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Közösségi tér
Szakmai fórumon találkoztak egymással Érden 
a Pest megyei könyvtárosok.

2

Forgalmi változások
Csatornázzák Érd egyik legforgalmasabb köz-
útját, a Törökbálinti utat. 

3

Rekordot kerekeztek

Múlt hétvégén ismét két kerékre pattanhatott minden mozogni és szórakozni vágyó 
a városban. A menetrendszerûen érkezõ tavaszi Érd Körbe idén sem okozott csaló
dást: jó hangulatban telt a vasárnap. A lelkes biciklisek reggel nyolctól gyülekeztek 
a Fõ téren, hogy letekerjék a kijelölt távok valamelyikét. 9. oldal

Lovas rendõrök járõröznek
A napokban a gyalogos 
járõrökön kívül két lovas 
rendõrt is láthattak Érd 
központjában a járókelõk. 
A Készenléti Rendõrség
tõl idevezényelt lovas 
járõrök Pintér Lajos rend
õrkapitány kérésére ér
keztek a városba, és a 
jövõben havonta kétszer 
teljesítenek majd hat
órás szolgálatot az Érdi 
Rendõrkapitányság azon 
illetékességi területein, 
amelyek gépjármûvel ne
hezen megközelíthetõk.  
 13. oldal

Harc a dobogóért

Az elsõ, megnyert meccs után a bronzcsata következõ 
mérkõzését április 27én rendezik Vácott, a Városi 
Sportcsarnokban. A két nyert mérkõzésig tartó pár
harc állása: 10 az Érd javára.  16. oldal

Elöntésveszély
Lejtõs kertek és emelkedõk tarkítják a látképet, 
de sajnos ez nem elõny a csatornázás esetében.

4

Áradó vizek
Szomorú, ha egyes lakók a szippantás helyett 
az élõvízbe engedik emésztõjük tartalmát.

5

Cigányélet

„A szerzõk nem szépíte
ni akarnak a valóságon, 
hanem megmutatni en
nek a sokszínû világnak 
azt a szeletét, amivel õk 
találkoznak az életükben 
munkájuk során” – olvas
hatjuk a Cigányélet címû 
kötet borítóján. 7. oldal
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

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

lői fogadóóra előzetes  
telefonbejelentés alapján  
a Polgármesteri Hiva-
talban.

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után.

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

A közkönyvtár mint harma-
dik hely – ezzel a figyelem-
felkeltő címmel tartotta szak-
mai napját a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete Pest Megyei 
Szervezete (PEMEKSZ) az érdi 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tárban. A rendezvény résztvevői 
az előadások, illetve tapaszta-
latcsere után megismerkedhet-
tek Érddel is – látogatást tettek 
a Magyar Földrajzi Múzeumban 
és a Zenei Könyvtárban. 

Mint Bazsóné Megyes Klárától, 
a PEMEKSZ vezetőségi tagjától – 
aki korábban az érdi könyvtárat 
igazgatta – megtudtuk, a rend-
szeresen megrendezésre kerülő 
szakmai napok célja az, hogy a 
közkönyvtárakban dolgozókkal 
megismertessék a legfrissebb 
szakmai trendeket, illetve ráirá-
nyítsák figyelmüket az aktuá-
lis problémákra. Az április 17-i 
rendezvényen a meghívott elő-
adók azt járták körül, hogyan 
válhat egy könyvtár „harmadik 
hellyé”. Ez viszonylag új keletû 
szociológiai fogalom: azt a teret 
jelöli, ahol az emberek szíve-
sen és gyakran töltik az ide-
jüket (első helyen az otthon, 
második helyen a munkahely, 

illetve az iskola áll). Ez a bizo-
nyos harmadik hely lehet egy 
sportcentrum, egy szórakozó-
hely – a friss kutatások szerint 
a bevásárlóközpontok is egyre 
inkább ilyen szerepet töltenek 
be. Természetesen a közkönyv-
tár is lehet harmadik hely – erre 
világszerte már nagyon sok jó 
példa akad.

A rendezvényen T. Mészáros 
András polgármester köszön-
tőjében azt hangsúlyozta: az, 
hogy a könyvtár harmadik hely-
ként funkcionáljon, a városnak 
is érdeke.

– Az agglomerációban nagyon 
fontos, hogy helyben közössé-
gi terek jöjjenek létre. Érd az 
elmúlt időszakban nagyon gyor-
san fejlődött több szempont-
ból is – ám az érdi identitás 
kérdésében nagyon nehezen 
tudunk előrelépni. Szeretnénk 
elérni, hogy az itt élők és az 
ideköltözők ne csak a házu-
kat érezzék magukénak, hanem 
az egész várost, és kialakuljon 
egy igazi közösség. Remélem, 
mind a könyvtárosok, mind a 
könyvtár ebben segítséget tud 
nekünk nyújtani – mondta a 
polgármester. 

Az előadásokon több külföldi 
jó példával is megismerkedhet-
tek a szakmai nap résztvevői. 
Bizonyos, hogy az érdi intéz-
mény nem olyan hatalmas, mint 
bécsi társa, nem olyan exkluzív 
kivitelezésû, mint a bemutatott 
norvég könyvtár – az azonban 
biztos, hogy sok és változatos 
programot kínál, amelyek iránt 

egyre nagyobb az érdeklődés. 
Akik eljönnek, megtapasztal-
hatják: nem csak egy-egy könyv 
kölcsönzéséért érdemes az érdi 
könyvtárba járni. És nem csak a 
felnőttrészlegbe: a gyerekkönyv-
tárban rengeteg programmal, 
baba- és rajzolósarokkal várják a 
könyvekkel még csak ismerkedő 
apróságokat. Ádám Katalin

Ahol az emberek találkozhatnak, beszélgethetnek…

A könyvtár mint közösségi tér
Diszkrét mormogás, susogó könyvlapok – sokakban 
ez a kép villan fel, ha a könyvtár szót hallja. Ez azon-
ban már a múlté: a könyvtárak egyre inkább közös-
ségi térré válnak – úgynevezett „harmadik hellyé”, 
ahol az emberek találkozhatnak, beszélgethetnek, 
programokon vehetnek részt. Hogy mitõl és hogyan 
lehet közösségi térré egy könyvtár, arról egy múlt heti 
érdi szakmai fórumon beszélgettek a Pest megyei 
könyvtárosok.

A könyvtár nemcsak mint kölcsönzõ, hanem mint találkozóhely is 
mûködhet – képünkön Sebestyénné Majchrowska Ewa igazgató
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Érd	Megyei	Jogú	Város	Önkormányzat	
	Szociális	és	Egészségügyi	Bizottsága
15/2013.	(IV.	17.)	SZEB-határozatával		

az	Év	Családja	Díj	adományozására		
vonatkozó	felhívást	teszi	közzé

Felhívás
az „Év Családja Díj” odaítélésére

Érd	 Megyei	 Jogú	 Város	 Önkormányzat	 Közgyűlése	 az	 önkormányzat	
által	adományozható	díjakról	és	kitüntetésekről	szóló	40/2011.	(VI.	29.)	
önkormányzati	 rendelete	 11.	 §	 (1)	 bekezdése	 szerint	 az	„Év	 Családja	
Díj”	 annak	 az	 Érden	 élő	 családnak	 adományozható,	 amelynek	 tagjai	
mindennapi	 életükkel,	 munkálkodásukkal,	 gyermekeik	 nevelésével,	
taníttatásával,	családtagjaik	gondozásával,	közéleti	szerepvállalásukkal	
is	példaként	állíthatók	a	város	közössége	elé.

Az	 Év	 Családja	 Díj	 odaítélésére	 a	 Szociális	 és	 Egészségügyi	 Bizottság	
tesz	 javaslatot,	 figyelembe	 véve	 az	 „Ága-Boga	 Nagycsaládosok	 Érdi	
Egyesülete”,	 a	 polgármester,	 a	 városban	 élő	 nagykorú	 polgárok,	 intéz-
mények,	 civil	 szervezetek,	 nemzetiségi	 önkormányzatok	 javaslatát.	 Az	
elismerések	adományozásáról	a	közgyűlés	a	májusi	ülésén	dönt.	

A	 javaslatokat	 a	 Szociális	 és	 Egészségügyi	 Bizottságnak	 címezve	 a	
Polgármesteri	Hivatal	Humán	Irodájára	kell	benyújtani	(Érd,	Alsó	utca	1.).

Benyújtási határidő: 2013.	május	2.

