
XXIII. évfolyam, 12. szám 2013. március 28.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Rákötés csak fizetõknek
Lehetőség van részletfizetésre és szociális 
támogatás kérésére is. 

2

Autó megy a csõben
Az elkészült csőrendszer állapotát kamerával 
vizsgálják belülről.

4

A tanulható biztonság

Borulásszimulátor, „részegszemüveg”- bemutató, fékezd magad program és ke-
rékpáros ügyességi pálya is várja többek között azokat a diákokat, akik részt vesz-
nek a Magyar Autóklub „Biztonságosan közlekedni egy életúton” programjában, 
amelynek idei évadnyitóját március 19-én Százhalombattán, a Tesco parkolójában 
tartották. Érdre június 5-én érkeznek. 11. oldal

Ugyanannyit mutat, de olcsóbban
A rezsicsökkentés nem 
üres kampányfogás, sõt, 
a további ármérséklé-
seknek is megvannak az 
energiaszektorban a tar-
talékai, és ez a csökken-
tés megilleti a magyar 
állampolgárokat, mert a 
jövedelmük legnagyobb 
százalékát rezsire köl-
tik. A hét végétõl Érden 
és környékén is elindul 
a rezsicsökkentést tá-
mogató aláírásgyûjtés.
 3. oldal

Újabb ablakok nyílnak

Év végéig országszerte több mint 300 kormányablak 
kezdi meg mûködését, és nemcsak a jelenlegi hatvan-
két ügykört látják el, hanem több mint kétezer üggyel 
foglalkoznak majd – hangzott el az érdi kormányab-
lakban tartott múlt szerdai rendezvényen, amelyen a 
Pest megyei kormányablakok ötvenezredik ügyfelét 
köszöntötték. 5. oldal

Kéményseprés 
Írásunkból kiderül, hogy hogyan igényelhet-
jük vissza a kéményseprõidíj-túlfizetést.

8

Elfogott rablók
Az alkalmi lopások zömét az értékek védel-
mével meg lehet elõzni.

10

Úszók

Tóth Lilinek a váloga-
tottság a célja. Egyebek 
között a Budapest-baj-
nokságon is elérheti azt 
az idõeredményt, amivel 
bekerülhet a válogatott 
keretbe. 16. oldal



názással érintett ingatlanhoz 
kapcsolódik. Ez azt jelenti, 
hogy a társulati tag elhunyta 
esetén örököseinek kell tovább 
folytatnia a befizetést (ilyenkor 
a hagyatékba fel kell venni a 
lakás-takarékpénztári számlát 
is – ez ügyben mindenképp 
érdemes felkeresni a társulat 
ügyfélszolgálatát, ahol tájékoz-
tatást és segítséget nyújtanak 
az örökösöknek). Ingatlan adás-
vétel esetén is tisztázni kell, 
hogy az eladó milyen összegû 
érdekeltségi hozzájárulást fize-
tett és rendezett-e a tartozása, 
vagy a vevőnek kell ezt rendez-
ni. A társulat nem kíván igaz-
ságot tenni az eladó és a vevő 
között, ebben nekik kell meg-
egyezniük. 

– A befizetések terén adódnak 
más, technikai jellegû gondok 
is: vannak ingatlantulajdono-
sok, akik banki átutalással inté-
zik a hozzájárulást, és semmit 
nem írnak a közlemény rovat-
ba. Ha van hasonló név a nyil-
vántartásban, természetesen 
meg lehet találni, hogy kinek 
a nevére fizettek be, ha viszont 
valaki más nevében fizeti be, és 
nem közli, hogy ki helyett vagy 
melyik ingatlanra, nem tudjuk 
beazonosítani. Természetesen 
az ő befizetésük sem vész el, 
csak éppen nem tudjuk sze-
repeltetni az illető egyenlegén. 
Ezúton kérek tehát mindenkit, 
hogy banki átutalásnál a köz-
lemény rovatban adja meg az 
ügyfélszámot, vagy legalább az 
ingatlan címét. Aki ezt eddig 
nem tette meg, honlapunkon 
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

A csatornaprojekttel kapcsolat-
ban szinte nincs olyan fórum, 
tájékoztató, ahol ne hangsú-
lyoznák: ez a hatalmas beruhá-
zás uniós forrásból valósulhat 
meg. Ezzel együtt nem szabad 
elfeledkezni a lakosság hozzá-
járulásáról sem. Az érdiek – tár-
nokiak, diósdiak – által fizetett 
hozzájárulás összege csupán 
kisebb része (mintegy 15 szá-
zaléka) a teljes beruházási költ-
ségnek, mégis, a lakók társulása 
és befizetései nélkül ma nem 
lenne csatornázás. A társulat 
megalakulása előfeltétele volt 
annak, hogy az unió befogadja a 
projekt pályázatát – nem beszél-
ve arról, hogy a lakók azon ígé-
rete, hogy fizetni fogják a hoz-
zájárulást, lehetővé tette, hogy 
az önkormányzat finanszírozni 
tudja a beruházás kezdetét. 

A lakás-takarékpénztári szám-
lákon tavaly év végén körülbelül 
1,056 milliárd forint gyûlt össze 
eddig, a készpénzes befizeté-
sekből pedig mintegy 1,2 mil-
liárd forint. Mivel összesen 4,2 
milliárd forintot kell befizetni, 
a fennmaradó részt 2016 végéig 
fizetik azok, akik a részletfi-
zetést vállalták. Fontos hang-
súlyozni, hogy a lakosok által 
fizetett önrész csak a csatorna-
projektre fordítható, a törvény 
szerint semmilyen más célra 
nem lehet azt felhasználni.

A társulat – amelynek maguk 
a lakók a tagjai – tartja nyilván a 
befizetéseket, koordinál, segít-
séget és felvilágosítást nyújt a 
lakosságnak. Mivel tizenhétezer 
háztartás befizetéseit kezelik, 
itt is adódnak gondok: nemfi-
zető és hátralékban lévő lako-
sok, beazonosíthatatlan befi-
zetők. E problémáknak jártunk 
utána Simó Károly, a társulat 
elnökhelyettese segítségével. 
Témánk azért időszerû, mert 
már megkezdődtek a ráköté-
sek, ehhez pedig szükséges a 
rákötési engedély is. Aki nem 
rendezte a befizetéseit, annak 
előbb ezt kell tisztáznia. Ezt 
egyesek már tapasztalhatták is, 
hiszen az első körben átadott 
csatornaszakaszok mentén 
is laknak olyanok, akik fenti-
ek miatt nem kaphatták meg a 
rákötési engedélyt. Õk a szom-
szédságból értesültek arról, 
hogy elvileg csatlakozhatnának 

a hálózathoz, így felkeresték a 
társulat ügyfélszolgálatát, azzal 
a szándékkal, hogy rendezzék 
tartozásukat – tudtuk meg Simó 
Károlytól, aki elmondta azt is: 
azok, akik elmaradtak a befi-
zetéssel, több csoportba oszt-
hatók. 

– A lakók mintegy 9 száza-
léka eddig egyáltalán nem 
fizetett hozzájárulást. Mivel 
az érdiek kétharmada annak 
idején a csatornázás mellett 
döntött, azoknak is hozzá kell 
járulniuk a közös költségekhez 
hozzájárulás formájában, akik 
esetleg elzárkóznak a csatorna 
elől, illetve eddig nem fizettek. 
A nemfizetők közt vannak, akik 
a társulat megalakulása idején 
nem hittek abban, hogy Érden 
valaha is lesz csatorna – vagy 
rosszindulatú „tanácsadókra” 
hallgattak, akik arra biztatták 
őket, hogy ne fizessenek –, így 
mostanra már nehéznek tûnik 
egyben kifizetni a felgyûlt hát-
ralékot. Mások mereven elzár-
kóztak a csatornázás elől, a 
harmadik csoport pedig olyan 
jelentős anyagi nehézségekkel 
küzd, hogy még a havi 2605 
forint befizetése is gondot okoz. 
Azok, akik most szembesültek 
azzal, hogy igenis lesz csator-
na, és bizony be kell fizetniük 
a most már nem 250, hanem 
körülbelül 350 ezer forintot, 
kérhetnek részletfizetést a tár-
sulattól – ennek feltétele az, 
hogy a befizetést akkor fejezzék 
be, amikor a többi társulati tag, 
azaz 2016 októberéig. Azok, 
akik nehéz anyagi, szociális 
helyzetük miatt nem tudnak 
fizetni, a 14/2010 (II. 26.) helyi 
rendelet alapján az érdekeltségi 
hozzájárulás felét visszafizeten-
dő önkormányzati támogatás-
ként megkaphatják, amennyi-
ben megfelelnek a rendeletben 
részletezett jogosultsági felté-
teleknek. Mivel a nemfizetők 
esetében a jegyző elindította e 
köztartozás behajtását, minden 
érintettet arra kérek, vegye fel a 
kapcsolatot az ügyfélszolgálat-
tal, hogy vagy részletfizetéssel, 
vagy önkormányzati támogatás-
sal megoldódhasson ez a hely-
zet – kérte Simó Károly.

Fontos tudni: az érdekeltségi 
hozzájárulás megfizetése nem 
személyhez, hanem a csator-

Behajtás helyett részletfizetés, rászorulóknak támogatás 

Aki nem fizet, nem köthet rá
Szomorú kép: átadják a csatornát, a szomszédoknak megjön a rákötési engedély, 
mi azonban hiába várjuk… Ha ez történik, érdemes utánanézni: nem tartozunk-e az 
érdekeltségi hozzájárulással? Amennyiben a válasz igen, keressük meg a csator-
natársulat ügyfélszolgálatát, ugyanis van mód részletfizetésre és szociális támoga-
tás kérésére is. Mindezekrõl Simó Károly elnökhelyettes beszélt lapunknak. 

(erdicsatornazas.hu) lekérhe-
ti befizetései egyenlegét, és ha 
eltérést tapasztal, keresse meg 
ügyfélszolgálatunkat, hogy a 
nem beazonosított befizetése-
it is az ő címére könyvelhes-
sük – kérte Simó Károly. Mint 
mondta: előfordul pár olyan 
eset is, hogy a már csatorná-
zott helyen élők a csatornadíj-
ra vonatkozó csoportos banki 
beszedési megbízás esetén nem 
az érdi csatornamûvek – azaz 
a közszolgáltató –, hanem a 
csatornatársulat azonosítóját 
adták meg, összetévesztve a 
kettőt. Természetesen a társulat 
nem vonja le a csatornaszol-
gáltatási számla összegét, de 
az ÉTCS sem tudja ezt meg-
tenni, hisz neki meg nincs erre 
jogosultsága. Így tehát aki azt 
tapasztalja, hogy nem vonják 
a számlájáról a csatornadíjat, 
adjon a bankjának új megbízást, 
a helyes jogosult-azonosítóval 
(ÉTCS Kft, jogosult-azonosító: 
A23921917).

Az azonosíthatatlan utalá-
sok száma egyébként eltörpül 
az összes befizetéshez képest: 
a kezdetektől számítva eddig 
körülbelül 450 ezer befizetést 
kezelt a csatornatársulat – 
hiszen a lakók többsége havon-
ta fizet –, és ebből mindössze 
54-et nem sikerült eddig beazo-
nosítani.

– A banki átutalásokról imént 
már szót ejtettünk, de érdemes 
kitérni a csekkes befizetések-
re is. A sárga csekk előnye, 
hogy a befizető automatiku-
san beazonosítható, a befizető 
pedig szabadon választja meg 
a befizetés idejét. Hátránya – a 
postán időnként tapasztalha-
tó sorbanállás mellett –, hogy 
minden egyes csekkes befizetés 
költsége kb. 300 forint (ez az, 
amit a postának, banknak fizet-
ni kell). Ezt természetesen nem 
a befizetésekből vonjuk le, de 
összességében a társulat – tehát 
közvetve a lakók – kasszáját 
terheli. Gondoljunk csak bele: 
éves szinten több millió forint-
tal kevesebb jut a beruházás 
céljaira, ha ebből a csekkbefize-
tés költségeit fizetjük. A banki 
átutalás vagy csoportos besze-
dés költsége ennek töredéke. 
Ezért azt javaslom, hogy aki-
nek módja van rá, válassza a 
rendszeres banki átutalást vagy 
adjon csoportos beszedési meg-
bízást, ez utóbbi a lehető leg-
olcsóbb és legkényelmesebb 
módszer – zárta szavait Simó 
Károly, akitől megtudhattuk 
azt is: a megszokottól eltérően 
a hátralékosok már áprilisban 
kapnak értesítést, hogy tisztá-
ban legyenek azzal, van-e, és ha 
igen, mekkora az elmaradásuk. 
Így nekik még lesz idejük ren-
dezni ezt a kérdést az utcai csa-
tornaszakasz átadásáig. Hiszen 
a cél az, hogy minél hamarabb 
és minél többen tudjanak ráköt-
ni a csatornára, nem pedig az, 
hogy elmaradásuk miatt ne tud-
ják használni a lakók a kész 
hálózatot.  Ádám Katalin

A csatornára csak azok köthetnek rá, akik fizetik a hozzájárulást – az LTP-számlákon év végéig több, mint egy-
milliárd forint gyûlt össze, a készpénzes befizetésekbõl 1,2 milliárd
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Csend van a temetőben, pedig a 
sírkövek beszédesek. A tavasz 
is ki tudja az embert csalo
gatni, az első kócos napsütés
sel érdemes egyszerre érkez
ni, mert a temető az kert, és 
a kert nemcsak az elmúlás, 
hanem a magány helye is. 
A szerelmeseknél pedig senki 
nem vágyakozik kitartóbban 
a páros egyedüllétre. Ezen a 
helyen ilyenkor nem riasztanak 
a szellemek, viszont megnő a 
bátorság, és a bizonytalankodó 
ujjacskák, a kezek egymásra 
találnak. Hogy a kiskamaszok 
érzései ne lennének fontosak? 
Hiszen már az óvodában szá
mon tartják egymást a fiúk és a 
lányok, és ártatlanságukban ott 
munkálkodik a későbbi rafiné
ria, a fékezhetetlen vonzódások 
és a zabolátlan érzések gyakor
lat által való elsajátítása. Egy a 
napfényben átmelegedő temető
kerítés párkánya már maga a 
legkényelmesebb pad, ahol 
elfészkelheti magát ilyenkor a 
sütkérező, legyen bármilyen 
korú. Hiszen az özvegyeket 
ugyan az emlékek szólítják, de 
az emlékek közül a legszeb
bek szintén ilyen hangulatokat 
idéznek, kiskapával és palántá
val, vagy anélkül még. 

Hogy eközben Érd egész 
újkori történelme megelevene
dik az ember szeme előtt, az 
már csak ráadás a bódultság
hoz. Egy ilyen városban, ahol a 
Szőlőhegyről az Óhegyre átlát 
az ember, s az egykorvolt pol
gárok nyughelye is a lankák
ra kapaszkodik, van alkalom a 
szemlélődésre. Velünk vannak 
az elődeink, mint egykor a hor

dák vagy a törzsi közösségek 
idején, amikor nem akarták 
elhinni a kicsinyke társadalom 
tagjai, hogy a legidősebb, a leg
okosabb, a legbölcsebb taná
csokat adó, sorsokat és utakat 
meghatározó idős mester nincs 
többé. Az állandó lakhelyhez 
már akkor is odatartozott a hol
tak nagyon is élő világa, kik
nek a szellemét nemcsak illő, 
de ajánlatos is volt kikérdezni 
a szándékok felől. Ég és föld 
nemcsak a horizonton, de így is 
találkozik. Az érdi Nagytemető 
az Ercsi utcában, a nehezebben 
látogatható izraelita a Dózsa 
György utcában s a név nélkül 
csak érdi temetőnek szólított 
hely, mit tesz Isten, a Temető 
utcában, már környezetével 
is mutatja magát, és mutatja 
a társadalom állapotát, még a 
közösség ízlését is. Az emberi 
létezés minden pillanata szol
gáltatásokat és így megélhetést 
is jelent, de maradjunk még 
mindannál, ami inkább múlt, és 
így egy kissé emlékezet, fantá
zia, érzelmi kötődés, egyszóval 
költészet. Minél régebbi egy kő, 
minél nehezebben lehet kibo
garászni rajta a szavakat, annál 
többet mond el az alatta pihe
nőkről és a korról. Érd ugyan 
átjáróháznak mutatta magát a 
történelem során itt, a főváros 
tövében, de ez a szerep leg
alább annyi megtartóerővel bírt, 
mint a nagy ipari, kereskedelmi 
központok méretes zakatolása. 
Érd az utak, a vasutak és a vízi 
forgalom közelében kötődött 

az országos rendszerekhez, 
de az európai mozgásokhoz 
is. Alkalmazkodóképessége az 
elérhető nyugalmat, a közeli 
természetet, a kiegészítő jöve
delmet jelentő kertgazdálko
dást kínálta az itt megtelepe
dőknek. S az egymásrautaltság 
az együttélés kultúráját, a val
lások, a szokások, a nemzeti, 
nemzetiségi vonások harmoni
kus sokféleségét. Világvárosi 
kavalkád az ország egyik nagy 
falujában, a városok nyomasztó 
szürkesége nélkül. Ez az intimi
tás, ez a tapintatos jelenlét ma 
tovább él a halottak között. Az 
egykori török nevek már régen 
föloldódtak a betelepülő dél
szláv, horvát, sváb, német ajkú 
vagy éppen magyar kulturális 
közegben. Érd olyan erős volt 
önmagában is, hogy birtoko
sai sem tudták már a maguk 
politikai ízlése, vallása, gazda
sági érdeke nyomán csak úgy 
erővel igazgatni. Inkább maguk 
is hozzátették a település kul
túrájához, amit hozzátehettek. 
A Mátyás korabeli kutyavár 
csak legenda, a Sinakastély 
csak bontása utáni nyomaiban 
idézi a kort és a kései népfőis
kolai mozgalmat, ám a kövek 
beszélnek. Szinte nemzedékről 
nemzedékre fordul a gót vagy a 
cirill betû latinra, az írásmód és 
a keresztnév magyarra. És ha a 
moha a maga módján virágza
ni kezd, akkor várhatjuk, hogy 
majd az őszi száradáskor letö
röljük, s a kalligráfia kirajzol
ja nekünk az eltelt időt. S ha 
kettesben vagyunk a kedvessel, 
akkor nem csak nekünk. 

