye-
ken,  meccseken  mutathatnak 
be a lányok.
A Suli-Zsúr  oktató  gárdája 

továbbra  is  örömmel  várja  az 
újabb  csatlakozni  vágyó  lányo-
kat.  Semmit  nem  számít,  hogy 
valaki milyen testalkatú, magas 
vagy alacsony, és az sem számít, 
hogy  például  sovány  vagy  erő-
sebb  testalkatú. A lényeg, hogy 
a  jelentkező  legyen  jókedvû, 
aktív,  szeresse  a  verseket,  a 
zenét,  és  szeressen  táncolni. 
Várunk tehát csapatunkba min-
den  érdeklődő,  zenét  és  táncot 
kedvelő,  csapatjátékot  szerető 
6–12 év korú lányt!
Az érdeklődők a 20/950-9321 

telefonszámon,  illetve  a  www.
sulizsur.hu  weblapon  kaphat-
nak bővebb információt.
A legközelebbi  Cheerleading 

fellépés  kézilabda-mérkőzésen 
március  24-én,  vasárnap  lesz 
az  érdi  Treff  sportcsarnokában 
17.15-től 17.40 óráig.

Burján Nóra  
aerobik szakedző 

Vadász Judit 
a Suli-Zsúr Szociális 

Szövetkezet elnöke

Pomponlányok a Suli-Zsúrból

Röplabdatoborzó
A  Delta  Röplabda  Sportegyesület  felvételt  hirdet  2001.  január 
1.  után  született  lányok  és  fiúk  részére.  Edzések  hetente  3 
alkalommal  a  Bólyai  általános  iskola  tornatermében,  kedden 
15.30–17.00, szerdán 15.30–17.30, pénteken 15.30–17.00 között. 
Érdeklõdni Dömötör-Mátrai  Beátánál  a  20/610-66-22-es  tele-

fonszámon, vagy e-mailen a volleyball@maffia.hu e-mail címen 
lehet.

Közlemény
A Magyar Labdarúgó-szövetség versenybizottsága a 2012–2013. 
évi  OTP  Bank  Liga  NB  I.  osztályú  labdarúgó-bajnokság  20. 
fordulójában  kiírt  valamennyi  bajnoki  mérkőzést  elhalasztja. 
A 2012–2013. évi Ness Hungary NB II. osztályú labdarúgó- baj-
nokság Keleti és Nyugati csoport 18. fordulójában kiírt valameny-
nyi bajnoki mérkőzést ugyancsak elhalasztja. Arról is döntöttek, 
hogy a teljes NB III-as kör mérkőzéseit szintén elhalasztják. 
Ennek  megfelelően  a  március  16-ára,  szombatra  kiírt  Érdi 

VSE – RTK VASLO mérkőzésre későbbi időpontban kerül sorra.

Az Érdligeti Általános Iskoláé a vándorkupa

Kis kézilabdázók nagy meccsei
Második alkalommal rendezték meg a Németh Helga 
Utánpótlás Program tornáját Érden, amelyen több száz 
gyermek pattogtatta a szivacskézilabdát. Az egykori 
világválogatott kézilabdázóról elnevezett, Érden és 
vonzáskörzetében mûködõ iskolai program csaknem 
1000 gyermeket ismertet meg a kézilabdázás szépsé-
geivel. Az érdi eseményen ezúttal is az ÉTV-Érdi VSE 
élvonalbeli kézilabdázónõi vezették a mérkõzéseket.

miközben  a  szülőknek  anyagi-
lag semmiféle terhet nem jelent 
a  részvétel.  Ráadásul  olyan 
oktatók képezik a kicsiket, mint 
például  az  egykori  világ-  és 
283-szoros  magyar  válogatott 
Topáné György Anna,  vagy  az 
ugyancsak  nemzetközi  szin-
ten  kézilabdázó  Oláhné Balog 
Tünde, Pádár Margó és Szigeti 
Katalin.  A tömegsportban  való 
részvétel  mellett  ráadásul  a 
gyerekeknek  arra  is  lehetőség 
nyílik,  hogy  feljebb  lépve,  az 
érdi kézilabdaklub korosztályos 
csapataiban „hivatalos” bajnok-
ságban  folytassák sportpályafu-
tásukat.

A második alkalommal megren-
dezett  érdi  tornán 490  gyermek, 
összesen mintegy  40  csapat  vett 
részt. A kicsik nagy lendülettel és 
akarással  vetették  bele  magukat 

a  játékba, olykor ölre menő csa-
tákat vívtak a kupákért. Az  idén 
is  az  ÉTV-Érdi  VSE élvonalbeli 
kézilabdázónői  fújták  a  sípot  a 
meccseken és adták át a díjakat a 
helyezetteknek.
A vándorkupát  ezúttal  az 

Érdligeti  Általános  Iskola  vitte 
haza,  ők  nevezték  a  legtöbb 
gyereket  a  tornára.  A vegyes 
csapatoknál  a  Jolly  Jokerek 
(Érdligeti  Általános  Iskola) 
győztek,  a  döntőben  felül-
múlva  az  Érdi  Sasokat  (Bolyai 
Általános  Iskola)  együttesét. 
A fiúknál  a  Rosszfiúk  (Kőrösi 
Általános  Iskola)  nyertek  a 
döntőben  a  Fekete  Farkasok 

(Kőrösi Általános  Iskola)  ellen, 
a lányoknál pedig a Cuki-Mukik 
(Batthyány Általános Iskola) dia-
dalmaskodtak a Kőrösi Kézisek 
(Kőrösi Általános Iskola) felett.

Nem könnyû a döntés: hova is passzoljak?

A program kitalálója és gazdája: Németh Helga

Lendületes támadásban a zöldek

Lelkes játékosok és lelkesen támogató szurkolók

Vegyes csapatok küzdelme