	 Fülöp	Sándorné	 Mészáros	Mihály
	 bizottsági	tag	 elnökhelyettes

Érd	Megyei	Jogú	Város	Önkormányzat	Szociális	és	Egészségügyi	Bizottsága
14/2013.	(IV.	17.)	SZEB-határozatával	az	Érd	Egészségügyéért	Díj	adományozására	

vonatkozó	felhívást	teszi	közzé

Felhívás
„Érd Egészségügyéért Díj” odaítélésére

Érd	 Megyei	 Jogú	 Város	 Szociális	 és	 Egészségügyi	 Bizottsága	 az	 önkormányzat	 által	
adományozható	 díjakról	 és	 kitüntetésekről	 szóló	 40/2011.	 (VI.	 29.)	 önkormányzati	
rendeletének	9.	§	(1)	bekezdése	értelmében	„Érd	Egészségügyéért	Díj”	adományozható	
a	 város	 egészségügyi	 ellátása	 érdekében	 kiemelkedő	 tevékenységet	 végző	 orvosnak,	
gyógyszerésznek,	 ápoló-	 és	 kisegítő	 személyzetnek,	 valamint	 példaértékű	 munkát	
végző	közösségnek.
Az	Érd	Egészségügyéért	Díj	odaítélésére	a	Szociális	és	Egészségügyi	Bizottság	tesz	javas-
latot,	az	elismerés	adományozásáról	a	közgyűlés	dönt,	a	júniusi	ülésén.
A	Szociális	és	Egészségügyi	Bizottság	javaslatokat	vár	a	kitüntetésre	javasolt	személyek-
re,	példaértékű	munkát	végző	közösségekre.	
A	javaslatokat	a	Szociális	és	Egészségügyi	Bizottságnak	címezve	a	Polgármesteri	Hivatal	
Humán	Irodájára	kell	benyújtani	(Érd,	Alsó	utca	1.).
Benyújtási határidő: 2013.	május	31.

	 Fülöp	Sándorné	 Mészáros	Mihály
	 bizottsági	tag	 elnökhelyettes

Felhívás
pedagógusoknak	adományozható	

Érd Közneveléséért Díjra
Pedagógusnap	alkalmából	kerül	átadásra	az	Érd	Közneveléséért	Díj.
Az	Érd	Közneveléséért	Díj	azoknak	a	személyeknek	és	alkotó	pedagógusközösségeknek	
adományozható,	 akik	 kiemelkedő	 eredményt	 értek	 el	 az	 óvodai,	 iskolai	 és	 intézeti	
oktató-nevelő	munka	és	a	tehetséggondozás	területén,	illetve	magas	fokú	pedagógiai	
és	szakmai	felkészültségük	alapján	élenjárnak	az	újszerű	és	hatékony	pedagógiai	mód-
szerek	kidolgozásában.	

A	díjazott	személyre,	közösségre	bárki	javaslatot	tehet,	aki	a	javasolt	személy	tevékeny-
ségét	közvetlenül	ismeri.	A	javaslatot	írásban	kell	megtenni.
Az	 Érd	 Közneveléséért	 Díj	 odaítélésére	 az	 Oktatási	 és	 Művelődési	 Bizottság	 tesz	
javaslatot	 a	 beérkezett	 jelölések	 alapján,	 az	 adományozásról	 Érd	 Megyei	 Jogú	 Város	
Közgyűlése	dönt.

A jelöléseket a Humán Iroda címére kell benyújtani: 
Polgármesteri	Hivatal
Humán	Iroda,	Érd,	Alsó	u.	1.	fsz.

Határidő: 2013.	május	3.	12.00	óra

Érdeklődni lehet:  
Perlaki	Csilla	ügyintézőnél	a	06-23/522-300/222-es	telefonszámon.
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Terítsd ki a térképet és már uta-
zol is. Ha biztonságban érez-
hettük magunkat az iskolapad-
ban, tehát a tanári asztal felől 
nem érkeztek fenyegető hullá-
mok, az osztálynapló lapjai sem 
suhogtak, nem lebegett fejünk 
felett a felelés réme, akkor elő 
az atlaszt és már mehetett is 
a játék. Városokat, falvakat, 
tavakat, folyókat, hegységeket 
kellett fölfedezni a földarabolt 
világtérképen, de élvezhető volt 
a játék Magyarország képe előtt 
is. A padtárssal folytatott vetél-
kedőhöz még az árulkodó száj-
mozgásra sem volt szükség csak 
lefirkantottuk a földrajzi nevet, 
és kicsengetésig szórakoztatott 
minket, tetézve a lebukás izgal-
mával is akár. Akkor persze még 
fogalmunk sem volt arról, hogy 
Érden lesz egyszer az ország 
egyetlen földrajzi múzeuma, 
azt sem sejthettük, hogy a mai 
gyerekek már tenyérnyi digitális 
képernyőre is kivetíthetik a tér-
képet, s hogy lesz egyszer olyan 
program, ami pillanatok alatt még 
az odavezető utat is megmutatja 
egy település megjelölésekor. Az 
akkori egységesített oktatásnak 
is megvoltak az erényei, körül-
belül ugyanolyan tankönyvek-
ből, ugyanolyan tanterv szerint, 
hasonló ütemben ismertük meg 
a természeti környezetet, viszont 
a környezetismeret tantárgynak 
kellett volna valahol az iskola-
évek elején bemutatni nekünk 
közvetlen környezetünket. Ez a 
tudás azonban éppen akkorra 
fakult meg, amikorra már beke-
rékpároztuk, körbegyalogoltuk 
mindazt, ami Érden és környé-
kén érdekes lehet. Miközben a 

Fundoklia völgyben kanyarog az 
út, vagy a Duna-parton kacsá-
zunk kis víz idején a laposabb 
kavicsokat pattintva a vízfelszí-
nen, esetleg madarat bámulunk 
a tárnoki halastó közvetlen kör-
nyezetében, föl sem fogtuk, hogy 
egy nagy tájegység erősen tagolt, 
és éppen ezért rendkívül izgal-
mas környezetében mozgunk. 

Aki a hatvanas évek végén 
népszerûvé váló vándorlás része-
seként a szürke aszfalt szélén 
karikázott vagy stoppolt, az 
ugyan megtapasztalhatta, hogy 
Érd csak közigazgatási értelem-
ben falu, kertvárosi hangulata 
megelőlegezte a Balatonmellék 
bensőségességét akkor is, ha 
akkoriban még átdübörgött rajta a 
hétvégi forgalom. Utazás közben 
nem számolgat az ember, de már 
akkor is érzékelhető volt a fejlő-
dés iránya, miszerint az elmúlt 
száz esztendőben tizenhatszoro-
sára gyarapodott az itt otthonra 
lelők száma, ami egészen biztos, 
hogy nem csak magyarországi, 
de európai rekord is. Ettől persze 
még lehetne élhetetlen konglome-
rátum, világváros-közeli szatellit 
település Érd, de beágyazottsága, 
tájolása különlegessé teszi. Ha 
a nagyképûsködésre egyáltalán 
érdemes lenne szót vesztegetni, 
akkor azt mondhatnánk, hogy Érd 
a Dunakanyarban kezdődik, elő-
városa Visegrád és Szentendre, s 
az átszállóhely Budapest. Európa 
legszebb „közútja” köti össze ezt 
a tájat, és ez a víz, amely a 

történelmi idők előtt már von-
zotta azokat, akik a vándorlást 
állandó lakhellyel igyekeztek 
fölcserélni. Bármilyen furcsa is, 
de ezt az állapotot ugyan szét-
szabdalták a sínek, és az utak, 
de egységes szövedékké tették a 
gondozott kertek. A hatvanötezer 
itt élő ember tágasság-érzését 
a település hatvan négyzetkilo-
méteres „mozgástere” teremti 
meg. Délről alföld-közeli élmé-
nye támad a Mezőföld hullámain 
„hajózóknak”, a budai hegység 
déli nyúlványai az Érdi fennsík 
hangulatát kínálják és a Duna 
által lerakott homokhalmok szi-
getvilága látványnak sem hétköz-
napi jelenség. Az EuroVelo kerék-
párútja csak az első lépése lehet 
a bensőséges és környezetbarát 
helyi turizmus felvirágzásának. 
A fővárostól Százhalombattáig 
megépített szalag nemcsak az 
állandó és folyamatos karbantar-
tással kínálhat munkát, hanem a 
bővítésével és a rátelepített szol-
gáltatásokkal is. És itt még csak 
nem is a vendéglátás és a borá-
szat örömeire gondol az ember, 
sokkal inkább a kerékpározás, 
a vízi turizmus, a gyaloglás és 
a lovas sport, a fürdőkultúra 
sokféle lehetőségére. A csepeli 
szennyvíztisztító rendszer folya-
matos bővülése végre a főváros 
alatt is élvezhetővé teszi a Duna 
vízminőségét, tehát valamilyen 
módon Érdnek is föl kell fedeznie 
ősi lehetőségét. Ahogy egykor az 
itt élő vízimolnároknak, úgy a 
maiaknak is rá kell települnie a 
vízre, kikötőkkel, a szórakozást 
szolgáló építményekkel húzódva 
közelebb a folyamhoz.  

 Antall István

Domborzatok 
és vizek

Tényleg itt van; ki lehet nézni 
az ablakon, kinyitni az újsá-
got, bekapcsolni a televíziót, 
mindenhol ezt láthatjuk. Vagy 
ami a legegyszerűbb: ki kell 
menni az utcára, máris arcun-
kon érezhetjük a napsütést, 
szemünkkel pedig érzékelhet-
jük a már-már nyári ruhákat 
a járókelőkön. Ez jó dolog, 
hiszen gondoljunk csak vissza: 
micsoda tél van mögöttünk! 
Hófúvások és jeges, orkánsze-
rű szél, leszakadt vezetékek, 
akadozó közszolgáltatások, 
torlódó kocsisorok az utakon, 
és még ezer baj, amiket nem 
is lehet felsorolni. És micsoda 
tavaszelő érkezett! Havas eső 
és szélvihar, áradás és talajvíz 
nehezítette, több helyen még 
most is nehezíti mindennap-
jainkat. Az átélt nehéz idősza-
kok után tehát feltétlenül indo-
kolt lenne a békés fellélegzés, 
a gyönyörködés a nyíló virá-
gokban, hallgatása madárcsi-
csergésnek… Szívesen írnám, 
hogy most már mindezeken a 
rémségeken túl vagyunk, most 
már csak felhőtlen napsütés 
következik. Látva azonban az 
utóbbi időszak szeszélyes idő-
járási fordulatait, ez meglehe-
tősen kockázatos állítás lenne, 
hiszen még az is lehet, hogy 
mire ezek a sorok kikerülnek 
a nyomdából, ismét meleg 
kabátot kell felvennünk.