 Antall István

Tavaszi temetõ

Nem ritka eset, biztosan min
denki rengeteg példát tudna 
mondani arra, amikor valame
lyik színházi vagy filmszerep
lő többnyire vicces kijelentése 
önálló életet él. Szinte már azt 
sem tudjuk, hogy melyik film
ben, melyik színdarabban hang
zott el a mondás, legfeljebb arra 
emlékszünk, hogy ki mondta. 
Az idősebbek közül például 
biztosan sokan fel tudják idéz
ni – ha nem is látták –, hogy 
annak idején a népszerű karak
terszínésztől, Mály Gerőtől 
hangzott el először Molnár 
Ferenc egyik színművében az 
okvetetlenkedő mondat, misze
rint „Bocsánat, hogy a csapos 
közbeszól…” Használják, hasz
náljuk azóta is, ha valaki illeték
telenül szól hozzá valamihez, 
jóllehet, gyakran igaza van a 
„csaposnak”. Változatlanul nép
szerűek a „Hippolyt” Schneider 
urához, azaz Kabos Gyulához 
köthető mondások, az „Ezentúl 
hagymát eszem hagymával!” 
merészen hangzó kijelentéstől 
a „Masszőz? Az jön, az olyan, 
hogy az jön…” bizakodásig. 
Előkelő helyet foglal el az idé
zett mondások sorában Gózon 
Gyula egykori közlése is, misze
rint ő egy „régi motoros”.

Természetesen napjainkban 
is akad színpadról vagy inkább 
már televízióból származó, 
gyakran hangoztatott idézet. 
Ezek közül talán a legnép
szerűbbek bizonyos Besenyő 
Pista bácsinak hitveséhez inté
zett érdeklődő szavai. Aki akár 
csak egyszer is hallotta, fülébe 
csenghet a jellegzetes hang: 
Margit! Normális? – és még 
azt sem tudhatjuk biztosan, 
hogy ez kérdés vagy állítás. 
Talán ebből fakad a népszerű
sége is, hiszen, mint az effajta 
elterjedt mondások esetében 
általában, bizonyos fajta, talán 
népinek nevezhető bölcsesség 
húzódik meg mögötte. Mert 
nézzünk csak körül; mi olyat 
találunk, eseményt, történést, 

cselekedetet, ami normálisnak 
nevezhető? A legtöbb példát 
kétségtelenül a közélet, a poli
tika kínálja. Primitív viselke
dés a Parlamentben, gyaláz
kodó feliratok utcai felvonulá
sokon, vagy ami a legszebb, 
hazai sikertelenség orvoslá
sára segítség kérése külföldi 
szervezetektől – és a sort még 
hosszan folytathatnánk, kér
dezve Besenyő Pista bácsival: 
normális? De húsvét közeled
tével tekintsünk inkább poli
tikamentes területet, mondjuk 
az időjárást – bár arról is kide
rült, hogy kellő találékonyság
gal egy hóviharból is meg lehet 
kísérelni politikai tőkét ková
csolni, legfeljebb nem sikerül. 

Visszatérve a napjainkban 
kihagyhatatlan időjárás téma
köréhez: azért ez a márciusi tél 
mégsem tekinthető hagyomá
nyos értelemben normálisnak. 
Mindenkiben élhetnek még 
képek március tizenötödikei 
ünnepségekről, amikor ingujj
ban mehettünk koszorúzni, 
napsütésben. Amikor virágok 
kezdtek nyílni, rügyeztek a 
fák, a bokrok – persze rügyez
nek szegények most is, csak 
nem látszik a hótól…

Lehet, hogy ez a sok nem 
normális jelenség lesz körü
löttünk előbbutóbb a nor
mális? Hogy például az érvek 
ütköztetése, javaslatok, job
bító szándékú ötletek felso
rakoztatása helyett az utcai 
handabandázás válik megszo
kottá? Mindenesetre kisebb a 
gond, ha csupán ez a mosta
ni, nem normális időjárás lesz 
a normális. Legfeljebb majd 
húsvétkor szánkóval megyünk 
locsolni. A gyerekek meg nem 
hóembert építenek, hanem 
hónyuszit.

A szerkesztõ jegyzete

Hónyuszi

Felhívás aláírásra
Tisztelt rezsicsökkentés mellett kitartók!
Mindenkit szeretettel  várunk, aki a rezsicsökkentés mellett kitart, hogy az aláíróívet aláírja. 
Helyszín:  
Összefogás Egyesület, 2030 Érd, Alsó u. 8. (a mûvelõdési központtal szemben lévõ épület).

Nyitva tartunk és az aláírókat várjuk:
hétköznapokon (szombat kivételével)   10–15 óráig
szombaton 9–12 óráig   

Már péntektõl, március  22-tõl elkezdtük az aláírásgyûjtést, és június elejéig folytatjuk. 
Nyitva tartásunk is ennek megfelelõ.
Piacon és egyéb forgalmas helyeken (Európa sétányon a Stop Shop mellett, valamint Parkvárosban 
a posta közelében) standot állítunk, és ott is gyûjtjük az aláírásokat.
Elérhetõség: 06 20 571 1063, illetve 06 20 513 7218.  
Akik segíteni szeretnének ebben a munkában, azok jelentkezését szeretettel várjuk.

Tisztelettel:
  Fidesz Érdi Szervezete és Nyugdíjas Tagozata

A Fidesz és a KDNP helyi szer
vezete Érden és az 1. számú 
választókerülethez tartozó 
településeken kezdte el a hét 
végén gyûjteni az aláíráso
kat a rezsicsökkentés mellett. 
Pártállástól függetlenül várják 
a támogatói aláírásokat, hiszen 
a lakossági ármérséklés minden 
családot érint, így azt bárki alá
írhatja, aki egyetért a kormány 
rezsicsökkentő szándékával 
– jelentette be a március 21én 
megtartott rendkívüli sajtótá
jékoztatóján Aradszki András 
országgyûlési képviselő. Úgy 
fogalmazott: őszintén meglepte, 
hogy ezt a lépést – miután a gáz 
és a villanyáram 10 százalékos 
csökkentése megtörtént – éppen 
a baloldal részéről érte a leg
több támadás, pedig a kormány 
ezúttal egy általuk is támogat
ható ügyet vállalt fel. De meg
szokhattuk már – fûzte hozzá –, 
hogy amikor az energiaárak és 
az állampolgárok érdekei szóba 
kerülnek, az MSZP mindig az 
emberek ellen fordult, és inkább 

a tőke oldalára helyezkedett, 
azt védte meg az állampolgárok 
érdekeivel szemben. A Fidesz 
elnöksége úgy döntött, meg kell 
kérdezni az embereket, hogy 
nekik mi a véleményük, egyet
érteneke a rezsicsökkentés 
tényével, vagy sem – mondta 
a parlamenti képviselő, majd 
kifejtette: gyakran felteszik a 
kérdést, hogy vajon egyszeri
ek és politikaikampánycélú
ake ezek a mérséklések, vagy 
valóban van közgazdaságilag 
megalapozott háttere, tartal
ma is ennek az intézkedésnek. 
A kérdés jogos, és egyben azt 
is felveti, miért nem lehetett ezt 
már jóval korábban is meglépni. 
Ha visszatekintünk az elmúlt 
évekre, emlékeznünk kell, hogy 
2002ben a villanyáram ára a 
háromszorosára, a földgázé a 
kétszeresére emelkedett. A még 
korábbi időszakról pedig tud
juk, hogy amikor 1994ben pri
vatizálták az energiaszektort, 
fix összegû profitot garantáltak 
ezeknek a cégeknek, ami jóval 

magasabb volt az akkor elérhető 
összes profitnál. Cserébe a szol
gáltatás minőségi fejlesztését 
és az ellátás biztonságát ígér
ték, de láthattuk, hogy ez nem 
mindig valósult meg maradék
talanul. A rezsicsökkentéssel 
azonban visszaáll az az ár és 
értékegyensúly, ami mindig 
is megillette volna a magyar 
állampolgárokat, és amit a jövő
ben ennél nagyobb mértékben 
is érvényesíteni fognak, hiszen 
nem állnak meg, mert további 
csökkentések várhatók a víz és 
csatornadíjak, a szemétszállítás 
és kéményseprői szolgáltatá
sok díjtételeinek mértékében 
is. Mindez korántsem üres 
kampányfogás a részünkről 
– szögezte le Aradszki András –,  
mert a további csökkentésnek 
is megvannak az energiaszek
torban a tartalékai, és az az 
állampolgároknak jár, mert Ma
gyarországon az emberek jöve
delmének legnagyobb része arra 
megy el, hogy fenntartsák magu
kat, kifizessék lakásfenntartá
si számláikat, azaz egyáltalán 
létezni tudjanak. Mi elkötelezet
tek vagyunk abban, hogy ezen 
változtatni kell! – fûzte hozzá az 
országgyûlési képviselő, majd 
arról is beszélt, hogy többen 
felvetették, a rezsicsökkentésre 
szánt összeget miért nem adják 
oda az állampolgároknak, hogy 
energiatakarékos beruházások
ra fordítsák, és így érjenek el 
kisebb rezsit. Ez jó megoldás, 
és ezekre a beruházásokra is 
szükség van, ám az egy elhúzó
dó folyamat, ami csak hosszú 
távon jelenthet megoldást, és 
nem is mindenki számára elér
hető. Az embereken viszont 
most, a jelenben kell segíteni, 
és a rezsicsökkentés ezt a célt 
szolgálja, hiszen mindenkihez 
egyformán elér. Ehhez kérik az 
emberek támogatását: aláírá
sukkal járuljanak hozzá ahhoz, 
hogy a kormány meg tudja 
védeni az ő érdeküket szolgáló 
rezsicsökkentő kezdeményezé
sét. Az országgyûlési képviselő 
azt is elárulta: a kormány most 
vizsgálja annak a lehetőségét, 
hogy őszre, a fûtési idény meg
kezdése előtt, október elejéig 
még további, körülbelül 20 szá
zalékkal mérséklődjön a gáz ára, 
ami így összességében 30 száza
lékos árcsökkenést eredményez 
majd. Ez pedig – tekintettel arra, 
hogy KözépEurópában jelentős 
árcsökkenés volt tapasztalható 
ezen a területen – hosszú távon 
is kezelhető lesz. 

T. Mészáros András elmond
ta, nem véletlen, hogy mind
ezek miatt folyamatosan kül
földi támadások célpontjai 
lettünk, mindent felhasznál
nak annak érdekében, hogy 
az Orbánkormányt lejárassák. 
Mint ahogy tavaly év végén a 
békemenet megállított egy a 
polgári kormány ellen irányuló 
puccsot, így most az állampol
gárok aláírásaikkal világossá 
tehetik, hogy a rezsicsökkentés 
nem a Fidesz, a KDNP vagy 

Rezsicsökkentést támogató aláírásgyûjtés kezdõdött   

Az energiaszektor árai még csökkenhetnek
A rezsicsökkentés nem üres kampányfogás, sõt, a 
további ármérsékléseknek is megvannak az ener-
giaszektorban a tartalékai, és ez a csökkentés meg-
illeti a magyar állampolgárokat, mert a jövedelmük 
legnagyobb százalékát rezsire költik – hangsúlyozta 
Aradszki András országgyûlési képviselõ, aki a múlt 
csütörtökön T. Mészáros András polgármesterrel kö-
zösen megtartott sajtótájékoztatóján jelentette be, 
hogy a hét végétõl Érden és környékén is elindul a 
rezsicsökkentést támogató aláírásgyûjtés.

a kormány ügye, hanem min
den magyar családé. Újságírói 
kérdésre, hogy hogyan értékeli 
az ebben a kérdésben végzett 
internetes közvéleménykutatá
sok azon eredményét, amely
ben csaknem 50 százalékban 
elutasítják a rezsicsökkentést, 
a polgármester kifejtette: a 
médiumokban közzétett közvé
leménykutatásokkal szemben 
igencsak fenntartásai vannak, 
mert teljes mértékben ellen
őrizhetetlenek, és senki nem 
tudja, hány válaszból vonnak le 
százalékos következtetéseket. 
Másrészt az a tapasztalat, hogy 
az interneten többségben a bal
liberális oldal fejti ki a vélemé
nyét, a konzervatívok számára 
ez a pálya még kissé idegen, 
de legkevésbé élnek vele azok, 
akik a rászorulók köréhez tar
toznak, és akiknek a rezsicsök
kentés valóban sokat számít. 
Egyébként az emberek vélemé
nyét gyakran az is befolyásolja, 
melyik párttal szimpatizálnak, 
de ez esetben – fogalmazott a 
polgármester – teljesen mind
egy, kinek mekkora a pénztár
cája, ha a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően minden hónap
ban több ezer forint benne 
marad, az mindenkinek jó!

A sajtótájékoztatón az is 
elhangzott, az aláírásgyûjtés 
a jogszabályoknak megfelelő 
helyszíneken történik. A Fidesz 
Alsó utca 8. szám alatti, érdi 
székházát hétköznaponként 
10–18 óráig, szombatonként 
délig bármikor felkereshetik az 
emberek aláírási szándékuk
kal. Ezenkívül szombatonként 
a Széles utcai piacon felállított 
standon gyûjtik majd az alá
írásokat, valamint a városban 
és az 1. számú választókerület
hez tartozó többi településen is 
lesznek majd erre a célra felál
lított helyek. Aradszki András 
közölte, az akció előreláthatólag 
június elejéig tart, de korábban 
is befejeződhet, amennyiben az 
elegendő aláírást ennél előbb is 
sikerül összegyûjteni. 

 Bálint Edit

T. Mészáros András: A rezsicsökkentés nem a Fidesz, a KDNP vagy a kor-
mány ügye, hanem minden magyar családé
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A rezsicsökkentés pártállástól függetlenül minden magyar állampolgár 
érdekét szolgálja, és ebben a kérdésben a kormány továbbra is elkötelezett
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Az Érd és térsége Szennyvíz-
Csatornázási projektben szin-
tén alkalmazzák a kamerás csa-
tornavizsgálati eljárást. Miután 
lefektették a csatornákat, vissza-
temették a földet, akkor kerül 

sor a kamerás vizsgálatra. Az 
eljárás célja, hogy a föld vissza-
temetése után ellenőrizni lehes-
sen a csatorna épségét, és a 
csövek megfelelő összetoldását, 
lejtését, lapultságát. 

A csatorna kamerás vizsgá-
lata nagyon egyszerû, mégis 
kifogástalan eredményt adó 
módszerrel történik. Az akná-
kon keresztül leengednek egy 
a csatorna átmérőjénél kisebb 
méretû (a vizsgálatot 160 mm-

től 1200 mm csőátmérőig tudják 
elvégezni), kereken guruló, leg-
inkább egy kisautóra emlékez-
tető szerkezetet, amelynek az 
elejére egy kis kamerát helyez-
tek. Miközben a távirányítással 
vezérelt kisautó végigmegy a 
csöveken, a kamera felvételét 
a rácsatlakoztatott számítógép 
képernyőjén lehet nyomon 
követni. A kocsit úgy alakították 
ki, hogy mindig a cső aljában 
haladjon, és nagy pontosság-
gal mérje a szükséges adato-
kat, majd diagramon ábrázolja 
is azokat. Éppen ezért hibás 
csatornaszakasz nem kerülhet 
átadásra, mert azt a vizsgálat 
azonnal észreveszi, és rögtön 
javításra is kerül.

A kamerás vizsgálat előnye, 
hogy pontosan be tudja határolni 
a hibahelyeket, a hibákat pedig 
szakszerûen és objektívan bemu-
tatja. Ezzel a módszerrel a csa-
tornák állapota az európai uniós 
normák szerinti, összehasonlítás-
ra alkalmas módon rögzíthető. 

A kamerás vizsgálatot szem-
léltető fotók az alábbi videók-
ból származnak: http://www.
erdtv.hu/2011-11-15/2011-11-15-
hirado-video_6173e8fa5.html 
http://www.youtube.com/
watch?v=Qa4AHbGH204&list=
UUtkwAooM7oI0XZpaJMoV_
Vg&index=17 A linkeken a tel-
jes kamerázás folyamata meg-
tekinthető. 

Kamerás kisautóval a csatornában
A mai fejlett technológia alkalmas arra, hogy a szennyvízcsatornákat és a 
csõvezetékeket belülrõl is megvizsgálhassuk, anélkül, hogy bontási munkálatokat 
kellene végeznünk. Az elkészült csõrendszer állapotát egy, a csatorna belsejében 
futó kamera segítségével könnyen és gyorsan ellenõrizhetjük.

A kamerás kisautó – itt még csatornán kívül

A kamerás kisautó a csatornában

A kép, amelyet a kamera „lát”

aktuális

Csatornázás  
Földünk védelmében

„Jobbá tesszük életünket” – 
Szennyvízcsatornázás és a Föld Napja 

rajzpályázat gyerekeknek

Az Érd és térsége Szennyvíztisztítási 
Program rajzpályázatot hirdet  

gyerekeknek.

Pályázhatnak: 
7 és 14 éves kor közötti gyerekek

Pályaművek témája:
 „Jobbá tesszük életünket” 
A rajzoddal mutasd meg például, 
hogy a szennyvízkezelés elősegíti, 
hogy tisztább vizet ihassunk és
segíti a Duna tisztulását, védi a talajt, 
hogy egészségesebb zöldségeket és 
gyümölcsöket ehessünk, termeszthes-
sünk, könnyebbé, jobbá és tisztábbá 
teszi a településünket, de természete-
sen más ötleteket is kidolgozhatsz.

A most zajló csatornázásról  
még több tudnivalót 

az http://erdhirado.hu/csatornazas 
oldalon találsz. 

Alkalmazott technika: a rajzok 
bármely technikával készülhetnek, 
a hagyományos ceruza-, festék-, 
filctoll-, zsírkrétaalkotások mellett 
kollázsokat is elfogadunk. 

A pályázat benyújtásának módja: 
személyesen az Érdi Csatornázási 
Ügyfélszolgálaton (Érd, Alispán u. 4.) 
az alkotás leadásával, vagy jpg for-
mátumban (szkennelve) az erdirajz-
palyazat@gmail.com címre küldve. 
Mindkét esetben fel kell tüntetni a 
pályázó gyerek nevét, életkorát, az 
iskolája nevét és címét. 
Az összes beérkezett rajzot meg-
tekinthetővé tesszük az „Érdi 
Csatornázás” Facebook-oldalon, ahol 
szavazni is lehet a legjobban tetsző 
alkotásokra. 

Elbírálás: a beérkezett pályaművek 
közül az 1-3. helyezettet, a legtöbb 
pályázót indító osztályt és a legtöbb 
lájkot begyűjtő pályázót díjazzuk.  Az 
1-3. helyezés nyerteseiről a projekt 
szakembereiből és helyi művészekből 
álló zsűri dönt majd. 

Nyeremény: a helyezettek értékes 
tárgynyereményekben részesülnek.