Mielőtt azonban bárki is úgy 
vélné, hogy jelen sorok írója 
valamiféle meteorológiai kör-
kép felrajzolására vállalkozott, 
gyorsan kiegészítem a fentie-
ket néhány, az időjárással csak 
közvetve összefüggő megfigye-
léssel. Az elmúlt hónapokban 
ugyanis kiderült: nálunk az se 
mindegy, hogy a jeges téli szél 
honnan fúj. Nem a népi mon-
dást szeretném idézni, misze-
rint – hogy is mondjam fino-
man – nem kellően értelmes 
helyről nem kellően értelmes 
szél fúj, nem erről van szó. 
A dermesztő légáramlatról 

bizonyosodott be, hogy jöhet 
balról is, meg jobbról is, és ez 
nem mindegy. Ha balról jött, 
akkor felkészületlenséget, kap-
kodást talált, majd pedig vész-
harangot kongatott és jósolt: 
itt bizony számosan szenved-
nek hamarosan fagyhalált – ezt 
a harangszót aztán a hazai és 
külföldi média jól körülhatá-
rolható része kellőképpen fel 
is erősítette. Halkabb volt, 
inkább intézkedéseivel vétet-
te észre magát a másik oldal. 
Emberek ezrei mozdultak 
meg segítő szándékkal, siettek 
menteni az utakon rekedőket, 
a lehűlt otthonokban fagyos-
kodókat. Elvetélt próbálkozás 
volt néhány sms-en küldött 
szükség-javaslatot – például: 
ha elfogyott az üzemanyag, 
kérjen bebocsátást olyan 
autóstárs kocsijába, ahol még 
van fűtés – közröhej tárgyává 
tenni, a végeredmény bizonyí-
tott: senki nem fagyott meg az 
utakon.

Számtalan példát lehetne 
még sorolni, egészen napjain-
kig, amikor már igaz, hogy süt 
a nap, de olykor most is felhő 
kerül elé. Ezúttal a víz érkezik 
hol balról, hol meg jobbról. Ha 
balról jön, akkor ostoba kap-
kodást talál, rosszak a gátak, 
áznak a házak falai, tönkre-
megy a vetés, elpusztulnak 
az állatok. A másik oldalról 
jövő víz gátakkal találkozik, 
rajta szorgos emberekkel, meg 
értelmes nyilatkozókkal is, 
akik például azt is elmondják: 
bizony, előfordulhat, hogy az 
árterületet ellepi a víz, hiszen 
azért van, és akkor az oda-
épített ház vizes lesz – és így 
tovább.

Pedig annak, hogy itt a 
tavasz, olyan jó lenne örülni. 
Felhőtlenül.

A szerkesztõ jegyzete

Itt a tavasz!

 ALÁÍRÁSGYŰJTÉS
A REZSICSÖKKENTÉS MELLETT

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. (Mûvelődési Központtal szemben lévő épület).

Nyitva tartunk és az aláírókat várjuk:
Hétköznapokon (szombat kivételével) 10–15 óráig,

szombaton  9–12 óráig.   
Március  22-től elkezdtük az aláírásgyûjtést, és június elejéig folytatjuk. 

Nyitva tartásunk is ennek megfelelő.

Piacon és egyéb forgalmas helyeken (Európa sétányon a Stop Shop mellett,  
valamint Parkvárosban, a posta közelében) standot állítunk, és ott is gyûjtjük az aláírásokat.

Elérhetőség: 06-20/571-1063, illetve 06-20/513-7218.  
Aki segíteni szeretne ebben a munkában, azok jelentkezését szeretettel várjuk.

Tisztelettel:  Fidesz Érdi Szervezete és Nyugdíjas Tagozata
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A csatornázás elérte a Török-
bálinti utat. Érd egyik legforgal-
masabb közútjáról lévén szó, 
felbontása és lezárása nem kis 
nehézséget jelent a környéken 
élők és a Budapestre ingázók 
életében. 

– Kérjük a lakosokat, legye-
nek türelemmel a munkálatok 
idején. A kivitelezők és a csa-
tornázási munkát segítő szer-
vezetek azon vannak, hogy a 
kellemetlenség minél rövidebb 
ideig tartson, és a munkát minél 
gördülékenyebben és a lehető 

legkisebb fennakadással végez-
zék – mondta sajtótájékoztató-
ján T. Mészáros András, aki azt 
javasolta az erre közlekedők-
nek, hogy a szokottnál előbb 
induljanak, és mielőtt autóba 
ülnek, tervezzék meg a kerülő 
útvonalat. A forgalom irányítá-
sában a polgárőrség és a rend-
őrség is részt vesz – tette hozzá 
a polgármester. 

– A csatornázás négy ütem-
re osztható. Első ütemben a 
Bajcsy-Zsilinszky és Simító út 
közötti szakaszon, az úttest 

bal oldalán végzik a munká-
latokat. A Törökbálinti utat 
egyirányúsítják, Törökbálint 
felől zavartalanul lehet közle-
kedni a belváros felé. A Bajcsy-
Zsilinszky útról ebben az idő-
szakban nem lehet rákanya-
rodni a Törökbálinti útra; ha 
valaki Törökbálintra szeretne 
menni, az Alsóerdősor és a 
Folyondár utcát tudja igénybe 
venni. A Volánbuszok is ezt az 
útvonalat használják, ideigle-
nes megállókkal. Az első ütem 
munkálatai várhatóan 15-18 

napig tartanak. A csatornázott 
szakaszokat ideiglenesen, 
aszfalttal állítják majd helyre 
– mondta a polgármester.

A következő három ütem 
pontos menetrendjét még vég-
legesítik – annyi biztos, hogy 
félpályás lezárással és jelző-
lámpás irányítással oldják 
majd meg a forgalom terelé-
sét. E munkafázisokban a 
Volánbuszok már rendes útvo-
nalukon közlekedhetnek, csu-
pán megálló-áthelyezésekre kell 
számítaniuk a közösségi közle-
kedést igénybe vevőknek. 

Míg az első ütem munkála-
tai 15-18, a következő háromé 
együttvéve 25-30 napig tartanak 
majd. A Törökbálinti út végle-
ges helyreállítását szeptemberre 
– azaz a konszolidációs időszak 
leteltével – tervezi a kivitelező. 

Érdemes még megemlíteni, 
hogy a Törökbálinti útra csat-
lakozó utcák forgalmi rendje 
– a Törökbálintihoz igazodva 
– megváltozik, azaz egyirányú-
ak lesznek.

Múlt szerdai sajtótájékoz-
tatóján T. Mészáros András 
beszámolt arról is, hogy április 
közepéig Érden mintegy 3000, a 
választókerületben pedig 4400 
aláírás gyûlt össze a rezsicsök-
kentés érdekében. 

– Az aláírásgyûjtés június 
elsejéig tart. Remélem, hogy 
a következő pár hétben min-
denki, aki egyetért a rezsicsök-
kentéssel, aláírja a gyûjtőívet. 
Az Összefogás Egyesület szék-
házában hétköznapokon 10 és 
15 óra között, szombatonként 
9-12 óráig várják az aláírókat. 
A rezsicsökkentés mellett állók 
a Bem téren, illetve a Stop 
Shopnál, valamint szombaton-
ként a piacon kihelyezett stan-
doknál is aláírhatják az íveket 
– zárta szavait a polgármester. 

 Ádám Katalin

Rezsicsökkentés: már 3000 érdi aláírás gyûlt össze

Csatornázzák a Törökbálinti utat,  
forgalmi változások lehetnek
Csatornázzák Érd egyik legforgalmasabb közútját, a Törökbálinti utat. Az ezzel 
kapcsolatos tudnivalókról – forgalomkorlátozásról, a forgalmi rend változásáról, 
ütemezésrõl, helyreállításról – T. Mészáros András számolt be sajtótájékoztatóján, 
aki beszámolt arról is, hogy április közepéig mintegy 3000 érdi lakos jelezte alá-
írásával, hogy egyetért a rezsicsökkentéssel.

Április közepéig Érden mintegy 3000, a választókerületben pedig 4400 aláírás gyûlt össze a rezsicsökkentés mellett
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Mikor van elöntésveszély?

A magyar  szabvány  azt  mondja,  hogy  az 
a  ház,  amelynek  az  udvara  vagy  a  padlója 
az  előtte  fekvő  utcai  csatornafedlap  szintje 
alatt van, ott fennáll az elöntésveszély lehe
tősége,  vagyis  közcsatornai  dugulás  esetén 
megeshet,  hogy  a  szennyvíz  visszafolyik 
az  ingatlanba.  Ennek  elkerülése  érdekében 
nem gravitációsan, hanem szivattyúval ellá
tott átemelővel oldják meg a szennyvíz kijut
tatását a házi csatornából a közcsatornába. 
Van  néhány  olyan  eset,  amikor  egy

értelmûen  nem  kijelenthető,  hogy  itt  csak 
gravitációsan  lehet megoldani  a  szennyvíz 
kivezetését.  Itt  a  lakó  dönthet  arról,  hogy 
vállaljae  az  elöntésveszélyt,  és  gravitáció
san köt rá a csatornára, vagy inkább a biz
tonságra  törekszik,  és  az  átemelőszivattyú 
mellett  dönt.  Szakszerûen  mûködő  körül
mények  között  is  előfordulhat  dugulás. 
Ilyen  esetben  az  elöntésveszély  nemcsak 
feltételezés, hanem valóságosan  is megtör
ténik, károkat hagyva maga után. 
Abban az esetben, ha fennáll az elöntés

veszély lehetősége, az átemelő beszerelése 
az  ingatlantulajdonos  költsége.  Ilyenkor  a 
lakónak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy 
az elöntésveszély tudatában vállaljae a gra
vitációs  bekötést,  vagy  a  mindenkori  biz
tonságát  előtérbe  helyezve  saját  költségén 
az  átemelőszivattyús  megoldást  választja. 

Mindkét megoldásra van  lehetőség, a dön
téshozatal felelősségét azonban az ingatlan
tulajdonosnak  kell  vállalni.  Elöntésveszély 
felmerülése  esetén  ezért  javasoljuk  akkre
ditált mérnök szakértő véleményét kikérni, 
aki pontosan és szakszerûen fel tudja mérni 
a károkat, ismeri a mûszaki követelménye
ket  (például  a  védőtávolságokat),  olyan 
tanácsot  tud  adni,  ami  segít  megóvni  az 
ingatlan biztonságát.

Hogyan válasszunk megfelelő 
szivattyút?
Amikor  elöntésveszély  esetén  az  ingat
lantulajdonos  az  átemelő  behelyezése 
mellett  dönt,  megfelelő  szivattyút  is  kell 
választania  hozzá.  Ahogyan  megszokhat
tuk  az  üzletek  sokféle  termékkínálatából, 
az  átemelőszivattyú  esetében  is  renge
teg  különböző  modell,  típus  közül  lehet 
választani. Ami nagyon fontos szempont a 
választásnál, és  lényeges szem előtt  tarta
ni: a szivattyúnak egy nap során átlagosan 
mennyi  szennyvizet  kell  átemelnie,  mek
kora igénybevételnek van kitéve. Érdemes 
végiggondolni, hogy szennyvízként mennyi 
elhasznált víz kerül ki egy háztartásból, a 
fürdés,  mosás,  mosogatás  és WChaszná
lat  során  egy  nap  alatt  nagy  mennyiségû 
vizet  kell  a  szivattyúnak  továbbemelni, 
amibe  sokszor  keveredik  hajszál,  ház
tartási  hulladék.  A mûanyagból  készült, 

kis  kapacitású  szivattyúk  nem  arra  lettek 
tervezve,  hogy  egy  átlagos  család  napi 
szennyvizét  a  megfelelő  módon  továb
bítsák. A nagyobb bevásárlóközpontokban 
kapható egyszerûbb készülékeket egészen 
olcsón,  pár  ezer  forintos  áron  meg  lehet 
vásárolni, de ezek a szivattyúk nem alkal
masak arra, hogy akár  csak kisebb  igény
bevétel esetén  is hosszú éveken keresztül 
megfelelően  mûködjenek.  Márpedig  egy 
szivattyút hosszú évekre választ az ember. 
A fentiek  tekintetében  érdemes  speciális, 
szennyvíz átemelésére alkalmas szivattyút 
vásárolni,  illetve,  akinek  szivattyúja  van, 
jobban  ügyeljen  arra  is,  hogy  ne  dobjon 
dugulást  elősegítő  anyagot  (intimbetétet, 
tampont, pelenkát stb.) a lefolyóba. 
Társasházak tekintetében, ahol több lakás 

is  egy  szivattyúra  csatlakozik,  különösen 
fontos,  hogy  megfelelő  minőségû  és  nagy 
teljesítményû  szivattyút  válasszanak.  Egy 
társasháznak érdemes garantáltan dugulás
mentes szivattyút választani, amelyben két 
szivattyú  és  szûrő  is  található.  Hátránya, 
hogy  jóval  drágább,  több  százezer  forint, 
de  garantáltan  jó  mûködést  biztosít.  Egy 
átlagos  szivattyú  ára  120130  ezer  forint, 
ezért már egy jól mûködő, odafigyelés mel
lett  hosszú  évekig  problémamentes  rend
szert lehet kiépíteni. A 100 ezer forint alatti 
rendszerek  viszont  már  kevésbé  ajánlot
tak,  ezeknél meg  kell  fontolni,  hogy meg
érie  a  beépítésük. Meghibásodás,  dugulás 
esetén  sokszor  nagyobb  kárt  tud  okoz
ni  egy  rosszul  megválasztott  olcsóbb  szi
vattyú, mint egy drágább, de biztonságosan 
mûködő darab. 

Hogyan figyeljünk az elöntésveszélyre?
Az érdi dombos területeken lévõ ingatlanok sok esetben az utcaszintnél 
alacsonyabban fekszenek. Lejtõs kertek és emelkedõk tarkítják a látképet, 
de sajnos, ami a szemnek tetszetõs, nem elõny a csatornázás esetében.  

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 eset-
ben 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 erdőtűzve-
szélyes időszak van: a tavasz és a nyár. 
A tavaszi közvetlenül a hóolvadás után 
kezdődik, és lombfakadásig, a növényzet 
kizöldüléséig tart. A tavaszi erdőtüzek 
gyakorisága meghaladja a nyári tüze-
két. 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 tűz-
esetek mögött? A mezőgazdálkodásnak 
még több helyütt része a kora tavaszi 
rét- és tarlóégetés. A gondatlanul meg-
gyújtott és nem kellően felügyelt tűz 
azonban könnyen átterjedhet a környező 
erdőkre is. A tovaterjedést segítik az 
előző évben felhalmozódott elhalt növé-
nyi 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.

Az erdőtűz kockázata jelentő-
sen függ az időjárási viszonyoktól. 
Erdőtűzveszélyes időszakban a vidék-
fejlesztési 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. 

A  Magyar  Közút  Nonprofit 
Zrt.  felhívására  2013.  április 
22én több mint 60 ezer önkén
tes  szemétgyûjtõ  vett  részt  az 
ország  mintegy  1000  kijelölt 
helyszínén  a  Föld  napján meg
hirdetett  szemétgyûjtési  akció
ban. A Magyar Közút „Tegyünk 
együtt  útjaink  tisztaságáért” 
országos  akcióján  közintézmé
nyek,  civil  szervezetek,  iskolák 
dolgozói,  tanulói,  valamint  a 
közútkezelõ  saját  önkénte
sei  vettek  részt,  és  az  elõzetes 
becslések  alapján  legalább  10
12  ezer  köbméternyi  szeméttõl 
szabadították  meg  a  közutak 
közvetlen környezetét. 
Minden  eddiginél  több,  60 

ezer  önkéntes  gyûjtötte  közel 
egy  idõben  a  szemetet  ország
szerte a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt.  által  üzemeltetett, mintegy 
30 000  kilométeres  közúthá
lózat  mellett.  A  legtöbb  akti
vistát  ezúttal  Pest,  Komárom
Esztergom  és  Vas  megye  adta. 
A  közútkezelõ  társaság  nem
csak  az  összegyûjtött  hulladék 
elszállításáról  gondoskodott, 
hanem  a  hulladékgyûjtéshez 
szükséges láthatósági mellényt, 
védõkesztyût  és  szemeteszsá
kot is biztosította a csatlakozók 
számára.
A  Magyar  Közút  Nonprofit 

Zrt.  az  üzemeltetésébe  tartozó 
30 ezer kilométeres közútháló
zaton évente mintegy 100 ezer 
köbméter szemetet – egy kisebb 
megyeszékhely  éves  kommu
nális  hulladékának  megfelelõ 
mennyiséget – gyûjt össze saját 
erejébõl,  ám  a  szeméthegyek 

a  társaság  minden  igyekeze
te  ellenére  újratermelõdnek. 
Ebben  a  küzdelemben  is  sze
retne  a  cég  szemléletváltozást 
elérni  és minél  több  partnerre 
lelni. 
Az eddigi szemétgyûjtési akci

ók sikerét mi sem bizonyítja job
ban, mint hogy az ideivel együtt 
9 alkalommal összesen mintegy 
390  ezer  önkéntes  több  mint 
60  ezer  köbméternyi  szemetet 
gyûjtött össze országszerte.
A  társaság  szemétszedési 

akciója az ország egyik legtöbb 
önkéntest megmozgató környe
zetvédelmi eseményévé nõtte ki 
magát  az  elmúlt  évek  során.  A 
Magyar  Közút  az  akciók  meg
szervezésével  a  mostani  és  a 
következõ  generációnak  sze
retne  példát  mutatni,  hogy  a 

közlekedõk  jobban  megóvják 
az  utak  környezetét.  A  társa
ság  abban  bízik,  hogy  aki már 
egyszer aktívan részt vett a sze
méthegyek  felszámolásában, 
késõbb  már  nem  dobja  el  az 
utak  mentén  a  szemetet,  így 
hosszú távon egy tisztább úthá
lózatot kezelhet majd a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.