A pályázatok beérkezésének  
határideje: 
2013. április 10., szerda 18:00

Az eredményhirdetést 2013. április 
20-án, a Föld Napja alkalmából szer-
vezett szennyvíztisztító nyílt napon 
tartjuk, ahol kiállítást is szervezünk a 
legjobb munkákból. 

Tájékoztató
Közvilágítási hibák bejelentése:

Telefonszám: 
+36/40-201-023 

Fax: 06/1-424-0314
E-mail: hibabejelentes@grepzrt.eu

www.erd.hu/közvilágítási 
hibabejelentés

Tormás sonkatekercs 

p
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A Pest  megyei  kormányab-
lakok  ötvenezredik  ügyfelét 
köszöntötték  múlt  szerdán  az 
érdi  kirendeltségben. Dr. Pákó-
Lázár Zsuzsanna  érdi  lakos  az 
új  Alaptörvény  egy  példányát 
és emléklapot vehetett át Szabó 
Erika területi közigazgatásért és 
választásokért  felelős  államtit-
kártól  és  Tarnai Richárd Pest 
megyei kormánymegbízottól.
Szabó  Erika  államtitkár 

elmondta:  jelenleg  országosan 
29  kormányablak  mûködik 
(minden  megyeszékhelyen  és 
minden megyei jogú városban), 
év  végéig  azonban  több  mint 
háromszáz  új  kormányablak 
nyílik,  járási  székhelyeken  és 
minden olyan településen, ahol 
jelenleg okmányiroda mûködik. 
–  Jelentős  változást  jelent 

majd  az  is,  hogy  nemcsak  a 
jelenlegi  62  ügykörrel,  hanem 
több  mint  kétezer  üggyel  fog-
lalkozhatnak  a  kollégák,  tehát 
megvalósul  Magyarországon 
az  egyablakos  ügyintézés. 
A meglévő  szakigazgatási  szer-
vek  ügyfélszolgálatai  által  vég-
zett  ügykörökben  a  kormány-
ablak  lesz  az  ügyintézés  hely-
színe,  ahol  hétköznap  reggel 
8-tól este 8 óráig várják majd az 
ügyfeleket. Ezen dolgozunk kol-

légáimmal,  és  ezen  dolgoznak 
az  országgyûlési  képviselők  is 
a  Parlamentben,  akik  a  törvé-
nyi hátteret biztosítják ehhez a 
rendkívül  nagy  átalakításhoz. 
Mindezzel  az  állampolgárok 
ügyintézését  szeretnénk  segíte-
ni. Fontos, hogy az állam a szol-
gáltatásait úgy  tudja nyújtani  a 
polgárainak,  hogy  ne  kénysze-
rüljenek  szabadságot  kivenni, 
több helyre elmenni, bonyolult, 
átláthatatlan nyomtatványokkal 
küszködni,  hanem  egy  helyen 
mindent  el  tudjanak  intézni 
–  hangsúlyozta  Szabó  Erika, 
aki  kiemelte  azt  is:  az  ország-
ban  egyedülálló,  hogy  Pest 
megyében  a  18  járási  székhe-
lyen  az  okmányirodák  átvették 
a kormányablakok nyitva  tartá-
sát,  azaz  reggel  8-tól  este  8-ig 
fogadják az ügyfeleket. 
Tarnai  Richárd  Pest  megyei 

kormánymegbízott  ehhez 
hozzáfûzte:  ezt  az  átalakítást 
plusz  ráfordítás  nélkül,  mun-
kaszervezéssel  tudták  véghez-
vinni. 
A kormánymegbízott  felhívta 

a  figyelmet  arra  is, hogy a kor-
mányablakokban  egyre  nő  az 
ügyfelek száma. 
– Az okmányirodák és a kor-

mányablakok munkája az átala-

kításnak  köszönhetően  egybe-
forr, és év végére Pest megyében 
nem  18,  hanem  33  helyszí-
nen  intézhetik  majd  ügyeiket. 
A kormányablakokkal  kapcso-
latos  visszajelzések  egyébként 
már most nagyon pozitívak:  az 
ügyfelek  elégedettek  mind  az 
ügyintézéssel, mind a kormány-
ablak  munkatársainak  udvari-
as,  segítőkész  hozzáállásával 
– zárta szavait Tarnai Richárd. 
A rendezvényen  részt  vett 

Aradszki András  országgyûlési 
képviselő is, aki kiemelte: nem-
csak  a  személyes  tapasztalatai, 
hanem  a  polgároktól  hallható 
vélemények  is  azt  mutatják, 
hogy  Érden  a  közigazgatás 
átalakítása,  a  járási  rendszer-
re  való  átállás  zökkenőmentes 
volt,  amiért  a  város  és  a  kor-
mányhivatal  egyaránt  nagyon 
sokat tett. 
Aradszki András hangsúlyoz-

ta:  a  közigazgatásnak  verseny-
képesnek  kell  lennie  és  azt  a 
nemzeti érdeket kell szolgálnia, 
hogy hazánk Európa egyik  leg-
versenyképesebb országa, társa-
dalma legyen. Az országgyûlési 
képviselő  azzal  zárta  szavait: 
támogatjuk  a  közigazgatás 
átalakulására  irányuló  elképze-
léseket.  Ádám Katalin

Év végére újabb háromszáz kormányablak nyílik 

Érdi ügyfelet köszöntöttek
Év végéig országszerte több mint 300 kormányablak kezdi meg mûködését, és 
nemcsak a jelenlegi hatvankét ügykört látják el, hanem több mint kétezer üggyel 
foglalkoznak majd – hangzott el az érdi kormányablakban tartott múlt szerdai 
rendezvényen, amelyen a Pest megyei kormányablakok ötvenezredik ügyfelét kö-
szöntötték.

Szabó Erika államtitkár és Tarnai Richárd kormánymegbízott köszöntötte a Pest megyei kormányablakok 50 ezre-
dik ügyfelét, dr. Pákó-Lázár Zsuzsannát

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le Április 22. A Föld Napja – Meghívó

A katasztrófavédelemnél  2012. 
április  elejétől  új,  egységes 
technológián alapuló jármûfenn-
tartói  rendszer  mûködik.  Új 
alapokra  helyezték  a  mûszaki 
eszközök  gyártását,  felújítását, 
javítását,  karbantartását,  vala-
mint kibővült és átalakult a BM 
HEROS Zrt.,  befejeződött  az  új 
generációs fecskendő prototípu-
sainak kifejlesztése.
A hosszú távú fejlesztési stra-

tégiának  fontos  mérföldköve 
volt  az  új  fecskendők  átadá-
sa. A többéves program fő célja 
korszerûsíteni  a  meglévő  esz-
közparkot,  és  a  lehető  legopti-
málisabb tûzvédelmi lefedettsé-
get kialakítani hazánkban.
A Pest Megyei  Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság Érd Hivatásos 
Tûzoltó-parancsnoksága is azon 
szerencsés  helyi  szervek  közé 
tartozik, amely április 19-én a BM 
Országos  Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság  objektuma  előtt 
ünnepélyes  keretek  között 
vehette át az AQUADUX-X 2000 
típusú  gépjármûfecskendőt. 
A Renault  alvázra  épült  gépjár-
mûfecskendő  az  érdi  tûzoltó-
parancsnokság  tizenhét  éves, 
mára  jelentősen  „elfáradt” 
gépjármûfecskendőjét  váltotta 
ki,  amelyet  mindeddig  szám-
talan  káresetnél  alkalmaztak  a 
lakosság  élet-  és  vagyonbizton-
ságának  megóvása  érdekében. 

Új gépjármûfecskendõt  kaptak a tûzoltók

Az  új  technika  kifejlesztése  a 
felhasználói igények és a koráb-
bi  évek  tapasztalatainak  figye-
lembevételével történt, tûzoltási 
és  mûszaki  mentési  feladatok 
végrehajtására  egyaránt  alkal-

mas.  A precíz  tervezésnek  és 
kialakításnak köszönhetően 1+5 
tûzoltó,  egyéni  védőfelszerelé-
sük  szállítható,  továbbá  külön-
böző  szakfelszerelések  mozga-
tása is könnyen megoldható.

A FIDESZ  zöld  tagozata  és  együttmûködő  part-
nerei  (a ClearWater Kft., Érd Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata, az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft., 
a  Xeless  Kft. és  az  Öthét  Egyesület,  az  Érdi 
Vöröskereszt  Területi  Szervezet,  az  Érdi  Horvát 
Önkormányzat) a tavalyi nagy sikerre való tekin-
tettel tisztelettel meghívják az Önök intézményét 

a  Föld  Napja  alkalmából  megrendezésre  kerülő 
szelektív hulladékgyûjtési road show prog-
ramra.
A rendezvényt  reggel  9  órakor  megnyit-

ja  T. Mészáros András  Érd  Megyei  Jogú  Város 
Polgármestere.  Beszédet  mond  Dr. Aradszki 
András  országgyûlési  képviselő  a  Parlament 
Fenntartható  Fejlődés  Bizottságának  alelnöke. 
A szelektív  hulladékgyûjtési  road  show  interak-
tív  játékok  és  feladatok  segítségével  mutatja  be 
a  csomagolási  eredetû  hulladékok  gyûjtésének, 
szétválogatásának,  valamint  hasznosításának 
folyamatát. 
A rendezvény  elsősorban  a  7-12  éves  korosz-

tály érdeklődésére tart számot.
(Egy osztály 45-60 percet tölt a játékok megis-

merésével.) 
Helyszín: Érd, Fő tér. Időpont: 2013. április 

22., hétfő 9-16 óra
A rendezvényen minden gyerek vendégünk egy 

pohár friss ásványvízre a ClearWater jóvoltából.
Szeretettel várunk mindenkit! 

Bada Zoltán 
Pest Megyei 1.sz vk  

Fidesz zöld tagozatának elnöke

p

A MÁV Nosztalgia Kft.
Élményvonatai 2013-ban is futnak…
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. április 1 – 7.

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:
Selyemképek
Mach Márti textilszobrász kiál-
lítása
Megtekinthető: május 5-ig

A kamarateremben
Gyermekrajz – kiállítás
Rajzpályázat az 1848-as forra-
dalom és szabadságharc 165. 
évfordulójának tiszteletére
Megtekinthető április 8-ig. 

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

  
Felhívás

A Majális programján egész 
napos kirakodóvásárt rendez 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központ, melyre elsősorban 

kézművesek, iparművészeti- és 
kézműves termékeket árusító 

kereskedők, üzletek  
jelentkezését várjuk.

Jelentkezni lehet személyesen 
a művelődési központban 

(Érd, Alsó u. 9.) és telefonon  
az alábbi elérhetőségeken:

Kovács Tiborné
 06 23 365-490/115
Szedlacsek Emília 

06 30 9 312-995

Klubok, művészeti körök 
programjai:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06 20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Április 8. hétfő 17 óra 
Az egészséges táplálkozás. 
Előadó: Szabó Jánosné 
(Marika)

Programok: 

Agykontrolltanfolyam  
felnőtteknek
Stresszkezelő és elmefejlesztő 
módszer 40 órás, 4 napos agy-
kontrolltanfolyam keretében. 
Akkreditált tanfolyam, pedagó-
gusoknak elvégzése 40 kredit-
pontot ér.
Időpont: 2013. április 6-7., április 20-21. 
Érdeklődni az 1/448-0118 és a 
06 20/969-0059-es telefonszá-
mon és a www.agykontroll.hu 
honlapon lehet.
Jegyek kaphatóak a helyszínen 
a Művelődési Központ jegy-
pénztárában vagy Budapesten 
az Agykontroll könyvesboltban 
(Mammut I. fszt. 1024. Bp. 
Lövőház u. 2-6.) és a Szebb 
Életért Központban (1081. Bp. 
Fiumei u.)

Számítógép- és 
internethasználati tanfolyam
Kezdőknek: Windows szöveg-
szerkesztés, internet 20 órában, 
40 órában.
Haladóknak: Excel, Acces, 
Power Point, internet, IT alapis-
meretek 20 órában.
ECDL-vizsgára felkészítés!
Intenzív tanfolyamok.
Kiscsoportos foglalkozások.
Szövegszerkesztés két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek!
Jelentkezés: Nagy Éva tanfo-
lyamvezetőnél: 06-30/640-6946 

Előzetes:

Családi matiné
2013. április 14-én, vasárnap 11 órakor
Hepehupa
Bartos Erika megzenésített ver-
seit előadja a Kiskalász zene-
kar. Belépő: 1000 Ft, családi 
jegy 3200 Ft

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

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

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

Vers-elő
Április 10-én 17 órától 
a Költészet napja tiszteletére, a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
felnőtt olvasótermében 
felolvasó estet tartunk. 
A rendezvényen minden 
arra vállalkozó felolvashatja, 
elmondhatja kedvenc versét.
Időkorlát: maximum 5 perc.
Közreműködnek:
a százhalombattai zeneiskola 
művésztanárai.
Házigazda: Bencsik Ildikó
Kérjük, hogy április 10. (szerda) 17 
óráig  a felnőttkönyvtárban, vagy 
e-mailben (csukalib@csukalib.
hu) írják meg a jelentkező 
nevét, a közlésre szánt vers 
szerzőjét és címét.

Szereti a verseket? 
Olvassa föl, mondja el az Ön 

számára legkedvesebbet a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

Költészet Napi estjén,
 április 10-én!

A  felnőttkönyvtár programja
Április 3. (szerda) 17 óra  
Poly-Art est. Újkötetes írók és 
képzőművészek bemutatkozá-
sa.  A 2012. évi POLY-ART díj 
átadása.

A  gyermekkönyvtár  
programja
Április 2. (kedd) 
Internetes játék harmadik for-
dulója
 
10x10
Zenés-filmes játék. 
A résztvevők Zenei Könyvtári 
tagságot nyerhetnek. 
Részleteket ld. honlapunkon és 
a könyvtár részlegeiben.  

Felhívjuk a Jószomszédság 
Könyvtára olvasói figyelmét, 
hogy áprilistól a könyvtár nyit-
vatartási ideje megváltozik!

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, szerda, péntek: zárva
kedd, csütörtök: 14 – 18 h

Szeretettel várjuk 
rendezvényeinken!

1%
Köszönjük mindazoknak, 
akik jövedelmük 1 %-át az 
érdi Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárnak ajánlották.
Értesítjük Önöket, hogy 2012 
decemberében 2010-es adóév-
ből 76 345 Ft, 2011-es adóévből 
50 871 Ft támogatást kaptunk 
Önöktől, amelyből dokumen-
tációs célokra egy digitális 
fényképezőgépet vásároltunk, 
valamint 2 szoftvert rendel-
tünk, amelyek a helyismereti 
gyűjtemény digitalizált doku-
mentumait (újság, térkép, 
képeslap) teszik az olvasók 
számára hozzáférhetővé.
Kérjük, ebben az esztendőben 
is támogassa jövedelme 1%-
ával a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárt.
Adószámunk:15566991-1-13

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

Felhívás
az általános iskolákba történõ beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tan-
évre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi 
időpontokban kerül sor:

2013. április 8–9. (hétfő, kedd) 
8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes 
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
•  Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek 

személyazonosítására alkalmas,
•   a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt 
•   és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 

tanúsító igazolást kell bemutatni.

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

Tisztelt Szülõk!
Értesítjük Önöket, hogy  

az Érdligeti Általános Iskolában
2013 szeptemberétõl

hagyományainkhoz híven indítunk emelt szintû oktatást 
matematikából, angolból és német nyelvbõl.

Az emelt szintû osztályokba várjuk 
a jelenleg 4. osztályos tehetséges tanulók jelentkezését.

Jelentkezés:
Érdligeti Általános Iskola igazgatója

2030 Érd, Diósdi u. 95-101.
Tel.: 23/375-592

Egy tanuló mindkét emelt szintû oktatásra 
(matematika és idegen nyelvi) is jelentkezhet.

További felvilágosítás iskolánk honlapján található: 
www.erdligeti.erd.hu

Vargáné Balogh Erika
igazgató



és persze a mennyiséget és a 
minőségi rajzokat látva hihe-
tő a szokásos mondat, hogy 
a zsûrinek bizony nem volt 
egyszerû a feladata.

– Annak, aki rajzol vagy fest, 
három szempontra kell odafi-
gyelnie: először arra, mit vesz 
észre, mit lát meg az őt körül-
vevő világból, másodszor, hogy 
ő személyesen mit gondol arról 
a témáról, amiről az alkotását 
készíti, és a harmadik szempont, 
hogy mindezt hogyan tudja meg-
mutatni magán az alkotáson, 
azaz a rajzfelületen – emelte ki az 
eredményhirdetésen Wegenast 
Róbert. Mint elmondta, sok-
kal több jó rajz született, mint 
amennyi kiosztható jutalom a 
rendelkezésükre állt, és ahányan 
díjat érdemeltek volna. Kiemelte: 
az első díjas munkák már igazi 
„festői képek”, s azt is megvilágí-
totta, mi teszi őket azzá – példá-
ul, hogy a konkrétan nem ábrá-
zolt eseményre is ráérez a szem-
lélő. A festőmûvész úgy vélte, 
a száz pályázó közül legalább 
tíznek biztosan ott lóg a nyaká-
ban a tehetségre, rajzkészségre 
utaló „dzsinnáni kő”. Viccesen 
azt is elárulta, hogy az a bizo-
nyos kő nem jelent mást, mint 
hogy „csinálni kő” vagyis akiben 
ott bujkál a tehetség, felszínre 
kell hoznia, és élnie kell vele, ne 
hagyja abba, ne adja fel, hanem 
rajzoljon, fessen! 

A pályázók közül sokan kife-
jezetten festőien látják a világot, 
mások színpadi jelenetbe kom-
ponálták a forradalmi esemé-
nyeket. Több esetben figyelem-
re méltó az elképzelt környe-
zet, ahogyan a mai gyermekek 
látják az akkori eseményeket. 
A különféle technikával készült 
száztíz rajznak köszönhetően 
igen élvezetes kiállításban gyö-
nyörködhetnek a látogatók. 

A pályázat eredménye pedig 
a zsûri döntése alapján a követ-
kező: 

A 6–10 éves korcsoportban 
első díjat nyert Erdősy János 
(Marianum iskola), a máso-
dik helyet Fehér László Áron 
(Beethoven iskola, Martonvásár) 
és Simon Mónika (Bolyai isko-
la) osztja, a harmadik díjat 
Thurnay Laura Ágnes (Kőrösi 
iskola) és Dobovits Keve (Kőrösi 
iskola) nyerte. Különdíjat ítélt a 
zsûri Kalászi Veronika Lillának 
(Érdligeti iskola).