Több mint 60 ezer önkéntes gyûjtötte a szemetet

p

Mi számít komplex,
tápláló ebédnek?

Helyi szolgáltatók

Hirdetni 
szeretne?

+36 1 814 4767
+36 20263 2514
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Érden megszokott, hogy egy 
utcán belül is szeszélyesen vál-
toznak a felszíni és egyéb viszo-
nyok: emitt dombos, amott völ-
gyes, a hosszú egyenest hirtelen 
kanyar követi, itt még aszfaltos, 
pár házzal arrébb már mur-
vás – nem beszélve a hirtelen 
megszûnő járdáról, az esetleges 
vízelvezető árkokról, amelyek 
mintha a semmiből jönnének 
és oda is tartanának. Eme jel-
legzetességek nem könnyítik 
meg a csatornázók munkáját, 
és persze a lakók életét is meg-
nehezítik, sőt, helyenként meg-
keserítik. Így van ez a Csanád 
utca végén élők esetében is. Ez 
a hosszú utca a Diósdi útnál 
kezdődik, és fut a Csaba utcával 
párhuzamosan felfelé, majd egy 
hirtelen, derékszögû kanyarral 
a Tárnoki útról nyíló Domokos 
utcába torkollik. Az először ide 
érkező látogató – érkezzen autó-
val vagy gyalog – bizony meg-
lepődik: a kanyar után az utca 
erősen lejt, majd a völgy aljáról 
ismét meredeken kapaszkodik 
a Domokos utcáig. Ezen a pár 
házból álló szakaszon tehát két 
domb zár közre egy kis völgyet. 
Fent is, lent is házak.

– Mikor ide költöztünk, szinte 
csak hétvégi nyaralók álltak a 
Csanád utca végében – meséli 
lapunknak házigazdánk, Akúcs 
László, aki a völgyes részen 
lakik. – Ezen az úton annak 
idején csak szekerek jártak; a 

hetvenes években én még lovas 
kocsival építkeztem. Ahogy tel-
tek az évek, a környező telke-
ken mindenütt családi házak 
épültek, jó tíz éve pedig az utat 
mart aszfalttal borították. A két 
dombról lezúduló víz persze 
alaposan megviselte a burko-
latot; állapotán persze a tavaly 
nyári csatornázás is csak ron-
tott. Megtehettem volna, hogy 
dúlva-fúlva várakozom, mikor 
fordul jobbra a helyzet, de én 
inkább a cselekvést válasz-
tottam: az ügyfélszolgálaton 
jeleztem a problémát. Nemrég 
zúzott kővel borították ezt az 
utcaszakaszt, és most sokkal 
jobban lehet közlekedni, mint 
egy-két éve a tönkrement mart 
aszfalton – teszi hozzá házigaz-
dánk. 

A Csanád utca e szakaszának 
problémái sajnos az út járható-
vá tételével nem oldódtak meg: 
egy olyan meredek szakaszon, 
ahová a kukásautó – ha új, az 
itteni viszonyokat még nem 
ismerő sofőrje van – be sem 
mer jönni, hanem otthagyja a 
szemetet, és a lezúduló csa-
padékvíz is jelentős gondokat 
okoz. 

– Annak idején az egész 
utcában volt vízelvezető árok. 
Sajnos, a sorozatos építkezé-
sek alatt az árkok nagyrészt 
eltûntek, és olyan lakók is akad-
nak, akik az utca magasabban 
fekvő pontján kivezetik kertjük-

ből a csapadékvizet. El lehet hát 
képzelni, hogy a völgyben élők-
re mennyi víz zúdul. És ez még 
nem elég: az utcánkat keresztezi 
egy élővízfolyás, mely a Tárnoki 
út felől a Riminyáki út felé megy 
– mutatja Akúcs László. A völgy 
alján kialakított nyílt árokba egy 
cső vezeti a vizet, majd az árok-
ból egy másik csövön át távozik 
a víz a kertek alatt. Csakhogy az 
árokba csatlakozó cső kereszt-
metszete jóval nagyobb, mint a 
vizet továbbvezetőé, amelynek 
ráadásul el kell szállítania az ide 
gyûlő csapadékvizet is. 

– Nagy esőzések idején a 
víz hatalmas sugárral jön, és 
persze kiönt, hiszen a kisebb 
keresztmetszetû cső nem tudja 
elvezetni – mutatja Akúcs 
László szomszédja, akinek a 
kertjét rendszeresen önti el az 
árokból kiöntő víz. 

– Nézze meg a vízen úszó 
habfoszlányokat: látszik, hogy 
egyes lakók beleengedik a 
szennyvizet az élővízbe. Ez 
aztán a mi kertjeinket áztat-
ja. Több alkalommal kértük az 
önkormányzatot, hogy cserél-
jék nagyobbra a vizet elveze-
tő csövet, de ez a mai napig 
nem történt meg. Igaz, az árok 
oldalát nemrég kiburkolták, ami 
annyiban segítséget jelent, hogy 
a felgyûlő víz nem mossa alá a 
járdánkat (ez többször is meg-
történt a múltban), de sajnos 
nem oldja meg a fő problémát, 
azaz a kiöntést – panaszkodott 
az érintett lakó.

A völgyben élők saját erőből 
is igyekeznek megoldani a gon-
dot: szélesítik, mélyítik, tisztít-
ják az árkot, hogyha a csövön 
ide zúdul a nagymennyiségû 
víz, az árokban terüljön szét, 
és ne öntse el a kerteket. Akúcs 
László fémráccsal is lefedte az 
árkát, könnyebbé téve a köz-
lekedést – ezeket a rácsokat 
rendre megpróbálják ellopni: 
felfeszegetik, tönkretéve így az 
ingatlantulajdonos munkáját. 

– Mivel a dombon a házépíté-
sek idején eltûntek a vízelvezető 
árkok, és sokan az utcára veze-
tik a csapadékot, a víz ide höm-
pölyög a völgybe, tönkretéve 
az utat is. Jó lenne, ha a lakók 
árkot készítenének az ingatlan-
juk előtt – persze szakszerû irá-
nyítással, önkormányzati prog-
ram keretében. Nem az árkot 
ásó munkásokat kellene biztosí-
tani, hanem a mûszaki felügye-
letet: egy szakember kijelölné, 
hol kell futnia az ároknak, és 
ellenőrizné, hogy a lakók meg-
felelően végezték-e a munkát. 
Nem kellene nagy és mély árok 
– elég volna pár ásónyomnyi 
– javasolja Akúcs László, hang-
súlyozva: az így kialakított árok 
nemcsak elvezetné, hanem el is 
nyelné a vizet. 

Amíg az árokkérdés meg nem 
oldódik, marad a jelenlegi ördö-
gi kör: a lezúduló víz tönkre-
teszi az utat, az önkormányzat 
rendbehozatja, a hömpölygő 
csapadék ismét lerombolja és 
így tovább. Addig is a mélyen 
fekvő részen lakók teszik, amit 
lehet: tisztítják az árkokat, 
védekeznek – ahogy tudnak – a 
kiömlő víz ellen, Akúcs László 
pedig minden este kijár a gereb-
lyéjével, elsimítja a murvát az 
úton, hogy lehetőség szerint 
minél tovább maradjon járható 
a Csanád utca kanyaron túli 
végső szakasza.

 Ádám Katalin

Mostoha viszonyok a Csanád utcában

Áradó vizek,  
betemetett árkok
Kertek alján csörgedezõ patak – idilli kép. Az már ke-
vésbé idilli, amikor a patak megárad és elönti a kerte-
ket. Az pedig végképp szomorú, hogy kiöntõ patak vize 
szennyvíztõl habzik, mert egyes lakók a szippantás 
helyett az élõvízbe engedik emésztõjük tartalmát. Ezzel 
a problémával küzdenek a Csanád utca végén lakók, 
akik a megoldást is tudják gondjaikra – segítség nélkül 
azonban nem tudnak hathatósan lépni.

A Csanád utca dimbes-dombos szakaszát már helyreállították, de a 
leömlõ víz továbbra is gondokat okoz

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Ez a szelíden csörgedezõ vízfolyás nagy esõk után felbuzog és elönti a 
kerteket – mint a képen is látszik: a bevezetõ csatorna átmérõje jóval 
nagyobb a kivezetõénél

Majális Érden, 2013. május 1.



Ne hagyja, hogy az érszűkület 
határozza meg életét!

Vizsgáltassa meg magát kedvezményesen!
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. április 29 – május 5.

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 Városi Galériában 
(Érd, Alsó u. 2.)
április 26-án, pénteken 18 órakor
Térantropológia címmel
Aknay János festőművész és 
Kalmár János szobrászművész 
kiállításának megnyitója
Köszöntőt mond: T. Mészáros 
András polgármester. A tárlatot 
megnyitja: Dr. Szeifert Judit 
művészettörténész
Megtekinthető: június 24-ig

A fotógalériában
Igy kerek a világ!
fotók emberekről, természetről 
A Duna – Art Fotóklub Föld 

Vendég: Flór Gábor és Flór 
Noémi a Hot Club of Hungary 
zenekar tagjai

Felhívjuk a Jószomszédság és a 
parkvárosi fiókkönyvtárak olva-
sói figyelmét, hogy májustól 
a fiókkönyvtárak nyitvatartási 
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, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök:  12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

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

Néprajzi képeskönyv  
– társadalomföldrajzi érték 
Dr. Kós Károly néprajzi grafikái 
című kiállítás 

A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri 
előadóterme 50 fős rendezvényekre 
bérbe  vehető  kulturális,  közműve-
lődési  alaptevékenységgel  össze-
egyeztethető célokra. 

Információ: 
Kovács Nóra, 06-23/363-036

 

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

Kedves Olvasóink!
A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár 2013-ban teljes állo-
mányleltárt tart, mely részle-
ges, időszakos zárva tartással 
jár! Az egyes részlegeket érintő 
korlátozásról a médiumokban 
és honlapunkon hírt adunk! 
Türelmüket előre köszönjük!

A  zenei könyvtár programja
Május 2. (csütörtök)  18 óra 
Zenei klub – Az európai jazz 
kezdetei, középpontban Django 
Reinhardttal

napjára összeállított kiállítása
Megtekinthető: május 31-ig

Klubok, művészeti körök 
programjai

Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06 20/911-4652
www.vitalitasklub.com
április 29. hétfő 17 óra 
Dumaparti, esetleg nótázás is.
Vezeti: Makai József

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

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

rral
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: 
 10.00–18.00-ig
Szombat–vasárnap: 
 10.00–18.00-ig

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói. 

Felhívás
Nyugdíjasok Ki Mit Tud Találkozójára

 
A Szepes Gyula Művelődési Központ az Érden és a környező 
településeken élő nyugdíjasok számára Ki Mit Tud Találkozót 
hirdet. 
A Ki Mit Tud célja a hagyományőrzés, a kulturális és közös-
ségi kapcsolatok ápolása a nyugdíjas korosztály tagjai között.
Várjuk mindazokat a nyugdíjasokat és nyugdíjasklubok tag-
jait, akik egyénileg vagy közösségben szívesen mondanak 
verset, énekelnek vagy táncolnak, esetleg egy rövidebb szín-
darabot is bemutatnának.
A találkozó helyszíne: a Szepes Gyula Művelődési Központ 
(Érd, Alsó u. 9.)
Időpontja: 2013. június 13., csütörtökön 15 óra
Jelentkezni a jelentkezési lap leadásával személyesen, postai 
úton vagy e-mailben lehet 2013. június 10-ig.
 
Az alábbi kategóriákban várjuk a jelentkezéseket:
1. Ének (népdal, magyar nóta, operett stb.)
2. Szóló hangszer, hangszer-együttes
3. Vers- és prózamondás
4. Színjátszás
5. Tánc
6. Népdalkör, kórus
8. Egyéb színpadi produkció
 

Információ és bővebb felvilágosítás kérhető: 
Szedlacsek Emília igazgató (Tel:: 30 9 312995  

vagy emilia@szepesmk.hu)

Bíró András 
Vers- és  

prózamondó verseny
A Szepes Gyula Mûvelődési Központ Bíró András 90. 
születésnapja alkalmából vers- és prózamondó ver-
senyt hirdet általános és középiskolás diákoknak. 
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arra, hogy az inkulturáció (az 
Evangélium beépítése a népek 
kultúrájába) olyan missziós 
tevékenység, amely – a tárgyi 
valóság megteremtése mellett 
– hasznos lehet a cigányság 
sorsában is, hiszen nyitottak 
egy tisztább, jobb életre. Az 
országgyûlési képviselő szerint 
ez a könyv felnyitja az olva‑
sók szemét, akik felteszik majd 
maguknak a kérdést: el tudok‑e 
menni e probléma mellett úgy, 
hogy én magam ne akarnék érte 
tenni valamit? A kötet pontos 
látása a komplex tematikának, 
de nem ítél, csupán bemutat. 
Mindegyik történet egy „vil‑
lantás”, amely megmutatja az 
elmérgesedő sebet, de a gyó‑
gyulás útját is, és a szerzők át 
tudják adni a szeretetet a sor‑
sokon és vallásukon keresztül. 
E könyvvel elkezdődött valami 
– emelte ki Aradszki András 
–, aminek folytatásához végül 
Isten áldását kívánta. 

A Cigányélet öt szerző‑
je között van cigányzenész, 
szociális munkás, prostitu‑
áltakkal foglalkozó szakem‑
ber, család‑ és börtönlátogató 
egyaránt. A könyvbemutató 

résztvevői ezúttal megismer‑
hették a Százhalombattán élő 
Balogh Elemért, aki saját írá‑
saiból olvasott fel részleteket, 
verset mondott, és a cigányok 
hagyományos „hangszerével”, a 
vizeskannával zenét is szolgál‑
tatott. Elárulta, zenészként él, 
ütős hangszeren tanít, és felvi‑
lágosító programokkal látogatja 
az óvodákat, iskolákat. 

Sipos S. Gyula, aki szintén a 
kötet egyik szerzője, ezúttal egy 
korábban hasonló tartalommal 
megjelent, „33 rövid történet 
és néhány hosszú” címû köny‑
véből olvasott fel egy novellát, 
majd énekelt is a közönségnek. 
Véleménye szerint a legfonto‑
sabb beszélni egymással, és a 
hosszú távú, békés együttélés 
érdekében előítéletek nélkül 
kellene élnünk. A cigánymisszi‑
ós munka és a most megjelent 
könyv csupán egy apró kavics, 
de sok‑sok ilyen kavics kell 
ahhoz, hogy az igazi megoldás‑
ra közösen rátaláljanak. 

Tarnóczi Mária szociális 
munkásként – ahogy fogalma‑
zott – hivatalból foglalkozott 
évtizedekig a rászorulókkal, 
köztük nagyon sok roma csa‑
láddal. Ma már nyugdíjas, 
mégis ugyanezt teszi, de már 
nem hivatalból, kötelességből, 
fizetésért, hanem önkéntes‑
ként, szeretetből, amikor már 
nem adhat mást, csupán a sze‑
mélyiségét. Büszke rá, hogy 
a romák befogadták őt. De mi 
is valójában a cigánymisszió? 
Számos felekezet foglalkozik 
vele, az Evangéliumot, a jó hírt 
viszik el személyesen a cigány 
családokhoz. Tarnóczi Mária 
úgy fogalmazott, ha a cigá‑
nyok valóságosan találkoznak 
Jézussal, gyökeresen megvál‑
tozik az életük. A hit óriási 
erőt, kapaszkodót jelent szá‑
mukra. A cigánymisszió mun‑
kásai nemcsak beszélgetnek a 
családdal, hanem együtt imád‑
koznak a problémák megoldá‑
sáért, és nem egy csodát éltek 
már át. A romák családcent‑
rikusak, Isten pedig nagyon 
szereti a cigányokat – mondta, 
és amikor Istent beengedik, 
és helyet kap az életükben, 
erkölcsileg is teljesen más úton 
indulnak el, megváltozik a gon‑
dolkodásuk, az életszemléle‑
tük. A társadalmi célok sikerét 
tehát a misszió nagyban segíti. 
A most megjelent Cigányélet 
kötet eladásából befolyt összeg 
viszont a cigánymissziót támo‑
gatja. 

Érdemes megvenni, elolvas‑
ni!  Bálint Edit
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április 29., hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők, Sárszentlőrinc, 50/6., gasztronó-

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Fény-Kép
15:25 Négyszemközt 
15:45 Érdi Panoráma
16:15 Fogadóóra
16:45 Ízőrzők, Sárszentlőrinc, 50/6., gasztronó-

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

17:15 Zöld kommandó, 6/1., környezetvédelmi 
sorozat, 30’

17:45 Négyszemközt 
18:05 Aggódunk érted… Májátültetés, egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat, 50’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Zöld kommandó, 6/1.  

környezetvédelmi sorozat, 30’
21:45 Híradó
22:00 Ízőrzők, Sárszentlőrinc, 50/6., gasztronó-

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

22:30 Négyszemközt, ism.
22:50 Polgár-társ

április 30., kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők, Sárszentlőrinc, 50/6., gasztronó-

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

09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Polgártárs
11:30 Aggódunk érted… Májátültetés, egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat, 50’ 
15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők, Sárszentlőrinc, 50/6., gasztronó-

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem, 90/3.  

Mózes második könyve, 60’ 
17:35 Aggódunk érted… Májátültetés, egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat, 50’ 
18:25 1100 év Európa közepén, Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje, 66. 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, 67. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem, 90/3.  

Mózes második könyve, 60’ 
22:00 Négyszemközt, ism.
22:20 Fény-Kép

május 1., szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Zöld kommandó, 6/1., környezetvédelmi 

sorozat, 30’
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők, Sárszentlőrinc, 50/6., gasztronó-

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem, 90/3.  

Mózes második könyve, 60’ 
11:50 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje, 67. rész 
12:20 Négyszemközt
15:10 Híradó
15:25 Négyszemközt 
15:45 Bibliai Szabadegyetem, 90/3.  