A 11–14 éves korcsoportban 
első helyezett Szabó Ágnes 
(Batthyány iskola) és Natovicz 
Ivett (Batthyány iskola), máso-
dik díjas Saller Evelin (Kőrösi 
iskola), harmadik pedig 
Hajdu Réka (Gárdonyi iskola, 
Budapest) lett. Különdíjat ítélt 
a zsûri Bíró Krisztinának (Kós 
Károly iskola), aki korcsoporton 
kívüli pályázó volt, hiszen 16 
éves középiskolás, de munkája 
felkeltette a bírálók figyelmét. 

A színvonalas rajzkiállítás 
április 8-ig látható a Szepes 
Galériában.

 Bálint Edit
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április 1., hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők, Magyarpolány 50/2., gasztronó-

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Fény-Kép
15:15 Négyszemközt 
15:35 Érdi Panoráma
16:05 Fogadóóra
16:35 Ízőrzők, Magyarpolány 50/2., gasztronó-

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

17:05 Óceániai csavargások 4/4., magyar isme-
retterjesztő filmsorozat, 28’ 
Rendező: Cséke Zsolt

17:35 Négyszemközt 
17:55 Aggódunk érted…  

Krónikus vírusos májbetegek, egészség-
ügyi felvilágosító filmsorozat, 56’ 

19:00 Vers Joó Lászlóval
19:10 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés, Fehérvár–Érd
21:00 Óceániai csavargások 4/4. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’ 
Rendező: Cséke Zsolt

21:30 Négyszemközt, ism.
21:50 Ízőrzők, Magyarpolány 50/2., gasztronó-

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

22:20 Négyszemközt, ism.
22:50 Polgár-társ

április 2., kedd
08:00 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők, Magyarpolány 50/2., gasztronó-

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

09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda,mérkőzés, Érd–FTC
11:00 Polgártárs
11:30 Aggódunk érted…  

Krónikus vírusos májbetegek, egészség-
ügyi felvilágosító filmsorozat, 56’ 

15:00 187 magazin
15:30 Ízőrzők, Magyarpolány 50/2., gasztronó-

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

16:00 Négyszemközt 
16:20 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus megjelenései, mennybemenetele, 60’ 
17:20 Aggódunk érted…  

Krónikus vírusos májbetegek, egészség-
ügyi felvilágosító filmsorozat, 56’ 

18:25 1100 év Európa közepén, Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje, 63. 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, 63. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus megjelenései, mennybemenetele, 60’ 
22:00 Négyszemközt, ism.
22:20 Fény-Kép

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

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’ 
Rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők, Magyarpolány 50/2., gasztronó-

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem 

Jézus megjelenései, mennybemenetele, 60’ 
11:50 1100 év Európa közepén, Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje, 63. rész 
12:20 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Négyszemközt 
15:35 Bibliai Szabadegyetem 

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

Krónikus vírusos májbetegek, egészség-
ügyi felvilágosító filmsorozat, 56’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 A Hortobágy örökös pásztora 

magyar dokumentumfilm, 57’ 
Rendező: Cséke Zsolt 

21:15 Híradó, ism.
21:30 Mozgás, ism.
22:00 Négyszemközt, ism.
22:15 Aggódunk érted… 

Krónikus vírusos májbetegek, egészség-
ügyi felvilágosító filmsorozat, 56’ 

április 4., 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, 63. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 A madármentő pusztadoktor magyar, 

dokumentumfilm, 50’, rendező: Cséke Zsolt 

11:20 Négyszemközt
14:55 Híradó
15:10 1100 év Európa közepén, Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje, 63. rész 
15:40 Mozgás
16:10 Fény-Kép
16:40 Négyszemközt 
17:00 Polgár-társ
17:30 Ízőrzők, Magyarpolány 50/2., gasztronó-

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

18:00 A Hortobágy örökös pásztora, magyar 
dokumentumfilm, 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  

Miért van szükség a harmadik adventre? 60’ 
21:15 Híradó, ism.
21:30 1100 év Európa közepén, Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje, 63. rész 
22:00 Négyszemközt, ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

április 5., péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem  

Miért van szükség a harmadik adventre? 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 A Hortobágy örökös pásztora, magyar 

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

Nemes Tibor filmje, 63. rész 
11:20 Négyszemközt
11:40 Fény-kép
14:50 Híradó 
15:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:35 A Hortobágy örökös pásztora, magyar 

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

Krónikus vírusos májbetegek, egészség-
ügyi felvilágosító filmsorozat, 56’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Álmomban rétisas szállt a kertünkbe… 

magyar dokumentumfilm, 28’ 
Rendező: Cséke Zsolt

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem  

Miért van szükség a harmadik adventre? 60’ 
22:00 Négyszemközt, ism.
22:20 Álmomban rétisas szállt a kertünkbe… 

magyar dokumentumfilm, 28’ 
Rendező: Cséke Zsolt

április 6., szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők, Szigetbecse 50/3., gasztronómiai 

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés, Fehérvár–Érd
14:50 Híradó
15:10 Mozgás
15:40 Négyszemközt
16:00 A Hortobágy örökös pásztora, magyar 

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

Miért van szükség a harmadik adventre? 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők, Szigetbecse 50/3., gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje, 63. rész 
20:30 Királyi esküvő 

amerikai zenés vígjáték, 93’ 
Rend.: Stanley Donen 
Fsz.: Fred Astaire, Jane Powell 

22:05 Érdi Panoráma

április 7., vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 

Miért van szükség a harmadik adventre? 60’ 
11:20 Polgár-társ 

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:50 Ízőrzők, Szigetbecse 50/3., gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők, Szigetbecse 50/3., gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
Miért van szükség a harmadik adventre? 60’ 

17:00 Királyi esküvő, amerikai zenés vígjáték, 93’ 
Rend.: Stanley Donen
Fsz.: Fred Astaire, Jane Powell 

18:35 Álmomban rétisas szállt a kertünkbe… 
magyar dokumentumfilm, 28’ 
Rendező: Cséke Zsolt

19:05 1100 év Európa közepén, Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje, 64. rész 

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

2013. április 1 – 7.

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.

A Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ évek óta meghirdeti 
az általános iskolásokat meg-
szólító rajzversenyét, amely-
nek az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc a témája. 
A beérkezett pályamûvekből 
idén is nagyszerû tárlat szüle-
tett, amit – a rajzverseny ered-
ményhirdetésével egybekötve 
– Wegenast Róbert festőmûvész 
nyitott meg. 

Ahogyan a szabadtéri ünnep-
ségeknek nem kedvezett a szél-
sőséges téli hófúvás, a rajzpá-
lyázat idei eredményhirdetésén 
is csak nagyon kevesen tudtak 
személyesen megjelenni. Pedig 
az immár hagyományos ver-
senyre 110 pályamunka érkezett 

az idén, és kereken száz diák 
küldte el a forradalmi eseménye-
ket megörökítő rajzait. Nemcsak 
Érdről pályáztak, hanem 
Budapestről, Martonvásárról, 
Pusztazámorról, Besnyőről, sőt 
még a bácsborsódi Garáról is 
elküldték két értelmileg aka-
dályozott, kerekes székes fia-
tal alkotását. Az feltétlenül 
dicséretes, hogy az érdi iskolák 
szinte mindegyike képviseltette 
magát, de ki kell emelni a Kőrösi 
Csoma Sándor, az Érdligeti és 
a Batthyány Általános Iskolát, 
ahonnan igen sok pályamunka 
érkezett. 

A pályamûveket Regős Ágnes 
képzőmûvész és Wegenast 
Róbert festőmûvész bírálta el, 

Iskolásrajzokból nyílt kiállítás a mûvelõdési központban

A szabadságharc – gyerekszemmel
Mire emlékeznek tanulmányaikból, milyennek képzelik el az 1848–49-es for-
radalmat, és mindezt hogyan tudják vizuálisan ábrázolni korunk gyermekei? 
Ezekre a kérdésekre ad választ a március 15. tiszteletére megrendezett gyer-
mekrajz-kiállítás. 

Több pályázónak a nyakában lóg 
a tehetségre utaló „dzsinnáni kõ”, 
azaz viccesen szólva a „csinálni 
kõ”, ne hagyd abba késztetés

A két elsõ díjas munka: Erdõsy János és Szabó Ágnes rajza
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A 7 éves Bán Adrienn rajzának címe: „Utánam, vitézek!”

A rendkívüli idõjárás sokakat visszatartott attól, hogy részt vegyen az 
eredményhirdetésen – a pályázók egy része szülõkkel, tanárokkal
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Mint ismeretes, Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlésének 49/2012. (X. 26.) 
számú rendelete a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás 2012. évi díjtételeit módosította. 
A csökkentett díjtételek alkalmazását a rendelet 
2. §-a a 2012. január 1. és 2012. december 31. 
napja között igénybe vett szolgáltatások vonat-
kozásában teszi kötelezővé. (A módosítás előtti 
és a módosított díjtételeket tartalmazó táblázatot 
az alábbiakban közöljük, és a www.erd.hu honla-
pon, http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/felhiva-
sok/kemenys_0321.html, elérhetők.) 

Mindazon lakosok, akik a szolgáltatást a módo-
sító rendelet hatályba lépése előtt (2012. novem-
ber 1.) vették igénybe, és ily módon magasabb 
szolgáltatási díjat fizettek, mint a 2012. évre 
megállapított díjtétel, a túlfizetés visszatérítésére, 
illetve annak az esedékes díjba történő beszámí-
tására jogos igényt terjeszthetnek elő a szolgálta-
tónál. (A túlfizetés mértékének kiszámításához 
az alábbiakban és városunk honlapján segédlet 
található, http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/
felhivasok/kemenys_0321.html.)

Az önkormányzat javasolja, hogy a visszatérí-
tési, illetve beszámítási igénnyel fellépni kívánó 

lakosok a Magyar Kémény Kft. ügyfélszolgálatát 
(Érd, Diósdi út 32/A) keressék fel, lehetőség sze-
rint a szolgáltató közleményében megjelölt, 2013. 
március 20. és június 20. közötti időpontban, a 
szolgáltatás igénybevételét igazoló dokumentu-
mokkal, elősegítve ezzel az ügyintézést. 

Tájékoztatjuk egyben az érintetteket arról, 
hogy a túlfizetéssel kapcsolatos követelések 
érvényesíthetőségére az általános 5 éves polgári 
jogi elévülési idő vonatkozik. Fontos tudnivaló 
továbbá, hogy a szolgáltatónak rendelkeznie kell 
az igénybe vett szolgáltatásra és a díjfizetés-
re vonatkozó dokumentációval, melyről szerző-
dött partnere kérésére köteles másolatot kiadni. 
A felek ez esetben is a jóhiszemûség és tisztes-
ség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen 
együttmûködve kötelesek eljárni.

Az ingatlan tulajdonosa vagy használója a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsola-
tos panasza tárgyában hatósági eljárást kezde-
ményezhet, azonban ezt megelőzően köteles 
panaszával – igazolható módon – a közszolgál-
tatót vagy az ellátásért felelős önkormányzatot 
megkeresni. 

 Polgármesteri Hivatal

A kéményseprési díjtúlfizetések 
visszatérítése volt a fő témája a 
múlt szerdai polgármesteri saj-
tótájékoztatónak. Mádainé dr. 
Kovács Judit, a Polgármesteri 
Hivatal jogi és pályázati irodájá-
nak vezetője emlékeztetett arra: 
a 2012-es kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás díjtételeit az 
önkormányzat tavaly november-
ben egész évre visszamenőleg 
csökkentette. Mindazok, akik 
a közszolgáltatást a rendelet 
hatályba lépése, azaz november 
elseje előtt vették tavaly igény-
be, tehát magasabb díjat fizet-
tek, a túlfizetés visszatérítésére 
vagy beszámítására jogosultak 
– ezt az igényt pedig a szolgálta-
tó köteles figyelembe venni. 

– Az Érdi Újság legutóbbi 
számában a Magyar Kémény 
Kft. által közzétett tájékoztató 
szerint a lakosság egy bizonyos 
időintervallumban, március 20. 
és június 20. között, és lehető-
ség szerint a rendelkezésükre 
álló dokumentumok bemutatá-
sával élhetnek fenti igényük-
kel. Ez valóban gyorsítja az 

ügymenetet, segíti az igények 
kielégítését. Az önkormányzat 
álláspontja azonban az: ha az 
ügyfélnek nem áll rendelke-
zésére a megfelelő dokumen-
tum, úgy a Magyar Kéménytől 
a szükséges másolatok besze-
rezhetők. A közszolgáltatónak 
ugyanis jogszabályi kötelessége 
dokumentálni a tevékenységét. 
Hozzá kell tennem azt is: aki 
nem a fenti három hónapos 
időintervallumban keresi fel a 
Magyar Kémény Kft. ügyfélszol-
gálatát, az is érvényesítheti igé-
nyét, öt éven belül. Kétségtelen 
tény, hogy ez elszámolási nehéz-
séget okoz a szolgáltatónak, 
de a polgári jog szerint a felek 
együttmûködésre kötelesek; 
úgy véljük, hogy mind a lako-
soknak, mind a közszolgálta-
tónak meg kell tenni mindazt, 
ami segíti a jogok gyakorlását 
– hangsúlyozta az irodavezető.

T. Mészáros András polgár-
mester arról beszélt a sajtótá-
jékoztatón, mekkora összeget 
fordít idén Érd a közbiztonság 
javítására.

– Az önkormányzat az elmúlt 
évben sok pénzt fordított arra, 
hogy Érden javuljon a közbiz-
tonság helyzete. Szeretnénk, 
ha ezt az emberek is éreznék 
– ezért tájékoztatjuk rendsze-
resen az itt élőket arról, mit 
teszünk a fentiek érdekében. 
Idei költségvetésünk továbbra is 
biztosítja a térfigyelő kamerák 
mûködtetését, ezen túlmenően 
pedig 13 millió forintot fordí-
tunk arra, hogy minél nagyobb 
legyen az utcákon a rendőri 
jelenlét. Így összességében 23 
millió forint pluszpénzt szá-
nunk a közbiztonság javítására 
– mondta a polgármester, hoz-
zátéve: reméli, nem áll meg a 
pár éve elindult pozitív folya-
mat.

– Míg 2007–2008-ban az utol-
sók voltunk a megyei városok 
között a közbiztonságot ille-
tően, 2010-re felzárkóztunk a 
középmezőnybe. Remélem, 
az idén, illetve a jövő eszten-
dőben fel tudunk zárkózni a 
legbiztonságosabb megyei jogú 
városok közé – jegyezte meg T. 
Mészáros András. 

A polgármester az Érdi Újság 
kérdésére elmondta azt is, hogy 
várhatóan megkezdheti munká-
ját áprilisban az az Érd, Diósd 
és Tárnok önkormányzatainak 
tulajdonában lévő cég, amely 
a szemétszállítást végzi majd 
a három településen, átvéve e 
közfeladatot az Érd-Kom Kft.-
től. 

– Ma kaptuk a hírt, hogy a 
szükséges engedélyek meg-
vannak, noha azokat még nem 
vettük kézhez. Így úgy tûnik, 
semmi akadálya nincs annak, 
hogy áprilistól az Érd és Térsége 
Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 
(ÉTH) gyûjtse a lakossági hul-
ladékot. Hosszas tárgyalások 
során sikerült megoldani azt is, 
hogy az Érd-Kom dolgozói a 
továbbiakban az ÉTH-nál kap-
janak munkát – zárta szavait T. 
Mészáros András. Kérdésünkre, 
hogy a szolgáltatóváltással 
együtt jár-e a szemétdíj módo-
sulása, a polgármester elmond-
ta: e közszolgáltatás díját már 
nem az önkormányzatok hatá-
rozzák meg, így erről nem tud 
nyilatkozni. Ádám Katalin

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi díjait tartalmazó díjtáblázat  
a 49/2012. (X. 26.)  önkormányzati rendelet által történt módosítás alapján

A B C D D

1. Megnevezés (kéménytípus) Rövid jelölés Mértékegység
Korábbi, tévesen  

megállapított  
(nettó) díj

Módosított, 
nettó  

díjtételek
2. Egyedi, szilárd, nyitott E-S-B db/I. alkalom 1 225 Ft 775 Ft

E-S-B db/II. alkalom 1 225 Ft 775 Ft
3. Egyedi, szilárd, zárt E-S-C db/I. alkalom 1 469 Ft 775 Ft

E-S-C db/II. alkalom 1 469 Ft 775 Ft
4. Egyedi, gáz, nyitott E-G-B db/alkalom 2 445 Ft 1 551 Ft
5. Egyedi, gáz, zárt E-G-C db/alkalom 3 413 Ft 3 253 Ft
6. Központi, szilárd, nyitott K-S-B db/I. alkalom 7 886 Ft 7 510 Ft

K-S-B db/II. alkalom 7 886 Ft 7 510 Ft
7. Központi, szilárd, zárt K-S-C db/I. alkalom 9 457 Ft 7 510 Ft

K-S-C db/II. alkalom 9 457 Ft 7 510 Ft
8. Központi, gáz, nyitott K-G-B db/alkalom 15 772 Ft 15 020 Ft
9. Gyűjtő, szilárd, nyitott Gy-S-B szint/bekötés/I. alkalom 531 Ft 508 Ft

Gy-S-B szint/bekötés/II. alkalom 531 Ft 508 Ft
10. Gyűjtő, gáz, nyitott Gy-G-B szint/bekötés/alkalom 1 067 Ft 1 017 Ft
11. Gyűjtő, gáz, zárt Gy-G-C szint/bekötés/alkalom 2 134 Ft 1 017 Ft
12. Egyedi tartalék Ta-E db/alkalom 1 394 Ft 884 Ft
13. Gyűjtő tartalék Ta-Gy szint/bekötés/alkalom 740 Ft 1 017 Ft
14. Időszakos használatú (Üdülő) Ü alkalom/4 év 1 630 Ft 1 630 Ft

Példa a túlfizetés kiszámítására:
Egyedi, gáztüzelésû, nyitott rendszerû kémény esetén 2 445 Ft 
 –1 551 Ft  (tényleges díj)

   894 Ft   túlfizetés

Közlemény

Tisztelt Érdi Lakosok!

Áprilisban kezd az önkormányzati szemétszállító cég

Ismét fókuszban  
a kéményseprés
Azok, akik nagyobb kéményseprési díjat fizettek 2012-
ben, és vissza kívánják igényelni a különbözetet, nem-
csak a szolgáltató által megjelölt három hónapban, 
hanem ötéves határidõvel tehetik meg ezt, és nem 
szükséges hozzá igazoló dokumentum sem – hangzott 
el a múlt szerdai sajtótájékoztatón. A polgármester 
elmondta, hogy 23 millió forintot fordít idén Érd a 
közbiztonság javítására, és beszámolt arról is, hogy 
áprilisban várhatóan megkezdheti munkáját az Érd-
Kom Kft. utódja.