Mózes második könyve, 60’ 
16:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:15 Négyszemközt 
17:35 187 magazin
18:05 Aggódunk érted… Májátültetés, egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat, 50’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Magyarok az emberevők földjén, 14/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
Rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó, ism.
21:00 Mozgás, ism.
21:30 Négyszemközt, ism.
21:50 Aggódunk érted… Májátültetés, egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat, 50’ 

május 2., 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, 67. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Magyarok az emberevők földjén, 14/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
Rendező: Cséke Zsolt 

11:00 Négyszemközt
15:15 Híradó

15:35 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje, 66. rész 

16:05 Mozgás
16:35 Fény-Kép
17:05 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők, Sárszentlőrinc, 50/6., gasztronó-

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén, 14/1. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
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, 90/4.  

Mózes harmadik könyve, 60’ 
21:15 Híradó, ism.
21:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje, 67. rész 
22:00 Négyszemközt, ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

május 3., péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem, 90/4. 

Mózes harmadik könyve, 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén, 14/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
Rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje, 67. rész 

10:50 Négyszemközt
11:10 Fény-kép
15:25 Híradó 
15:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:15 Magyarok az emberevők földjén, 14/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
Rendező: Cséke Zsolt 

16:45 Négyszemközt 
17:05 Mozgás
17:35 Polgár-társ
18:05 Aggódunk érted… Májátültetés, egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat, 50’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Zöld kommandó, 6/2.  

környezetvédelmi sorozat, 30’
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem, 90/4.  

Mózes harmadik könyve, 60’ 
22:00 Négyszemközt, ism.
22:20 Zöld kommandó, 6/2.  

környezetvédelmi sorozat, 30’

május 4., szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők, Harta, 50/7., gasztronómiai 

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés
15:20 Híradó
15:40 Mozgás
16:10 Négyszemközt
16:30 Magyarok az emberevők földjén, 14/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
Rendező: Cséke Zsolt 

17:00 Bibliai Szabadegyetem, 90/4.  
Mózes harmadik könyve, 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők, Harta, 50/7., gasztronómiai maga-

zin 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, 67. rész 
20:30 Egyszeregy 

magyar vígjáték, 87’ 
Rend.: Kardos Ferenc 
Fsz.: Garas Dezső, Halász Judit, Pécsi Ildikó, 
Schütz Ila 

22:00 Érdi Panoráma

május 5., vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem, 90/4.  

Mózes harmadik könyve, 60’ 
11:20 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:50 Ízőrzők, Harta, 50/7., gasztronómiai maga-

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők, Harta, 50/7., gasztronómiai maga-

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem, 90/4.  
Mózes harmadik könyve, 60’ 

17:00 Egyszeregy, magyar vígjáték, 87’  
Rend.: Kardos Ferenc, fsz.: Garas Dezső, 
Halász Judit, Pécsi Ildikó, Schütz Ila 

18:30 Zöld kommandó, 6/2.  
környezetvédelmi sorozat, 30’

19:00 1100 év Európa közepén, Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje, 68. rész 

19:30 Fény-kép
20:00 Mozgás
20:30 Polgár-társ
21:00 Érdi Panoráma
21:30 Fény-kép
22:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2013. április 29. – május 5.

Rádió FM 87.8 MHz  
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

Adás: 0–24 óráig. Vételkörzet: Érd város.
Elérhetőség: 87,8 MHz URH, kábelen: 98,6 MHz,  

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

Állandó műsorok:   hírblokk országos és helyi hírekkel  
minden egész órában

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

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

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

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

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

Movie and Music 
22–06   Könyv–színház–muzsika 

Hangoskönyvek, bédekkerek igényes zenével…  
Üzemeltető: Extrém Business Kft. Stúdió: 2030 Érd, Jegyző út 14.
Telefon: stúdió – 23/363‑411, hirdetésfelvétel – 30/958-4896

Rádió FM 87.8 Érd      
– Mi tudjuk, mi folyik Érden…

A Rádió 87.8 MHz műsorán

minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel

Böjte Csaba, illetve Gál Jenő szerzetes 
gondolatait, eszmefuttatásait hallhatják.

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

Az

A Cigányélet címû kis könyv‑
ben közölt írásokon keresz‑
tül bepillantást nyerhetünk a 
romavilágba, nehézségeikbe, 
küzdelmeikbe, örömeikbe és 
bánataikba, bûneikbe és kiút‑
kereséseikbe – olvashatjuk a 
recenzióban. Ezen a könyvbe‑
mutatón azonban ennél többről 
is szó volt, mert a jó hangula‑

tú rendezvényen a kívülállók 
a cigány misszió eddig nem 
ismert eredményeiről is érte‑
sülhettek. A könyvet elsőként 
Aradszki András országgyûlési 
képviselő értékelte. 

– Hiánypótló alkotás ez 
– mondta –, mert mindazok, 
akik megpróbálnak javítani a 
cigányok életkörülményein, 
elsősorban a lakhatásukat, az 
oktatásukat és a megélhetésü‑
ket igyekeznek elősegíteni, azaz 
leginkább csak a külső körül‑
ményeikkel törődnek, de nem 
törekszenek a romák lelkiségé‑
nek megismerésére, megértésé‑
re. Ez a könyv azonban épp azt 
igyekszik megmutatni, milyen 
is cigánynak lenni, amikor a 
kirekesztés, a magárahagyatott‑
ság, a munkahelyi kiközösítés 
mindennapos, amikor a cigány‑
ságot egy kalap alá veszik a 
bûnözőkkel. 

Aradszki András rámutatott: 
a külső körülmények megvál‑
toztatására természetesen még 
több erőforrást kell fordítani, 
de ezzel együtt az is fontos, 
hogy mindezek mellett végre 
meglássák mögötte a személyt, 
az embert is. Számos példa van 

Könyvbemutató elõítéletek nélkül az ifjúsági klubban

Cigányélet – igaz történetek romákról
„A szerzõk nem szépíteni akarnak a valóságon, hanem megmutatni ennek a 
sokszínû világnak azt a szeletét, amivel õk találkoznak az életükben munkájuk so-
rán” – olvassuk az ifjúsági klubban április 11-én bemutatott Cigányélet címû kötet 
borítóján. Az érdi Szociális Gondozóközpont szervezésében megtartott rendezvé-
nyen romákkal és nem romákkal egyaránt zsúfolásig megtelt a klubhelyiség, hogy 
versekkel, zenével együtt megismerkedjenek e könyv részleteivel.

A kis klubhelyiség zsúfolásig megtelt, sokan eljöttek a könyvbemutatóra

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A könyv három szerzõje: Tarnóczi Mária, Balogh Elemér, Sipos S. Gyula 
és vendégük, Aradszki András országgyûlési képviselõ

Balogh Elemér a cigányok mindig 
kéznél lévõ, hagyományos hang-
szerén, a vizeskannán játszott
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Múlt hétvégén ismét két kerékre 
pattanhatott minden mozogni 
és szórakozni vágyó a város-
ban. A menetrendszerûen érke-
ző tavaszi Érd Körbe idén sem 
okozott csalódást: jó hangulat-
ban telt a vasárnap.

A lelkes biciklisek reggel 
nyolctól gyülekeztek a Fő téren, 
hogy letekerjék a kijelölt távok 

valamelyikét. Egy szempillantás 
alatt ellepték a városközpon-
tot a kerekezők. A résztvevők 
a legkülönfélébb kerékpárokkal 
érkeztek: a klasszikus kemping 
és a mai modern változatok 
mellett különleges biciklikkel 
is rajthoz álltak. Az indulásig 
különböző programok, kiegé-
szítő elemek szórakoztatták a 

Egy újabb Érd Körbe, egy újabb rekord
Napsütés, mozgás, jó hangulat – röviden így lehetne jellemezni a tavaszi Érd 
Körbét. A városkerülõ túrán idén is több ezren vettek részt.

kerekezőket. Civil szervezetek 
és helyi vállalkozók segítették 
közremûködésükkel a rendez-
vény sikerességét. A kicsiket 
játszóház, aszfaltrajz, ügyességi 
pálya, a nagyobbakat bringás 
vetélkedő és sok-sok játék várta. 
A délelőttöt táncos produkciók 
és élőzene tette még színesebbé. 
A kétkerekû járgányokat idén is 
a Sólyom Kerékpár szakemberei 
szervizelték.

A távok – az elmúlt tíz év 
jól bevált gyakorlata szerint 
– változatlanok (10, 15, 30 és 
60 kilométer) voltak, az útvo-
nalak azonban a városban folyó 
csatornázási munkálatok miatt 
kisebb átalakításra szorultak.

A figyelemfelkeltő menet 
indulása előtt T. Mészáros 
András polgármester köszön-
tötte a résztvevőket:

– Adjunk hálát, hogy ilyen 
szép, napos idő van! Nagyon 
sokan összegyûltek ma, ezért 
dicséret és köszönet illeti a 
szervezőket. Tisztelt hölgyem, 
uraim! Kedves gyerekek! 
Kívánok mindannyiójuknak 
és mindannyiótoknak nagyon 
jó utat, biztonságos közle-
kedést és sok sikert a 2013. 
április 21-i tavaszi Érd Körbén! 
– fogalmazott a polgármester, 
akit Csengeri Attila a felvonulás 
főszervezője követett a mikro-
fonnál.