Hogyan igényelhetjük vissza a kéményseprõi díjtúlfizetést? Az önkormány-
zat álláspontjáról a jogi iroda vezetõje számolt be
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A Magyar Kémény Kft. közleménye
A Magyar Kémény Kft. Érd Megyei Jogú Várossal való hosszú távú együttműködés érdekében döntést hozott  

a 2012-ben beszedett kéményseprési díjakkal kapcsolatos kérdésben. A 2012. évi átállás során a kéményseprési díjak 
mértéke körüli problémát a díjkülönbözet visszafizetésével kívánják orvosolni.

Ezúton tájékoztatjuk minden kedves érdi ügyfelünket, hogy a 2012. január 1. és október 31.  
között kifizetett kéményseprődíjak különbözetét 2013. március 20. és június 20. között mindazoknak visszatérítjük,  

akik bemutatják a kifizetett, kéményseprő által kiállított, az adott időszakra vonatkozó számlát.

A kifizetés személyen történik az érdi ügyfélszolgálati irodában:
2030 Érd, Diósdi út 32/A

Nyitva tartás:
Hétfő: 10.00–20.00

Szerda: 8.00–10.00/14.00–16.00
Péntek: 8.00–11.00

További információ: 
Helyi tarifával hívható telefonszámon: 06-40-918-025/240-es mellék 

aktuális

A Kincses Óvoda a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 
pályázatot hirdet

Kincses Óvoda – Riminyáki Tagóvoda

tagóvoda-vezető 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013. 06. 03-tól 2018. 05. 31-ig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Riminyáki út 17. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tagintézményben folyó nevelői munka veze-
tése, ezzel kapcsolatos adminisztráció vezetése. Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyermekszeretettel. Együttműködő 
kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal.  
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, vezetőképző, óvodapedagógus, 
• Óvodapedagógusi, valamint vezetői, legalább 5 év szakmai tapasztalat – legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, 
• Felhasználói szintű számítógép-használói, 
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Fejlesztőpedagógus – 1 év alatti szakmai tapasztalat, 
• Empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, intézmény vezetésére vonat-

kozó program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. június 3. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 8.  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros 
Márta nyújt a +36-20-332-1038-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 134/2013., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 
•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu e-mail címen keresztül, 
vagy
•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Nevelőtestületi javaslat alapján intézményvezetői döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 27. 

Felhívás bölcsődei ellátásra való beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcső-
dékben az alábbi beíratási időpontokat határozza meg:

2013. március 1. (péntek) napjától   
2013. április 15. (hétfő) napjáig 

mindennap 09.00–12.00-ig  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. tv. 42. § (1) bekezdése alapján a bölcsőde a családban 
nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését biztosító intézmény. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybe-
vételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról a 83/2011. 

(XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése szabályozza az 
ellátás igénybevételének módját:
„(6) A bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet – tárgyév szep-
tember 1. napjától történő felvételhez – a szolgáltatást nyújtó 
intézmény vezetőjéhez kell benyújtani tárgyév március 1. napjától 
április 15. napjáig. Az intézmény vezetője a benyújtott kérelmekről 
legkésőbb tárgyév május 31. napjáig dönt. A határidőn túl benyúj-
tott kérelmeket az intézmény vezetője előjegyzésbe veheti.”
Az ellátás iránti kérelemhez a következő iratokra van szükség:
• Születési anyakönyvi kivonat,
• Lakcímbejelentő,
• Munkáltatói igazolás,
• Jövedelemigazolás.
 Érd Megyei Jogú Város önkormányzata jegyzője 
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A közelmúltban  többrendbeli 
rablás  elkövetőit  vették  őrizet-
be  az  érdi  rendőrök.  Pár  héttel 
ezelőtt a Börzsönyi utca sarkán 
lévő kisboltban történt az a rab-
lás, amelyben egy férfi fegyverre 
hasonlító tárggyal fenyegetőzve 
érte  el,  hogy  az  eladó  átadja 
a  kasszában  lévő  aznapi  bevé-
telt.  A nyomozók  24  óra  alatt 
azonosították  és  őrizetbe  vet-
ték a  rablót. Kihallgatása  során 
további  bûncselekményekre  is 
fény  derült,  ugyanis  a  kihall-
gatott  ezt  megelőzően  is  több, 
csoportosan  elkövetett  betöré-
ses  lopásban  és  rablásban  vett 
részt. A rendőrök  a  rablóbanda 
többi  tagját  is  felderítették,  és 
mindannyian  előzetes  letartóz-
tatásban várják a büntetésüket. 
Nem  sokkal  ezután  elfogták 

egy  érdi  fegyveres  rablás  négy 
elkövetőjét  is,  akik  egy  családi 
házba  behatolva  megkötözték 
és  fegyverrel  kényszerítették  a 
tulajdonost  értékeinek  átadásá-

ra.  Elfogásukat  követően  róluk 
is kiderült, hogy nem csak ez az 
egy súlyos bûncselekmény írha-
tó a számlájukra, így jó néhány 
évet még  biztosan  rács mögött 
fognak eltölteni. 
A közelmúltban  az  éjszakai 

járőrök a hajnali órákban tetten 
értek  Érden  egy  betörőt,  aki 
egy,  a  városközponthoz  közeli 
üzletet  próbált  éppen  kifosz-
tani.  Kihallgatása  során  kide-
rült, hogy társai is voltak, akik-
kel  már  egy  ideje  sorozatosan 
követtek  el  betöréseket,  majd 
a lopott holmit egy orgazdához 
vitték. A nála tartott házkutatás 
során rengeteg, korábban elkö-
vetett  betörésekből  szerzett 
építési,  épületgépészeti  anya-
got,  háztartási  gépet  és  egyéb 
berendezési  tárgyat  foglaltak 
le,  és  jó  részüket már  sikerült 
visszaadni a jogos tulajdonosa-
iknak.  A betörők  és  az  orgaz-
da  is  előzetes  letartóztatásba 
kerültek  –  tudtuk  meg  Tolnai 

Ildikó  bûnügyi  osztályvezető-
től,  aki  hozzáfûzte:  az  utób-
bi  időben  ugyan  jelentősen 
csökkent  a  bûncselekmények 
száma  Érden,  de  még  mindig 
nagy  az  olyan  kisebb  súlyú 
bûncselekmények,  illetve 
alkalmi  lopások  aránya,  ame-
lyeket  egy  kis  odafigyeléssel 
és  óvatossággal  könnyen  meg 
lehetne előzni. Például a közel-
múltban  két  olyan  eset  is  elő-
fordult, amikor járó motorral és 
indítókulccsal  nyitva  hagyott 
gépkocsit  kötöttek  el  a  tolva-
jok.  Ugyancsak  vonzó  lehet 
a  bûnözők  számára  az  autó-
ban  jól  látható  helyen  hagyott 
értéktárgy,  legyen  szó  bármi-
ről, lap-topról, navigációs rend-
szerről,  digitális  fényképező-
gépről,  vagy  akár  egy  márkás 
bőrkabátról,  esetleg kézi-  vagy 
aktatáskáról.  Nem  egyszer 
előfordul,  hogy  az  emberek, 
bár  beszereltetik,  ám  elfelejtik 
használni,  „beélesíteni”  ott-
honaikban  a  riasztórendszert. 
A tavaszi  napsütés  hamarosan 
kicsalogatja majd a háztulajdo-
nosokat  kertjeikbe,  de  fontos, 
hogy  amíg  a  veteményeikkel 
foglalatoskodnak,  ne  hagyják 
nyitva a bejárati- vagy a terasz-
ajtót,  és  akinek  van,  kapcsolja 
be a riasztóját és a kamerát is! 
Számos esetben épp a kamerák 
felvételeinek  volt  köszönhető 
a  tolvajok  felderítése. Gyakran 
elmondjuk – tette hozzá a rend-

őr  százados  –  ám  úgy  tûnik, 
nem  elégszer,  hogy  ellenőrzés 
nélkül  soha  ne  engedjenek 
be  idegeneket  otthonaikba! 
Újra meg  újra  felbukkannak  a 
különféle  megtévesztő  mesék-
kel  becsengető  csalók,  akik-
nek  az  a  céljuk, hogy  a házba 
bejutva, a tulajdonos figyelmét 
eltereljék,  és  megfosszák  őt 
értékeitől  –  hívta  fel  a  figyel-
met  a  rendőr  százados,  majd 
a  közelgő  ünnepi  bevásárlás 
veszélyeire  is  utalt,  hiszen  az 
alkalmi  tolvajok  éppen  arra 
várnak,  hogy  az  áruházakban 
nézelődő  vevők  mikor  köve-
tik el azokat a tipikus hibákat, 
amelyekkel  megkönnyítik  a 
dolgukat. Ilyen például a bevá-
sárlókocsiban pénztárcával, ira-
tokkal, bankkártyával és egyéb 
értékekkel  „magára  hagyott” 
kézitáska, vagy amíg a csomag-
térbe  átpakolnak  a  bevásárló 
kocsiból, a nyitva hagyott autó 
ülésén  ott  virít  a  retikül,  és 
mire észreveszik, hogy elemel-
ték, már  árkon-bokron  túl  van 
az elkövető. Ne hagyják figyel-
men kívül, hogy a tolvajok igen 
szemfülesek,  gyorsak,  és  épp 
az ilyen alkalmakat vadásszák! 
A bûncselekmények  megelő-
zésében a lakosok is rengeteget 
segíthetnek, ha értékeik védel-
mében  megteszik  az  említett, 
tőlük  elvárható  óvintézkedé-
seket,  és  jobban  odafigyelnek 
értékeikre.   Bálint Edit

Az alkalmi lopások zömét az értékek védelmével meg lehet elõzni

Rács mögött a rablók, 
a tolvajok és az orgazda
Az elmúlt hetekben figyelemreméltó eredményekrõl 
számolhattak be az Érdi Rendõrkapitányság nyomozói, 
akik többrendbeli rablások elkövetõit, tolvajokat és 
egy orgazdát is a rács mögé juttattak. Tolnai Ildikó 
rendõr százados, a Bûnügyi Osztály vezetõje az Érdi 
Újságnak nyilatkozva nemcsak a sikerekrõl tett em-
lítést, hanem azokra az egyszerû óvintézkedésekre is 
felhívta a figyelmet, amelyekkel az alkalmi lopások 
nagy része elkerülhetõ. Késsel fenyegettek 

Felfegyverkezve elkövetett rablás bûntette miatt folytat eljárást 
az  Érdi  Rendőrkapitányság  Bûnügyi  Osztálya  R. Dániel  és 
társai ellen.
R. Dániel 24 éves  iváncsai  lakos, M. Péter  24 éves besnyői 

lakos,  valamint  P. Róbert  25  éves  ercsi  lakos  2013.  március 
13-án a késő esti órákban betörte egy érdi családi ház ablakát, 
majd  az  ott  tartózkodó  62  éves  tulajdonost  megkötözték  és 
egy késsel megfenyegetve az értékei átadására kényszerítették. 
A sértett ennek hatására nagyobb összegû készpénzt és arany 
ékszereket adott át, a behatolók magukhoz vették a garázsban 
parkoló autó kulcsát  is, majd a helyszínről azzal menekültek 
el. R. Dániel és M. Péter elfogása, majd gyanúsítotti kihallgatá-
sa a bûncselekmény elkövetése után 24 órán belül megtörtént. 
A két  férfit  az  illetékes  bíróság  2013. március  16-án  előzetes 
letartóztatásba helyezte.
A rendőrség  2013.  március  14-én  P.  Róbert  körözését  ren-

delte el,  akit 2013. március 18-án elfogtak és gyanúsítottként 
hallgattak ki, majd őrizetbe vettek az érdi nyomozók. A férfi a 
bûncselekmény elkövetését elismerte.
2013. március 20-án az illetékes bíróság elrendelte P. Róbert 

előzetes letartóztatását.
A további  eljárást  a  három gyanúsított  fogvatartása mellett 

az Érdi Rendőrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytatja le.
   Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Tolnai Ildikó rendõr százados a közelgõ ünnepi bevásárlás veszélyeire is 
felhívta a figyelmet 
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Rablás Tárnokon 
Tárnokra  csaltak,  majd  kiraboltak  egy  nőt. 
A sértett hívta a rendőröket.
Az Érdi Rendőrkapitányság Bûnügyi Osztálya 

csoportosan  elkövetett  rablás  bûntettének 
megalapozott  gyanúja  miatt  folytat  eljárást  K. 
Klaudia 21 éves és fk. B. M. 15 éves baracskai 
lakosok ellen.
A jelenleg  rendelkezésre  álló  adatok  szerint 

2013.  március  19-én  a  délutáni  órákban  egy 
budapesti  bevásárlóközpontban  a  két  gyanú-
sított  rávette  az  általuk  már  korábbról  ismert 
52 éves sértettet, hogy menjen velük Tárnokra, 
mivel ők tudják, hogy hol van a nő eltûntként 
keresett férje.
A sértett  ennek  hatására  az  elkövetőkkel 

együtt vonatra szállt. A szerelvényről Tárnokon 
szálltak  le,  majd  egy  buszmegállóban  talál-

koztak  egy  ismeretlen  személlyel.  A sértett  itt 
azonban  meggondolta  magát  és  jelezte,  hogy 
haza  szeretne  menni,  mire  az  egyik  elkövető 
a  vállánál  fogva  hátulról  lerántotta  a  földre, 
ahol  mindhárman  –  a  sértettnél  lévő  kerekes 
bevásárló  kocsival  is  –  tettleg  bántalmazták. 
A gyanúsítottak  egyike  a  sértett  kabátjának 
jobb  zsebéből  kivette  a  pénztárcáját, melyben 
mintegy 30 000 forint volt. A nő a bántalmazás 
következtében könnyû sérüléseket szenvedett.
K.  Klaudiát  és  a  fiatalkorú  B.  M.-t  az  Érdi 

Rendőrkapitányság  járőrei  még  a  helyszínen 
elfogták,  előállították  és  gyanúsítottként  hall-
gatták  ki,  harmadik  társukat  jelenleg  is  nagy 
erőkkel keresik.
A további  eljárást  a  gyanúsítottak  őrizetbe 

vétele  mellett  a  az  Érdi  Rendőrkapitányság 
Bûnügyi Osztálya folytatja le. A rendőrség kez-
deményezi  a  gyanúsítottak  előzetes  letartózta-
tását. 

információk

Felhívás óvodai beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Mûvelődési Bizottsága az Önkormányzat által fenntartott óvodákra 
az alábbi beíratási időpontokat határozta meg: 

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (1) bekezdése szerint:
„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt 
kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét 
bármikor kérheti, a 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 fel-
veheti 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 rendel-
kező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (2)-(3) bekezdése alapján:
„Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat 
is. A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.”
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 69. §-ának (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gyer-

meket 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 Mûvelődési Bizottság
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A biztonságos  közlekedésre  fel 
lehet  készülni,  ezért  a  magyar 
állam  rengeteget  költ  a  bizton-
ságos  közlekedésre  –  mondta 
az  országjáró  közlekedésbiz-
tonsági  programsorozat  idei 
évadnyitóján  Hatala József 
rendőr  altábornagy,  a  Nemzeti 
Bûnmegelőzési  Tanács  elnöke, 
majd rávilágított arra, miért viseli 
a  rendezvény a „Biztonságosan 
közlekedni egy életúton” címet? 
Azért, mert  a  közlekedés  talán 
az emberi  lét egyik legnagyobb 
és  leghosszabb  játéka.  Egy 

nagyszerû, ám felelősséggel teli 
társasjáték,  amely  éppúgy  tele 
van tûzdelve szabályokkal, mint 
bármelyik,  gyermekek  számára 
élvezetes  társasjáték, amelyben 
csak úgy lehet és akkor érdemes 
részt  venni,  ha  a  szabályokat 
mindegyik  játékos  pontosan 
megismeri  és  betartja,  vagyis 
kizárólag  a  szabályok  szerint 
játszik.  A közlekedésre  azon-
ban még  inkább  igaz,  hogy  ha 
nem kellő tudatossággal sajátít-
juk el a szabályokat, az bizony 
komoly  gondokat  okozhat.  Az 

altábornagy szerint ezért fontos 
már fiatalkorban megismerni és 
megtanulni  a  közlekedés  leg-
fontosabb,  alapvető  szabályait, 
mert  így  tudatosan  felkészü-
lünk  arra,  hogy  nem  vagyunk 
egyedül, hanem más ugyanúgy 
közlekedni  szeretne,  mint  mi, 
és  ebben  a  „játékban”  mások-
ra  is  figyelni  kell!  Az  orszá-
gos  programban  a  diákoknak 
lehetőségük  van  a  közlekedési 
szabályok  betartásának  rejtel-
meivel és nehézségeivel is meg-
ismerkedni, és azt is megtapasz-

talhatják,  hogy  csak  egymást 
segítve, nem pedig akadályozva 
és  versengve  lehet  és  érdemes 
közlekedni. 
A Magyar  Autóklub  a  legna-

gyobb  civil  szervezet,  amely 
rendületlenül  részt  vesz  a 
balesetmegelőző  munkában. 
A „Biztonságosan  közlekedni 
egy  életúton”  országjáró  prog-
ram  nyolc  évvel  ezelőtt  indult 
útnak,  és  azok  a  diákok,  akik 
az  elsőn  részt  vettek,  ma  már 
jogosítvánnyal  rendelkező  fel-
nőttek,  és  úgy  közlekednek  a 
városban,  hogy  valamit  –  talán 
többet is – biztosan megjegyez-
tek,  és  magukkal  vittek  abból, 
amit itt tanultak és tapasztaltak. 
Ha  nem  is  közvetlenül  ennek 
köszönhető,  hogy  az  utóbbi 
években  jelentősen  csökkent 
a  közutakon  a  halálos  balese-
tek  száma,  azért  valami  ered-
ménye mégiscsak  van  ennek  a 
közlekedésbiztonsági  program-
nak.  Itt  ugyanis  a  gyermeke-
ket  a  valós  életnek  megfelelő, 
a  gyakorlatban  is  előforduló 
vészhelyzetekkel  ismertetik 
meg,  kiemelik  azokat  a  fizikai 
törvényszerûségeket,  amelyek-
nek megsértése óhatatlanul bal-
esethez  vezet.  A korábbi  évek-
hez hasonlóan, Százhalombatta 
után ősz végéig, az idén is csak-
nem harminc  városba  jut  el  az 
országjáró  közlekedésbiztonsá-
gi és oktató program a kamion-
ban  kialakított,  légkondicionált 
oktatóteremmel,  a  gondosan 
felépített  gyalogos-  és  kerék-
páros-közlekedésre  alkalmas, 
közlekedési  táblákkal  tarkított 
akadálypálya,  a  borulásszimu-
látor meg  a  „részegszemüveg”- 
bemutató,  vagy  a  speciálisan 
átalakított  gépkocsi,  amelyben 
a diák fékezheti le a felnőtt által 

Az Autóklub Közlekedésbiztonsági és Oktató programjának évadnyitója

Tanulható a biztonságos közlekedés    
Borulásszimulátor, „részegszemüveg”-bemutató, fékezd magad program és ke-
rékpáros ügyességi pálya is várja többek között azokat a diákokat, akik részt vesz-
nek a Magyar Autóklub „Biztonságosan közlekedni egy életúton” programjában, 
amelynek idei évadnyitóját március 19-én Százhalombattán, a Tesco parkolójában 
tartották. 

Az elsõ és a legfontosabb, mielõtt kerékpárra pattannak a gyerekek: fel kell venni a láthatósági mellényt

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

vezetett  jármûvet.  Mindezek 
több ezer diák oktatására alkal-
mas,  emlékezetes  szemléltető 
és  gyakorlati  eszközök,  és  az 
általuk  megtapasztalt  jelensé-
geket  talán  felnőttkorukra  sem 
felejtenek majd el a diákok. Erre 
Pátkai Zsolt,  Százhalombatta 
alpolgármestere  is  rámutatott, 
megemlékezve  arról,  hogy 
gyermekkorában ő  is  részt  vett 
néhány  oktatójellegû  közleke-
dési  programban  és  verseny-
ben,  amelyre  máig  emlékezik, 
hiszen  a  közlekedésbiztonság 

oktatása  beépül  a  mindenna-
pokba, és aki ezeket megismer-
te,  biztosan  felelősségteljesen 
vesz  majd  részt  a  mindennapi 
közlekedésben is. 
A közlekedésbiztonsági  okta-

tóprogram  október  végéig  har-
minc  városba  jut  el,  és minde-
nütt  öt  napig  várja  a  kíváncsi, 
közlekedési  társasjáték  szabá-
lyait elsajátítani vágyó diákokat. 
Érdre  június  5-én  érkezik,  és 
10-éig  lesz  majd  látogatható  a 
Tesco parkolójában. 
  Bálint Edit

A megnyitó protokollvendégei – középen Kürti István r. százados, az érdi 
kapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetõje

A diákok lélekben már felkészültek a közlekedési meglepetésekre

mozaik

Az ajánlat 2013. február 20-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes, egyéni és üzleti előfizetők részére. A havidíjas internetakció ideje alatt megvásárolt csomagban havonta felhasználható belföldi adatmennyiség meghatározott részét a Netinfo (netinfo.vodafone.hu) 
oldalon lehet díjmentesen megrendelni az ExtraAdat 1 GB kiegészítő adatopció segítségével az alábbiak szerint:MobilNet 21 – 4x1 GB. A megrendelt ExtraAdat 1GB kiegészítő adatopciót teljes egészében le kell forgalmazni a további kiegészítő opció megrendelése előtt. Az Extra-
Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig, belföldi hálózatban használható fel. További információ: http://www.vodafone.hu/netinfo. Havidíjas előfizetői szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség-vizsgálaton esik át, melynek eredménye függvényében a Vodafone 
jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy más egyéb biztosíték adásához kötni. Amennyiben az Előfizetői Szerződés hatályba lépését két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a szolgáltatás szüneteltetésére, korlátozására vagy az Előfizetői Szerződés meg-
szüntetésére kerül sor úgy az Előfizetői Szerződés meghatározott mértékű kötbér fizetendő. Amennyibe a határozott időtartam lejárta előtt 30 nappal egyik fél sem jelzi, hogy az Előfizetői Szerződés megszüntetését kéri, úgy az Előfizetői Szerződésben a határozott idő lejártával 
határozatlan idejűvé alakul. A 2éves határozott idejű szerződés lejártával a csomagok havidíja a mindenkori ÁSzf 1.sz. Díjszabás melléklete szerinti havidíj. A MobilNet csomagok esetében az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes havi összegét jelenti, 
ami a következő hónapra nem vihető át. A számlázási egység 10 Kbyte. A havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználása után a Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) ExtraAdat opció (kiegészítő opció) vásárlása választható, ellenkező esetben a sebességet számlázási 
ciklus végéig lassítjuk. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. A lassítás maximális értéke: 128 Kbit/s le- és feltöltés esetén.  Az ExtraAdat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi hálózatba használható fel. A tarifacsomag alapján a Szolgáltató az 
Előfizető részére SMS-szolgáltatást is nyújt. A 3G/HSDPA/HSUPA technológiával lefedett területeken az internet szolgáltatás általánosan elvárható le- és feltöltési sebessége 2/1 Mbit/s; a garantált sebesség az új szabályoknak megfelelően az esetek 100%-ára vonatkozóan adandó 
meg, ennek értéke 0/0 Mbit/s. A képek illusztrációk. Bővebb információ a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es számon és a www.vodafone.hu/internet weboldalon.

Érd, Gránit Üzletház Budai út 28. Mobil: 70/3894146
Érd, Tesco Áruház üzletsor Budafoki út 2-4. Mobil: 70/3174117
Százhalombatta, Tesco Bevásárlóközpont kioszk Damjanich u. 29. Mobil: 70/6332800
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Nem tudjuk, miért éppen az eső 
áztatta utcán tartott sajtótájé-
koztatót Lengyel Szilvia, az LMP 
képviselőcsoportjának tagja, 
Pest megyei listás országgyûlési 
képviselő, és arra sem találtunk 
megfelelő magyarázatot, mitől 
lett éppen most olyannyira sür-
gős az „Offshore luxuslakópark 
Érden hatalmi támogatással?” 
címet viselő tájékoztató, hogy 
csak néhány órával előtte küld-
ték ki rá a meghívót. 

Tény, hogy a meglehető-
sen gyér érdeklődést kiváltó 
március 21-i sajtótájékoztatón 
Lengyel Szilvia arról kíván-
ta biztosítani az érintetteket, 
hogy az LMP határozottan kiáll 
az érdi polgárok mellett a helyi 
önrendelkezést semmibe vevő 
és az életminőséget, valamint a 
környezeti elemeket veszélyez-
tető „offshore lakópark” elle-
ni harcukban. Nem maradtak 

titokban az előzmények sem, 
amelyeket az érdiek már tudtak 
eddig is, de ezúttal a képviselő 
asszony megfogalmazásában 
hallhatták. Ezek szerint a volt 
katonai lőtéren – ami nem az 
önkormányzat tulajdonában 
álló terület – egy magáncég 
„gigantikus lakóparkot” építe-
ne, ám e szándék és tervek 
ellen a parkvárosi lakosok egy 
csoportja felemelte a szavát. Ez 
a csaknem 17 hektáros terület 
a magyar állam tulajdonában 
állt, amit 2004-ben a Geoid Pld 
Kft. vásárolt meg, és most lakó-
park megépítésével hasznosí-
taná. A képviselő véleménye 
szerint ez a beépítés a súlyos 
problémákkal küzdő város inf-
rastruktúráját tovább terhelné, 
hiszen sem a kérdéses terület, 
sem maga a város nem alkal-
mas a közel ezer új betelepülő 
fogadására. Hozzáfûzte: vitat-

ják a beruházó által felajánlott 
4 hektáros terület értékét is, 
szerintük a köz- és magánér-
dekek kiegyensúlyozatlansá-
ga is szembetûnő, ráadásul – 
ugyancsak véleményük szerint 
– a tényleges beruházó mögött 
„offshore cég” áll. Mindezeket 
számba véve a Lehet Más a 
Politika a nyilvánosság erejé-
vel a környezeti és korrupció-
ellenes szempontok követke-
zetes érvényesítését várja el 
az önkormányzattól, illetve a 
beruházótól. Mint a hallgató-
ság megtudhatta: az LMP arra 
kéri az önkormányzatot, hogy 
a helyi közösség hangját ne 
csak hallgassa, hanem hallja is 
meg, vegye figyelembe a dönté-
se során, és a látszatkonzultá-
ció helyett valódi meghallgatást 
várnak el a városvezetéstől! 

Ugyanezen a napon késő 
délután Aradszki András 
országgyûlési képviselő T. 
Mészáros András polgármes-
terrel közösen tartott sajtótá-
jékoztatót a rezsicsökkentéssel 
kapcsolatban, amikor újságírói 
kérésre az LMP kora délutáni 
sajtótájékoztatóján elhangzot-
takra is reagált a polgármester. 
Mint ahogyan már nemegy-
szer, ezúttal is hangsúlyozta: a 
Sóskút és Érd által határolt volt 
katonai lőtér területét az állam 
privatizálta, és soha nem volt 
önkormányzati tulajdonban. 
A beépítési javaslatot a tulajdo-
nos megbízásából a Pest Terv 
készítette el, ami egyértelmûen 
megfelel a szigorú feltételek-
nek, 59 százalékos beépítést 

engedélyezve, míg a terület 
24 százaléka önkormányzati 
tulajdonba kerül. A környékkel 
összehasonlítva ide kevesebb 
lakást terveznek, hiszen 238 
helyett 190 épülhet, így nem 
ezer, hanem körülbelül 570 fő 
költözhet majd be 5–8 év alatt, 
mire végleg beépül az egész 
terület. Azt az igényt, hogy ott 
sportpályát hozzanak létre, a 
tulajdonos nem támogatja, az 
önkormányzat pedig nem tudja 
a területet megvásárolni, de a 
fenntartására és üzemeltetésére 
sincsenek forrásai a városnak. 

Azzal kapcsolatban, hogy 
az a cég, amellyel szerződést 
kötöttek, „offshore” cég lenne, 
kifejtette, ez a minősítés azo-
kat a cégeket illeti, amelyeknek 
nem ismert a tulajdonosa. Õk 
viszont tudják, hogy a Geoid 
Pld Kft.-vel kötöttek szerződést, 
tehát tudják, ki a jelenlegi tulaj-
donosa a volt lőtérnek. Azzal 
is lehet vitatkozni, hogy luxus-
lakóparkot terveznek-e oda, 
hiszen Parkváros egy részén 
jelenleg is vannak nagyon szép 
és csúnya házak egyaránt. Ezen 
a területen vélhetően kizárólag 
szép házak épülnek majd, ame-
lyek szebbé teszik a városké-
pet. Végül a polgármester azzal 
zárta le a témát, hogy egy-egy 
beruházást sokféleképpen meg 
lehet közelíteni, mint ahogyan 
az anyaotthon építését vagy a 
Földmunkás utca aszfaltozá-
sát is, hiszen ellenérdekek és 
ellenérdekeltek mindig vannak 
és lesznek.

 Bálint Edit

Tûz a lõtéri „offshore lakópark”-ra

Utcai LMP-sajtótájékoztató

Lengyel Szilvia: Az LMP határozottan kiáll az érdi polgárok mellett
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A legutóbbi rendezvényt Maitz 
Ferenc igazgató nyitotta meg:

– Célunk változatlan: embe-
rileg és szakmailag közelebbről 
megismerkedni a város életét 
meghatározó személyekkel, 
intézményekkel. Az idei tan-
évben eddig helyi középisko-
lákba látogattunk el, mely 
alkalmakon a felvételirendszer-
rel és a továbbtanulással kap-
csolatos kérdéseinkre kaptunk 
választ. Most Füle Istvánnal, a 
Volánbusz Zrt. üzemigazgatójá-
val beszélgetünk – mondta.

Az iskolaigazgató szava-
it követően Nagyné Balázs 
Gabriella drámapedagógus 
– nem utolsósorban ötletgazda 
– vette át a szót, és faggatta Füle 
Istvánt. A vendég beszélt csa-
ládjáról, gyermek- és ifjúkorá-
ról, pályakezdéséről, tanulmá-
nyairól – még azt is megtudhat-
ta a hallgatóság, hogy egy Heves 
megyei faluban látta meg a nap-
világot, a Volánbusznál pedig 
tizenkilenc éve, közlekedésmér-
nökként helyezkedett el.

A diákok többnyire gyakor-
lati jellegû kérdéseikre szeret-
tek volna választ kapni, de a 
beszélgetés folyamán felszínre 
törtek utazással kapcsolatos 
élményeik, tapasztalásaik is, 
amelyeket örömmel osztottak 
meg az üzemigazgatóval. Füle 
István nem fukarkodott a szak-
mai információkkal sem.

A Volánbusz Pest megye terü-
letén végez személyszállítást. 
A vállalatot földrajzi területen-
ként osztották szét. Az egyik 
úgynevezett üzemigazgatóság 
Érd és környéke – mondta a 
vendég, majd érdekességként 
hozzátette: a hat üzemigazga-
tóság közül itt tevékenykedik 
a legtöbb női autóbuszvezető, 
szám szerint nem kevesebb 
mint négy a százhetven főből…

Arra a többeket is izgató kér-
désre, miért szoktak késni a 
buszok, Füle István így vála-
szolt:

– Alapvetően léteznek rajtunk 
kívül álló okok: forgalmi aka-
dály, közúti baleset. Ugyanakkor 
olykor sajnos előfordulnak vál-
lalati mulasztások is: elalszik 
az autóbuszvezető, mûszaki 

probléma lép fel. Ez mind-mind 
elhúzhatja az indulási időt.

Az üzemigazgató költségve-
tésről, beszerzésről is beszélt.

– Egy új gyártású, szóló autó-
busz ára akár a 60 milliót is elér-
heti, míg egy csuklós autóbuszé 
meghaladhatja a 130 milliót. 
A Volánbusz költségeit – kar-
bantartás, autóbusz-beszerzés, 
a dolgozók bére, az épületek 
fenntartása, karbantartása – az 
utasoktól származó bevételek 
(menetjegyek, bérletek) csak 
részben fedezik. A költségek és 
a bevételek közötti különböze-
tet az önkormányzatok egyen-
lítik ki. 

Nagyné Balázs Gabriella a 
beszélgetés végén felhívta a diá-
kok figyelmét, hogy egy utas 
nemcsak jogokkal, hanem köte-
lességekkel is bír, amelyeket a 
kulturált utazás érdekében min-
denkinek be kell tartania.

A rendezvény végén Füle 
István lapunknak elmondta: 
örömmel tett eleget a felkérés-
nek.

– Ez egy példamutató kez-
deményezés, más iskoláknak 
is tudom ajánlani. Mindenhol 
vannak érdekes szakmák és 
emberek, akikkel jó, ha talál-
koznak a gyerekek. Egy-egy 
ilyen beszélgetés színesíti a 
látókörüket, tudásukat, tapasz-
talataikat. Olyan újdonságokra, 
érdekességekre lelhetnek, amik-
től többek lesznek – mondta az 
üzemigazgató.

 Kovács Renáta

Közlemény
zártkerttulajdonosoknak  

a földhasználati regisztrációról
A kormány döntése értelmében a zártkerti fekvésű földek használóinak nem kell földhasz-
nálatukat a földhasználati nyilvántartásban regisztráltatniuk.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosításával kapcsolatban szükséges intéz-
kedések folyamatban vannak. Azok hatályba lépéséig a földhivatalok a zártkerti földekre 
vonatkozóan a földhasználati nyilvántartásba történő regisztrálással kapcsolatos ügyinté-
zésüket felfüggesztették.

Ezen intézkedések a külterületi fekvésű földek használóit nem érintik, a külterületi fek-
vésű földek használatát a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően továbbra 
is be kell jelenteni.
 Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Önkéntes  
szemétgyûjtési akció

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kilencedik alkalommal tartja meg 
hagyományos országos szemétgyűjtő akcióját 2013. április 22-én. 
A Föld napja alkalmából szervezett eseményre ismét több tízezer fő 
jelentkezését várják. A rendezvény az elmúlt években az ország egyik 
legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi mozgalmává nőtte 
ki magát.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kilencedik alkalommal szervez orszá-
gos szemétgyűjtési akciót az általa üzemeltetett 30 ezer kilométeres 
közúthálózat és környezetének megtisztítására. Idén április 22-én, 
hétfőn rendezi meg szokásos tavaszi akcióját a társaság. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. egész évben végzett útmenti szemét-
szállítási munkáját sajnos minden évben szélmalomharc jellemzi, az 
illegális szemétlerakók nap mint nap szaporodnak. A társaság évente 
egy kisebb megyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelő 
mennyiségű szemetet gyűjt össze az általa üzemeltetett utak mellől. 
Ebben a küzdelemben szeretne a cég szemléletváltozást elérni. Az eddi-
gi akciók sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az elmúlt nyolc 
alkalommal mintegy 330 ezer önkéntes csaknem 50 ezer köbméternyi 
szemetet gyűjtött össze országszerte.

Szemétgyűjtési akcióink célja, hogy a fiatalabb generációknak is ter-
mészetessé váljon a környezet megóvása. Az akció megszervezésével a 
társaság hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az a több ezer – többségében 
– fiatal, aki részt vesz a szemétgyűjtésben, később jobban odafigyeljen 
szűkebb és tágabb környezete megóvására. A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. éppen ezért várja az egyénileg és csoportosan jelentkezőket, egyút-
tal számítanak az önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák és baráti 
társaságok csatlakozására is.

A közútkezelő fő szervezőként, az esemény gazdájaként minden 
csatlakozó számára térítés nélkül biztosít kesztyűt, láthatósági mellényt 
és zsákokat, valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék maradék-
talan elszállításáról is. Az utak menti szemétszedéshez a cég szakmai 
felügyeletet is biztosít, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást 
vezet be.

A jelentkezéseket 2013. április 3-ig várja a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. a megyei igazgatóságának munkatársánál:

Hegedűs Zsuzsanna
E-mail: hegedus.zsuzsanna@pest.kozut.hu

Mobil: 06-30-506-4728
Weboldal: www.kozut.hu

Előzzük meg az erdőtüzet!
A tavasz az erdőtüzek szempontjából a legveszélyeztetettebb évszakunk. 
Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik erdő- és vegetációtűz. 
2012-ben a lángok közel 22 000 esetben csaptak fel, ebből 6000 hektáron, 
3500 esetben erdőt és fásítást ért a kár. Bár a tüzek keletkezése több tényezőtől 
is függ, mégis, azok 99 százalékát mi, emberek, túlnyomórészt gondatlanság-
ból okozzuk.

Hazánkban két kiemelt erdőtűzveszélyes időszak van: a tavasz és a nyár. A 
tavaszi közvetlenül a hóolvadás után kezdődik, és lombfakadásig, a növény-
zet kizöldüléséig tart. A tavaszi erdőtüzek gyakorisága meghaladja a nyári 
tüzekét. A nyári erdőtűzveszélyes időszak júliustól augusztus végéig tart. E 
két kiemelten tűzveszélyes időszakban keletkezik az erdő- és vegetációtüzek 
70-75 százaléka. 

Milyen tényezők állnak a tavaszi tűzesetek mögött? A mezőgazdálkodás-
nak még több helyütt része a kora tavaszi rét- és tarlóégetés. A gondatlanul 
meggyújtott és nem kellően felügyelt tűz azonban könnyen átterjedhet a 
környező erdőkre is. A tovaterjedést segítik az előző évben felhalmozódott 
elhalt növényi részek (fű, kóró, gallyak), melyek akár hideg, csapadékmentes 
időben is pár nap alatt kiszáradnak, és nagyon könnyen lángra lobbannak. A 
lángokat pedig már egy közepes erősségű szél is továbbviheti a szomszédos 
gyep- és erdőterületekre.

A hazai erdőkben az úgynevezett felszíni tüzek a jellemzőek, melyek az erdő 
talajszintjén, illetve annak közelében levő szerves anyagot érintik. Ezek nagy 
intenzitású égés esetén – különösen az alföldi fenyőerdőkben – koronatűzzé 
is fejlődhetnek. 

Az erdőtűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól. 
Erdőtűzveszélyes időszakban a vidékfejlesztési miniszter vagy az erdészeti 
hatóság tűzgyújtási, illetve látogatási tilalmat rendelhet el egyes erdőkben 
vagy akár az ország összes erdejében. Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőkben 
– beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, valamint az erdőterületek határától 
számított kétszáz méteren belül sem szabad tüzet rakni! 

Az aktuális erdőtűzveszélyről, az elrendelt tűzgyújtási tilalmakról a www.
erdotuz.hu, illetve az onnan elérhető weboldalakon naprakész információ 
található. 

Tea ötkor a Kõrösiben
Egyre hosszabb azok listája, akik már beszélgettek a 
Kõrösi iskola tudásra éhes diákjaival. Városi vezetõk, 
szakemberek, iskolaigazgatók egész sora vett már 
részt a hétfõ délutánonként esedékes teázáson.

A gyerekek érdeklõdve hallgatták az üzemigazgatót

A teaházat Maitz Ferenc igazgató 
nyitotta meg
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Remek hangulatban telt a teaház
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Érden, a Magyar Földrajzi 
Múzeumban, 1997. szeptember 
23-án, az Érdi Napok keretében 
emlékezetes kiállítást rendez-
tünk: A Húsvét-sziget első 
magyar tudományos kutatója 
címmel. A távoli egzotikus vilá-
got bemutató tárgyi anyag- és 
könyvgyûjtemény elkalauzol-
ta a látogatókat a több tonnás, 
rejtelmes kőszobrok, a moaik 
birodalmába. 

Székely Kinga, a Barlangtani 
Intézet igazgatója révén ismer-
hettük meg, majd Balázs Dénes 
még a rendszerváltás előtt, 1984 
augusztusában, személyesen 
találkozott vele Kanadában. Az 
ismeretségből barátság, majd 
szakmai együttmûködés lett. 
Balázs Dénes 1984. augusz-
tus 12-én, hosszas, magneto-
fonos beszélgetést rögzített 
Montrealban ezzel a rendkívüli 
személyiséggel, aki zseniális 
szervezőként valósította meg 
ezt a nem mindennapi expedí-
ciót. Nógrády György 1964-65-
ben szervezte és vezette azt a 
nagyszabású, tudományos kuta-
tóexpedíciót, mely a Húsvét-
sziget természettudományi 
feltárásának jelentős eseménye 
volt. A tudományos vállalkozást 
támogatta a kanadai kormány, a 
kanadai haditengerészet, mely 
egy hadihajót bocsátott a 38 
fős tudományos expedíció szá-
mára. 

A nagyszabású vállalkozás-
hoz sikerült megnyerni az ENSZ 
Egészségügyi Világszervezete 
(WHO) támogatását is. 

A montreali McGill Egyetem 
professzora, dr. Stan Skoryna 
volt a kezdeményezője ennek 
a rendkívüli utazásnak. 
A Chiléhez tartozó Húsvét-szi-
geten ekkoriban készültek repü-
lőteret építeni. Ez a repülőtér 
kötötte össze a Dél-Amerikát és 
Ausztráliát jelentő légi útvona-
lat. A politikusok jól tudták, ha 
repülőtér épül, akkor mindaz 
az ősi hagyományos világ, ami 
ott megmaradt, a tömegturiz-
mus miatt könnyen elpusztul, 
mint ahogyan az más szigetek 
esetében is előfordult. 

A Húsvét-sziget parányi pötty 
a térképen, a Csendes-óceán 
végtelen kékjében. Nevét onnan 
kapta, hogy 1772-ben Jacob 
Roggeveen holland hajóskapi-
tány, éppen húsvétkor fedezte 
fel a földdarabot, mely a legkö-
zelebbi kontinenstől csaknem 
négyezer kilométernyi távolság-
ban van. A vulkanikus eredetû 
sziget őslakói, a rapanuik veszé-
lyeztetettségben éltek. A sziget 
érdekességei az ember alakú, 
tekintélyes méretû, de láb nél-
küli szobrok csoportja, melyek 
földöntúli, misztikus légkört 
teremtettek a szigeten. 

Nógrády György tisztában 
volt azzal, hogy a civilizáció 
megjelenése új fejezetet nyit 
a Húsvét-sziget történetében, 
s a lakók izoláltsága véglete-
sen megszûnik. Az expedíció 
fontos célkitûzése volt orvo-
si–mikrobiológiai szempontból 
megvizsgálni az őslakosságot. 
A szakmai programot elküldték 
az ENSZ egészségügyi világ-
szervezetéhez. A grandiózus 

program elnyerte a kanadai kor-
mányzat támogatását, s igen sok 
magánszemély is hozzájárult 
az anyagiakhoz. Stan Skorynát 
és Nógrády Györgyöt fogadta 
a kanadai haditengerészet több 
admirálisa, s a megbeszélések 
eredményeként a haditengeré-
szet felajánlotta a Cape Scott 
nevû hajóját arra, hogy az expe-
díció tagjait, gyakorló manőver 
keretében elszállítják Halifaxból 
a Húsvét-szigetre és vissza. Ezt 
a tudományos vállalkozást hadi-
tengerészeti gyakorlat keretében 
iktatták be, vállalva az összes 
költséget. 

A kanadai admiralitás döntés-
hozói felismerték a tudományos 
expedíció jelentőségét, s ebben 
Nógrády Györgynek kulcssze-
repe volt. A kanadai haditenge-
részek boldogok voltak, hogy 
tudósok társaságában tölthet-
nek hosszabb időt. Mérhetetlen 
mennyiségû felszerelést, mobil 
házakat, laboratóriumi eszkö-
zöket juttattak így a Húsvét-szi-
getre, s állandó rádióösszekötte-
tést is sikerült kiépíteniük. 

A szigetlakók orvosi vizsgá-
latát tervszerû program alapján 
végezték. Tartottak a bennszü-
löttek esetleges ellenséges reak-
ciójától, hiszen az orvosi minta-
vételek szokatlanok voltak szá-
mukra. Az emberek megnyerése 
azonban sikerült és a vérvételek 
rendben lezajlottak. A magyar 
professzor kulcsszerepet ját-
szott a munkában. Az expedí-
ció krónikása, H. Reid, külön 
fejezetet szentelt könyvében az 
általa „Fehér lovagnak” neve-
zett professzornak, akinek elő-
relátását jellemzi, hogy szinte 
mindenre gondolt, s a logiszti-
ka megszervezésekor, a rádió 
adóvevőtől a fogpiszkálóig, a 
különböző szélességû ragasztó- 
szalagoktól az injekciós tûig, 
minden a rendelkezésükre állt. 

Az ő ötlete volt, hogy az orvo-
si vizsgálatokra érkező benn-
szülött páciensekről készít-
senek polaroid fényképeket, s 
adjanak egyet ajándékba, mert 
így talán szívesebben eljönnek 
a vizsgálatokra, ha kapnak egy 
ajándék képet magukról. 

A professzor fő célja az volt, 
hogy a talajból, a barlangok-
ból, a víztartályokból, a kráte-
rek pocsolyáiból és a tenger-
ből mintákat vegyen, s ezeket 
később analizálja. Több mint 
ötezer mintát juttatott el a 
Húsvét-szigetről a kanadai Mc 
Gill Egyetem Bakteriológiai 
Intézetébe. 

Az érdi múzeumalapító, 
Balázs Dénes: A Húsvét-sziget 
fogságában címû könyvében 
elismeréssel emlékezik meg 
tudós kollégájáról és barátjáról, 
akinek szakmai tudásánál csak 
szívjósága volt nagyobb. Balázs 
Dénes két évtizeddel később 
jutott el a Húsvét-szigetre, ahol 
az őslakók még mindig megbe-
csüléssel emlegették Nógrády 
György professzor nevét, sőt, 
fényképeket is mutogattak róla. 

Galántha-Hermann Judit 
1993-ban megjelent: Fehér 
hegyek, kék pipacsok címû 
könyvében örökíti meg Kőrösi 
Csoma Sándor halálának 150. 

évfordulóján, 1991-ben és 1992-
ben megtett közös útjukat 
Indiában és Nyugat-Tibetben. 
Az univerzális, sokoldalú, rend-
kívüli felkészültségû tudós mély 
benyomást tett mindazokra, 
akik akárcsak egyszer is talál-
koztak vele. 

Nógrády doktor nagy szen-
vedélye volt a fényképezés és 
a búvárkodás. Élményeiről szá-
mos előadást tartott Kanadában, 
az USA-ban és Magyarországon. 
Saját kezûleg készített felvéte-
lekkel illusztrálta a mondani-
valóját. Felkészült, kiváló elő-
adó volt, aki úgy érezte, hogy 
mérhetetlen tudását meg kell 
osztani mindazokkal, akik vala-
milyen oknál fogva, munkájuk, 
vagy életkörülményeik okán 
nem juthattak az ismeretek tár-
házához. 

A kanadai magyar közössé-
gek tagjait gyakran vendégül 
látta a Lake Champlain melletti 
nyaralójában, ahol a katolikus 
és a református egyház tagjai, 
a mérnök egyesület résztvevői 
éppúgy kellemesen tölthet-
ték az idejüket a lenyûgöző 
személyiségû professzor 
bûvkörében, mint a cserkészek, 
vagy a magyar iskola diákjai. Az 
önzetlen cselekvés, a tenni aka-
rás, a segítés szándéka hatotta 
át minden napját. Emberi jel-
lemvonásait tükrözi, hogy még 
a kóbor állatok iránt is figyelmet 
és segítőkészséget tanúsított és 
egy állatmenhelyet is jelentős 
adománnyal támogatott. 

Soha nem felejtette el, hogy 
1956-os menekülésekor, az 
osztrák-magyar határon éjsza-
ka hóviharba került társai-
val együtt, és a magával vitt 
Bojti nevû puli kutyája hozott 
neki segítséget ebben a válsá-
gos helyzetben. A puli elsza-
ladt egy közeli osztrák faluba, 
s élénk ugatásával vezette el 
a segítőket bajba jutott gazdá-
jához. A kutyát Nógrády pro-
fesszor Kanadába is magával 
vitte, mivel életének megmen-
tője volt. Az osztrák menekült- 
táborban szóba került, hogy a 
tudós Nagy-Britanniába men-
jen, de mivel a szigetországba 
nem lehetett kutyát bevinni, 
a professzor visszautasítot-
ta a lehetőséget és inkább az 
„Újvilágba” ment. 

Nógrády György eleven szak-
mai kapcsolatot ápolt Székely 
Kingával, a Természetvédelmi 
Hivatal Barlangtani Intézetének 
igazgatójával, és Balázs 
Dénessel, a Magyar Földrajzi 
Múzeum alapítójával. Önzetlen 
adományaként így kerülhe-
tett Érdre Kanadából, illetve a 
Húsvét-szigetről az az értékes 
természettudományi és népraj-
zi anyag, mely hazai viszony-
latban egyedülálló betekintést 
adott a zömök, hosszúfülû és 
a vékony testalkatú, rövid fülû 
szigetlakók hétköznapjaiba. 

Balázs Dénes A Húsvét-sziget 
fogságában címmel, Érden, 1993-
ban megjelent könyvét Nógrády 
Györgynek ajánlja, mint az első 
magyar tudósnak, aki eljutott a 
Húsvét-szigetre. A földrajztudós 
mûvében többször hivatkozik 
Nógrády professzorra, s meg-
örökíti azt a tényt, amikor a 
távoli világ egyik eldugott 
barlangjában talált egy régi 
emberi koponyát, mely alapján 
Árpás Károly szobrászmûvész 
Magyarországon rekonstruálta 
a Húsvét-sziget hajdani őslakó-
jának arcvonásait. 

Nógrády professzorral 
magam is többször találkoztam 
Montrealban. Tartalmas beszél-
getéseink során mindig szeretet-

Az életmentõ pulitól a Húsvét-szigetig

Nógrády György
A napokban érkezett a szomorú hír: 2013. február 
25-én, 94 éves korában, Montrealban elhunyt a ko-
lozsvári származású orvosprofesszor, mikrobiológus, 
Nógrády György. A Magyar Földrajzi Múzeum értékes 
gyûjteményt köszönhet ennek az önzetlen, nagyszerû 
embernek, aki a Húsvét-sziget elsõ magyar kutatójaként 
gyarapította intézményünket. Érdemes felelevenítenünk, 
hogyan kerültünk kapcsolatba ezzel a kiváló tudóssal?

tel emlegette szülőföldjét, Pécs 
városát, az egyetemet, hazai 
kollégáit és diákéveit. Számon 
tartotta az otthoni eseménye-
ket, nagyra becsülte az ország 
teljesítményeit, és elismerően 
szólt a rendszerváltásról, amely 
a szabadság, a demokrácia és a 
piacgazdaság lehetőségét terem-
tette meg. Az ő távozásához 
1956-ban ezen értékek hiánya is 
hozzájárult.

Galántha-Hemann Judittal, 
a Kanadai Rádió Magyar 
Osztályának vezetőjével együtt, 
1991-92-ben bejárta Ázsiát. 
Saját költségen készíttetett, az 
indiai Phouktal kolostorában 
elhelyezett réz emléktáblával 
tisztelgett Kőrösi Csoma Sándor 
emlékének. Áldozatkészsége 
abban is megnyilvánult, hogy 
egy Húsvét-szigetről származó 
moait, kőszobrot adományozott 
a Magyar Földrajzi Múzeumnak, 
s a szállítás több mint három-
ezer dolláros költségeit is vál-
lalta. Amikor telefonon beszél-
tünk, azt mondta: „Az ember-
nek kötelessége, hogy adjon, 
amikor szükség van rá, s ilyen-
kor nem a pénz számít.” Nem 
várt ezért harsány elismerést, 
reflektorfényt, ünnepeltetést, 
örült, hogy segíthet és egy hazai 
közgyûjteményt gyarapíthat. 

Idős korában az ápolásáról 
gondoskodó montreali öregott-
honban rendszeresen tartott 
előadásokat idős társainak a 
magyar történelem és kultúra 
kimagasló személyiségeiről, 
Szent Istvánról, Mátyás király-
ról, II. Rákóczi Ferencről, Zrínyi 

Ilonáról, Széchenyi Istvánról, 
Petőfi Sándorról, Liszt Ferencről, 
Kodály Zoltánról, Kőrösi Csoma 
Sándorról. Előfordult, hogy a 
hallgatóság közül többen annyi-
ra meghatódtak a magyar zené-
vel és tájképekkel illusztrált, 
élvezetes előadásain, hogy elsír-
ták magukat. 

A Magyar Földrajzi Társaság 
és Érd városa 2001-ben Teleki 
Sámuel éremmel tüntette ki, 
amelyet Papp László főkonzul 
Montrealban, ünnepélyes foga-
dás keretében adott át a jeles 
tudósnak. Ez a kitüntetés meg-
késett elismerése volt tudomá-
nyos munkásságának, melyet 
számos angol, francia, német 
és magyar nyelvû, tudományos 
közlemény jelez, valamint egy 
monográfia, mely: A Húsvét- 
sziget mikrobiológiája címmel, 
1974-ben jelent meg. 

Nógrády professzor kutatása-
inak eredményei értékes hozzá-
járulást nyújtanak a szigetlakók 

eredetének, kultúrájának rész-
letesebb és alaposabb megisme-
réséhez. 

A Nógrády György által ado-
mányozott moai ma a Magyar 
utazók, földrajzi felfedezők 
címû állandó kiállításunk része-
ként látható, bizonyságául 
annak, hogy a tudomány érté-
keinek tisztelete és a hazasze-
retet, az áldozatkészség több 
mint tízezer kilométeres távol-
ságból is eleven példát adhat 
mindannyiunk számára. 

A professzor úr végakara-
ta szerint hamvait segítője és 
munkatársa, Galántha-Hermann 
Judit juttatja el Balatongyörökre, 
a családi sírboltba, mert utolsó 
kívánsága az volt, hogy porai 
– a történelmi kényszerûségből 
elhagyott, de annyira szeretett 
– szülőföldjében nyugodjanak. 

Dr. Kubassek János
 a Magyar Földrajzi Múzeum 

igazgatója

A Magyar Földrajzi Múzeumnak adományozott, Húsvét-szigetrõl származó 
moai, kõszobor

panoráma
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ÁLLÁS

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

Gyors jövedelem! Bérbeadásra 
keresünk kollégákat belvárosi 
kerületekbe! Értékesítõi tapaszta-
lat, talpraesettség elõny!   
berbeadas@tippingatlan.hu

Idõpont egyeztetõ kollégákat 
keresünk Szondi utcai irodánkba, 
alapfizetés+jutalék. Nyugdíjasokat is 
várunk! Jelentkezés:30/9218259, hét-
köznap 9-15 óra között.

Londoni hotelmunka Budapesti interjuz-
tatassal! Aprilis 14-en talalkozhat jovendo 
munkaadoivalJelentkezni Emailben hotel-
munkalondon@gmail.com

ÁLLÁST KERES

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

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

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST

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

AUTÓALKATRÉSZ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BÖLCSÕDE

CSATORNÁZÁS















DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

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

GÉP

GUMISZERVIZ

INGATLAN

XXI. Bajcsy-Zs. út, 51 nm, par-
kettás, tégla építésû erkélyes, felújí-
tott, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 
8,9 M +36209148077   
www.ingatlan.com/6700323

III.  61 nm-es tégla építésû lakás 
eladó. 1 + 2 félszobás, 4. emeleti 
tetõtéri. Ár: 17,9 MFt. 0630-9195555 
www.ingatlan.com/7154419

Jutalékmentes ingatlan értékesítés 
a sikeres eladás érdekében, tapasztalt 
szakemberekkel, a megszokott ár töre-
dékéért. Honlap: www.emfit.hu  Tel:06-
20-390-5611

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

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













Áron alul eladó Érd, Bogyó u. 2 szo-
bás összkomfortos családi ház, tulajdo-
nostól, iár:12,5 M. T:0630 244 6904

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

Érdligeten eladó ikerház építésére 
alkalmas telek. Ár megegyezés szerint. 
T:06 70 398 1802

JÁRMÛ

KERT

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

Szabolcsi mg szakmunkás vállal 
Érden szakszerû metszést, permetezést, 
fakivágást, gallyazást, kerttakarítást, 
bozótirtást, sövényigazítást, ásást, rota-
kapálást, hulladék elszállítást, kerítés és 
tetõfestés. T:0620 312 7676

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

KIADÓ

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

Érden a Tárnoki út aszfaltos részén 
buszmegállóhoz közeli családi házban 
teljesen különálló szinten 50 m² tetõtéri 
lakás 2 szoba, konyha, fürdõszoba, 
elõszoba, erkély, bútorozott sürgõsen 
kiadó gépkocsibeállás 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 központjában 1 szobás összkom-
fortos ház kiadó külön órákkal felszerel-
ve 50 E Ft+rezsi+1 hó kaució.  
T:06 30 687 1528

Érdligeten jó közlekedéssel családi ház-
ban külön bejáratú lakás kiadó 1 fõ részére 
25 E Ft+rezsi. T:06 30 450 3655

Érd, Erzsébet u. kiadó 30 m²-es  
1 szobás tetõtéri lakás 1-2 fõnek, 35 
E+rezsi+kaució. T:06 30 497 1513

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

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

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

KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST keresnek dolgozó 
fiatalok, hosszútávra, 2 hó kaucióval.
Elsõsorban Budapest belsõ részein,jó 
közlekedésnél.06/30 826 66 91 vagy 
266-2698

KERESEK Budapesten jó közle-
kedésnél kiadó lakást, hosszútávra 
(min.1év)06-70-635-0551

KONTÉNER



































KÖLTÖZTETÉS

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

KUTYA ELADÓ

Yorki mini 8 hetes kis kutya eladó 
törzskönyves szülõktõl, oltva, féregtele-
nítve, szobatisztaságra elõnevelve.  
T:06 30 687 1528

LAKÁSFELÚJÍTÁS

Festés-mázolás, burkolás, víz- és 
fûtésszerelés, lakatos és kõmûves mun-
kálatok, gipszkartonozás, takarással 
AZONNALI KEZDÉSSEL! Tel: 30-585-
9268, 20-576-0820

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

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Felsõfokú angol nyelvvizsgával, fiatal, 
türelmes tanár, vállal korrepetálást érett-
ségiig. Szükség esetén házhoz megyek. 
2200 Ft/óra. T:06 70 609 3043

Angolórák gyakorlott tanártól hagyo-
mányos módszerekkel bármely nap-
szakban otthonában is!   
T: 0620 925 5288

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630-
9488909

ROBOGÓ

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

SZIGETELÉS

SZOLGÁLTATÁS

















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

Kandalló, cserépkályha, kemenceépí-
tés, átrakás. Hujber László T:+ 36 30 
394 4246

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Társasházuk szakszerû kezelését 
garanciával vállaljuk. Ez príma! Mi nem 
ígérgetünk, velünk meg lesznek eléged-
ve! Prima Home Kft. www.primahome.
hu06/30/623-9290

TAKARÍTÁS

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









TELEK

Eladó Érd-Százhalombatta között 
fõúton 1840 m² zártkerti telek. Ár:2,9 M 
Ft. T:0620 252 1723

TETÕSZERVIZ

TÛZIFA

TV JAVÍTÁS

ÜDÜLÉS

WWW.BALATON-FENYVES.HU  
Közvetlen vízparti, családias, gyermek-
barát üdülõparadicsom, stéggel, csó-
nakkal. Csak 1 lépés a Balaton. Férõhely 
leköthetõ. 305918036

Akció!!! Hajdúszoboszlói üdü-
lés fürdõközeli panzióban (szoba: 
fürdõszoba, illemhely, TV, hûtõ) 22 000 
Ft/fõ/7 éjszaka. Az ár tartalmazza: - a 
szállásdíjat; - a bõséges kontinentális 
reggelit; - a kétfogásos melegvacsorát. 
Kedvezményes fürdõbelépõ, TB-támo-
gatott gyógykezelések, SZÉP-kártya! 
www.vorosmartygasthaus.hu Telefon: 
06-20-9724-977

VARRÁS

Ruhanemû, függöny bútorhuzat 
készítés, javítás, átalakítás ÉVARRODA. 
T:06 70 665 9072

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Kiárusí tás:kávéfõzõ-kukta-boj -
ler-mosógép-centrifuga alkatrész. 
Használtruha:100-500 Ft-ig. Érd, 
Hivatalnok út 12/A

Építkezésbõl megmaradt cement 
eladó 2700 Ft/q, régi antik bútorok. 
T:06 23 372 297

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat:
csap,szifon,wc-tartály,radiátor,elzáró 
csere,javítás.Vízóra csere,beszerelés 
mosó-mosogatógép bekötés   
tel: 06 70 642 75 2















AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is! www.ingatlan.com/20008350

Budapest XIV., Francia út, 109 nm-es,  
tégla építésû lakás eladó.  

Földszinti iÁr: 17.9 millió Ft +36204691815
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A legnagyobb  változás,  ami 
mostanában  az  uszodában  tör-
tént,  az  nem  szakmai,  inkább 
szárazföldi.  Ugyanis  a  koráb-
ban Első Érdi Úszóegylet nevet 
viselők  januártól  már  mint  az 
Érdi  Úszósport  Kft.  sportolói 
ugranak  fejest  a  medencébe. 
Az ő számukra persze igazából 
mindegy,  hogy  mely  név  alatt 
tempóznak,  nekik  az  eredmé-
nyek a legfontosabbak.
– Nem éltük meg  sem  frene-

tikus,  sem  pedig  tragikus  vál-
tozásként.  Nem  a  mi  dolgunk. 
Minket  azért  „tartanak”,  hogy 
a  lehető  legjobb  eredményeket 
érjük el – zárta rövidre e kérdést 
a vezetőedző.
Igaza van, mert  a  számára,  s 

az úszói számára is a medence, 
a  víz  az  igazi  közeg.  Tőlük  az 
ottani  eredmények  alapján kér-
dezik meg, hogy no, mi újság?
S ha  már  újságról  van  szó, 

az  hír  lehet,  hogy  az  elmúlt 

esztendő nagyon hosszú volt az 
érdi  úszóknak  (december  23-
áig  tartott),  s  nagyon  korán  el 
is  kezdődött  (január  első  heté-
ben).  Így  aztán  az  alapozásra 
való  „rápihenésből”  szûk  két 
hét lett csupán.
– Nincs ezzel baj, azért úszók 

ők,  én  meg  azért  vagyok  az 
edzőjük, hogy tegyük a dolgun-
kat, mert ez az, amit mindenki 
szeret,  amiért  lejár  a  Gárdonyi 
uszodába. Pihenni majd ráérünk 
az olimpia után.
Csak a pontosság kedvéért: a 

következő nyári játékokat 2016-
ban rendezik…
A rajttal  együtt  járt  némi 

gond  is, mert  az  uszodát  tech-
nikai okok miatt egy ideig nem 
használhatták, de nem késett a 
segítség.
–  Ma  is  illik  megköszönni  a 

Gárdonyi  iskola,  s  az  igazgató-
nő,  Marosánné Gáti Gabriella 
segítségét.  Biztosították  szá-
munkra a tornatermi edzéseket. 
Sokat  számított,  s  ha  megjön-
nek  a  remélt  sikerek,  az  iskola 
is büszke lehet azokra.
A versenyek sorát a diákolim-

pia  januári,  megyei  döntője 
nyitotta,  s  már  ekkor  is  érezni 
lehetett, hogy nem láblóbálással 
telt el az alapozás eleje, mert a 
„Kft-sek” 14 első helyezést sze-
reztek, megelőzve a  szomszéd-
vár Százhalombattát is.
–  A folytatásban  is  Százha-

lombattára utaztunk, ahol Tóth 
Lili  tett  csodát.  Az  sem  mel-
lékes,  hogy  egyetlen  nap  alatt 
nyolc  számban  indult,  ám  az, 
hogy  ebből  hetet  megnyert, 
egyszer pedig harmadik lett, az 
jelezte,  hogy nem  járunk  rossz 
úton.  Ráadásul  Tekauer Márk, 
Beliczay Bóra  és Bodnár Eszter 
is  jól,  s  főleg  jó  időket  úszva 
szerepelt.
E hónap  elején  a  százhalom-

battai  szereplés, meg az újabb, 
kegyelmet  nem  ismerő  edzé-
sek után már éles formát kellett 
hozni.  A Komjádi  volt  a  házi-
gazdája  a  diákolimpia  orszá-

gos  döntőjének,  ahonnan  négy 
dobogós helyezéssel jöttek haza 
a „Plagányi-gyerekek”.
– Tóth Lili egy második és egy 

harmadik,  Beliczay  Bóra  egy 
harmadik,  Tekauer Márk  pedig 
egy  második  helyet  szerzett. 
Azt vártam, hogy az időszaknak 
megfelelő  idők  és  eredmények 
szülessenek,  ám  örömömre, 
ennél többet kaptam.
Hogy ezt  követően  se  legyen 

unalmas  az  év  eleje,  arról  az 
az  edzőtábor  gondoskodott, 
amelynek keretében Tekauer és 
Tóth két hétig, Bodnár és Jánosi 
Kristóf  pedig  egy  hétig  készült 
a  lehető  legjobb  körülmények, 
orvosi és masszőri háttér bizto-
sítása mellett.
A sikerre  éhes  gyerekek  e 

hónapban már a Pest megyei csa-
patbajnokság  első  fordulójában 
is medencébe  ugrottak.  A négy 
versenyből  álló  sorozaton  az 
érdieken  túl  Százhalombatta, 
Vác,  Szentendre  és  Budaörs 
reménységei mutatták be, hogy 
mennyire  barátai  az  órának, 
vagyis,  hogy  milyen  időered-
ményre képesek. Nos, az érdiek 
jó szereplése itt is folytatódott.
–  Mintha  csak  meg  akarták 

volna mutatni  tudásukat a gye-
rekek  annak  a  sok-sok  ember-
nek,  aki  kijött  a  tanuszodánk-
ba,  kiválóan  úsztak.  Csaknem 
kétszázan  indultak,  s  ebben  a 
sûrû  mezőnyben  is  fölényesen 
megnyertük  az  első  fordulót, 
sok-sok elsőséggel.
Beszélgetésünk után, közvet-

lenül  lapunk megjelenése  előtt 
Kecskeméten, az Arany Homok 
Kupa, majd ezután a hagyomá-
nyos,  dunaújvárosi  Arany  Üst 
Kupa lesz az újabb állomása az 
érdi úszóknak.
–  Ha  mindenki  tartani  tudja 

azt  a  felfelé  ívelő  formát,  amit 
eddig  láttam  a  gyerekektől, 
akkor, bár elkiabálni nem szere-
tek  semmit,  realitásnak  tûnhet, 
hogy  sikerül  elérni  a  kitûzött 
célokat.
   Róth Ferenc

Márk az EYOF-ra, Lili a válogatottba készül
Plagányi Zsolt két versenyzője is különleges célokat tűzött maga elé.
Tekauer Márk például azt, hogy ha május 12-éig teljesíteni tudja 200 pillangón a kikül-
detési szintet, ott lehet korosztálya legrangosabb versenyén, az Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztiválon, az EYOF-on. Nos, lapzártakor érkezett a  hír, hogy az elmúlt hét végén rende-
zett kecskeméti Arany Homok kupán Tekauer Márk 2:07.09-es időt úszott 220 mellen, s 
ezzel teljesítette az EYOF kiküldetési szintet. Az Érdi Úszósport Kft. versenyzője, több mint 
három (!) másodpercet javított az egyéni legjobbján!
Tóth Lilinek a válogatottság a célja. Egyebek között a Budapest-bajnokságon is elérheti azt 
az időeredményt, amivel bekerülhet a válogatott keretbe, ami, látva úszósportunk erejét, 
már önmagában is sikerrel érhet föl egy ennyire fiatal versenyző számára. Lili 50 gyorson, 
400 vegyesen, 100 mellen és 200 vegyesen próbálja meg követni a klasszis elődöket.

Érdi úszórecept: medencérõl medencére, sikerrõl sikerre

Csak a nevük változott meg,  
a célok a régiek maradtak
Mondhatnánk azt is, semmi különös, az érdi úszók 
menetelnek (bocsánat: róják a hosszakat), hozzák az 
eredményeket, s készülnek a közelgõ szezonra. Leírni 
persze könnyû, kéretik azonban utánuk csinálni... Az 
mindjárt más lenne, mert a sikerek mögött ott a ke-
gyetlen, tömény, bocsánatot nem ismerõ munka. Errõl 
is beszélt Plagányi Zsolt, az érdi úszók vezetõedzõje.

Beliczay Bóra (jobb oldalon) nemcsak a jó helyezésének, hanem a jó idõ
eredményének is örülhetett

Tekauer Márk (középen), aki már az EYOFra készül

Két  jó  erőkből  álló  együttes 
találkozója  izgalmas  mérkő-
zés  lehetőségét  vetítette  előre. 
A hazaiak  a  bajnoki  cím  egyik 
nagy  várományosaként  lép-
tek  pályára, míg  az  érdi  csapat 
számára  a  tét  az  élmezőnyben 
maradás volt.
Ennek megfelelően kezdődött 

a találkozó. Bár mindkét csapat 
támadólag lépett fel, labdavesz-
tés után azonnal visszazártak a 
saját  térfelükre, megakadályoz-
va  az  ellenfél  gyors  támadás-
vezetését.  Negyedóra  elteltével 
a  hazai  csapat  fölénybe  került, 
fölénye néhány gólszerzési lehe-
tőségben  is  megmutatkozott, 
de a befejezésekbe  rendre hiba 
csúszott.  A vendég  érdi  csapat 
nehezen  tudta  elől  megtartani 
a  labdát,  így  a  védelemre  nagy 
nyomás hárult. Fél óra elteltével 
kijött  az  érdi  csapat  a  hazaiak 
szorításából,  többször  eljutott 
a hazai kapuig, sőt, a mérkőzés 
addigi  legnagyobb  gólszerzési 
lehetősége  is  a  vendégek  előtt 
adódott,  de Berényi B. közelről 
a kapu fölé lőtte a labdát.
Nagy  iramban  kezdődött  a 

második  félidő.  A rutinosabb 
játékosokból  álló  hazai  csapat 
a  játék  gyorsításával  igyekezett 
felőrölni az érdiek egyre inkább 
védekezésre  szoruló  játékát 
és  megszerezni  a  vezető  gólt. 
A vendégek  a  lehetőségek  adta 
ellentámadásokkal  közelítették 
meg  a  hazaiak  kapuját,  de  a 
kevés  lehetőséggel  nem  tudtak 
élni. Máskor oly veszélyes pont-
rúgásaik  és  beadásaik  pontatla-
nok voltak, így a hazai védelem 
könnyen  tudott  hárítani.  Már 
mindenki elkönyvelte a gól nél-
küli  mérkőzést,  amikor  a  91. 
percben a budaörsi csapat meg-
szerezte  a  győzelmet  jelentő 
találatot. Az érdi térfélen végez-
tek  el  szabadrúgást  a  hazaiak. 
A gyorsan  elvégzett  szabadrú-
gásból, a szélről beadott labdára 
jól érkezett a hazaiak egyik leg-
jobb játékosa, Tüske R. és közel-
ről a hálóba helyezett. 1-0.
A mérkőzés  krónikájához 

tartozik,  hogy  a  játékvezető  a 
94. percben a hazai csatár ellen 
elkövetett szabálytalanság miatt 
kiállította az érdi hálóőrt.

Nem sok hiányzott a bravúros 
pontszerzéshez. Az  érdi  csapat 
nagyot  küzdött  és  sokat  tett  a 
sikeres  szereplésért,  de  sajnos, 
most ez kevésnek bizonyult. Az 
elkeseredésre azért semmi ok, a 
hét végén itt az újabb lehetőség, 
hogy hazai pályán győzelemmel 
szerezzen  örömet  a  csapat  a 
szurkolóinak.

Budaörs SC–Érdi VSE  
1-0 (0-0)
Budaörs, 200 néző
Vezette: Gelb T.
Érdi VSE: Heim A. – Sinka R. 
(Németh G.), Horváth S., Aradi 
Cs., Riba Z. -Ország P., Nagy 
A., Király A., Cservenka G. 
– Patkó Gy. (Nika B.), Berényi 
B. (Süveges G.)
Vezetőedző: Miskovicz Bálint
Gólszerző: Tüske R.
Sárga lap: Riba Z., Aradi Cs., 
KirályA.
Piros lap: Heim A.
Jók: Heim A., Riba Z., Nagy A., 
Király A.

A mérkőzés  után  a  hazaiak 
edzője  örömmel  nyugtázta  a 
nehezen  megszerzett  három 
pontot, míg az érdiek szakveze-
tője érthetően nehezen találta a 
szavakat.

Bekő Balázs (Budaörs):
–  Óriási  küzdelem  folyt  a 

pályán.  Az  érdi  csapat  nagyon 
jól  felkészült  belőlünk. 
Próbáltuk  gyorsítani  a  játékot, 
de  sok  pontatlanság  csúszott 
be. A lehetőségek  alapján meg-
érdemelten  szereztük  meg  a 
három pontot.

Miskovicz Bálint (Érd):
–  Nehéz  ilyenkor  bármit  is 

mondani.  Egy  már  x-re  hozott 
mérkőzést  vesztettünk  el. 
Úgy  érzem,  a  csapat  csúszott-
mászott  a  sikerért.  Egy  pontra 
mindenféleképpen  rászolgál-
tunk volna, de ilyen a futball.
A következő,  a  20.  forduló-

ban, március 30-án, szombaton 
három  órakor  a  Sárisáp  csa-
pata  érkezik  az  Ercsi  útra,  egy 
héttel  később  pedig,  április  6-
án,  szombaton  négy  órakor  a 
Csepel FC vendége lesz az érdi 
együttes. 
  Harmat Jenő

Budaörs SC–Érdi VSE 1-0 (0-0)

Vereség a 91. percben

A zöld mezes érdi csapat helytállt a listavezetõ ellen
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