– Örülök, hogy ennyien eljöt-
tetek. Egy olyan rendezvényen 
vehettek ma részt – aki esetleg 
még nem volt itt –, ami nemcsak 
a kerékpározásról szól. Ezzel 
szeretnénk felhívni a figyelmet 
arra, hogy egyre többen vagyunk 

a városban, akik hétköznap 
is használnánk kétkerekû 
jármûvünket. Próbáljátok meg 
úgy teljesíteni a kijelölt távok 
valamelyikét, hogy figyeltek 
egymásra, és a többi közleke-
dő partnerre. Lehetőség sze-
rint végig a menetirány szerin-
ti jobb oldalon közlekedjetek! 
Rendőrök, polgárőrök, motoro-
sok és kerékpárosok vezetik a 
felvonulást, de akad olyan rész, 
ahol csak félpályás az útlezá-
rás, erre fokozottan figyeljetek. 
Ha bármi történik útközben, 
mûszaki probléma lép fel, áll-
jatok félre. Nagyon fontos, hogy 
ne akadályozzátok a többi hala-
dót. Bármi baj van, sárga pólós 
szervezőink segítenek nektek 
– hangsúlyozta Csengeri Attila.

A legkisebbek idén is köröz-
tek a szökőkút körül. Szebb 
időt nem is kívánhattak volna 
maguknak a szervezők: szik-
rázó napsütésben, szélcsend-
ben indult útnak a kerekezők 
hosszú sora. Eleinte szorosan 
egymás mögött, később le-
leszakadozva falták a kilomé-
tereket a biciklisek. Családok, 
barátok és ismerősök tekertek 
együtt, több helyi egyesület is 
képviseltette magát. Ameddig 
a szem ellátott, biciklisek hada 
tekert az utakon.

Minden korosztályból – óvo-
dások, iskolások, fiatalok, fel-
nőttek és nyugdíjasok – indultak 
a kerékpártúrán. Legnagyobb 
népszerûségnek a 30 kilométe-
res kör örvendett. Többen futva 
teljesítették a távot. A zavartalan 
kerekezés érdekében rendőrök 
és polgárőrök mellett önkén-
tesek biztosították az utakat. 
Az autósok a felvonulás idején 
türelmesen várakoztak, élvez-
ték a biciklisek által nyújtott 
képet.

A tavaszi Érd Körbe idén 
is ezreket mozgatott meg. 
A szervezők ezúton is szeret-
nének köszönetet mondani a 
lelkes támogatóknak és nem 
utolsó sorban a fáradhatatlan 
résztevőknek. Kovács Renáta

Ellepték a Fõ teret a kerékpárosok
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Idén táncos produkciók is színesítették a programot

A kerekezõket rendõrautó és motorosok hada vezette fel

Több mint kétezren ragadtak kerékpárt

A kicsiket kézmûves foglalkozás és játék várta

A résztvevõk csodájára jártak a biciklis focinak

A kerekezõket T. Mészáros András 
polgármester köszöntette

panoráma
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Tóbiás József MSZP-s ország-
gyûlési képviselő és Szûcs 
Gábor, a párt érdi szervezetének 
elnöke, az önkormányzat pénz-
ügyi és költségvetési bizottságá-
nak a tagja hívta össze a helyi 
média képviselőit, hogy kifejt-
sék véleményüket a számukra 
fontos kérdésekről.

– Négymillió ember él ma 
hazánkban mélyszegénységben 
– tett drámai bejelentést Tóbiás 
József, ami meghökkentően 
hatott, de anélkül, hogy mélyre 
süllyednénk egy erről folytatott 
vitában, s elkerülve a számhá-
borút, leszögezhetjük, így bizo-
nyítás, adatháttér nélkül meg-
lehet, téves, azaz túlzó az adat, 
mert ennyi mélyszegény talán 
még sincs országunkban.

– Ötszázezer gyerek éhezik 
– fokozta a helyzet súlyossá-
gát az országgyûlési képviselő, 
majd az alapvető élelmiszerek 

áfájának jelentős csökkentésé-
ért tört lándzsát. Az MSZP 22 
százalékos csökkenést javasol, 
ezzel például egy kiló rövidkaraj 
– adatokkal szemléltette a javas-
latot – 240, egy kiló csirkehús 
140 forinttal kerülne kevesebbe. 

– Az MSZP a polgárokhoz for-
dul és közel egymillió aláírást 
gyûjt, mert társadalmi felhatal-
mazásra van szükség céljai meg-
valósításához, és szeretnénk, ha 
ezt a kérdést az országgyûlés 
érdemben tárgyalná – mondta. 
– Ott kell segíteni, ahol a legna-
gyobb szükség van! Szerintünk 
sokan a gázszámlájukat sem 
tudják kifizetni, ott érdemben 
nem segít a rezsicsökkentésnek 
nevezett kormányzati döntés, 
ami nem veszi figyelembe a 
rászorultságot, ezért igazságo-
sabb intézkedésre van szükség. 
Az MSZP minden olyan javas-
latot támogat, amely csökken-

ti a családok terheit. A további 
rezsicsökkentés érdekében 
pedig a szocialisták javaslatot 
dolgoztak ki, amely az igazsá-
gosságon és a fenntarthatósá-
gon alapul. 

Tóbiás József a köznevelésről 
szóló jogszabályokban is szá-
mos hibát vélt felfedezni, gon-
dolva a 6 éves korra korlátozott 
iskolaérettségre, a beiratkozási 
nehézségekre, az osztálylét-
szám bővítésekre. 

– Oda jutottunk, hogy sorso-
lással kell eldönteni, ki kerülhet 
be az iskolába! Csőd van! – 
hangsúlyozta. – Rossz a közne-
velési törvényünk, a reform egy 
nagy káosz, nem segíti a gyer-
mek szellemi, testi fejlődését. 
A tanintézményeknek vissza 
kell adni a szakmai kompeten-
ciájukat. Döntsék el a szakem-
berek, a pedagógusok, hogy a 
gyerek alkalmas-e az iskolára 
vagy további fejlesztésre szo-
rul. Az sem megoldás, hogy az 
osztálylétszámon emelni akar-
nak és az eddigi maximális 28 
helyett akár 33 fős osztályok 
is lehetnek, amellyel tovább 
romolna az oktatás színvonala. 
Azt sem lehet tudni, ezzel hány 
gyermeknek lesz majd tanulási 
és beilleszkedési problémája. 
A kormány az osztálylétszám 
emelésével próbálja megoldani 
a beiskoláztatási problémákat. 
Azt kérjük a kormánytöbbség-
től, gondolják újra a köznevelé-
si intézkedéseket.

Szûcs Gábor, az MSZP érdi 
szervezetének elnöke arról tájé-
koztatta a jelenlévőket, hogy 
egyre több panasz érkezik hoz-
zájuk az utak csatornázás okoz-
ta rossz állapotáról.

– Megértjük a városvezetés 
fejlesztési törekvéseit, de azt 
már nem, hogy nincs a város-
ban egyetlen útszakasz sem, 
amely ne ment volna tönkre a 
munkálatok során, így lehetet-
len közlekedni – hangsúlyozta. 
– Éppen ezért szolidárisnak kel-
lene lennie a városvezetésnek, 
és arra kérjük a város vezetését, 
hogy a lakosságnak plusz terhet 
jelentő építményadó egy részét 
engedje el ott, ahol az út helyre-
hozása még nem történt meg a 
csatornázás után.

 T. L.

„Ott kell segíteni, ahol a legnagyobb szükség van”

Az MSZP a polgárokhoz fordul
Az  életszínvonalat  és  az  oktatás  színvonalát  befolyá-
soló kormányzati döntések egy részét bírálta múlt heti 
sajtótájékoztatóján az érdi MSZP-szervezet a Polgárok 
Házában.  Sok  a  szegény  hazánkban,  hangsúlyozták, 
éppen  ezért  az  alapvetõ  élelmiszerek  árának  áfáját 
kell  csökkenteni,  és  tiltakoznak  az  osztálylétszámok 
emelése ellen is.

Tóbiás József MSZP-s országgyûlési képviselõ és Szûcs Gábor, a párt 
érdi szervezetének elnöke a sajtótájékoztatón
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helyi társadalom

 Az intézményben több szak-
mát sajátíthatnak el a tanulók, 
akikből például szakácsok, 
villanyszerelők, központifûtés-
szerelők, karosszéria-lakatosok, 
festő-mázolók, vagy bolti eladók 
lesznek. Weszprémy Barna igaz-
gató köszöntötte a jelenlévőket 
a Kós-nap kezdetén, majd átad-
ta a szót Segesdi János alpolgár-
mesternek, aki a következőkre 
buzdította a fiatalokat:

– Ne csak a részt, az egészet 
nézzék! – ezzel arra utalt, ha 
például egy vasdarabot reszel-
nek a tanulók a szakmai órán 
a mûhelyben, az akár unal-
mas is lehet, de ha tudják, 
miért teszik, mi munkájuk 
célja, a megmunkálandó alkat-
résszel mondjuk egy szerke-
zetet mûködtethetnek, akkor 
jobban átérzik tevékenységük 
értelmét, és talán még nagyobb 
kedvvel folytatják az egyéb-
ként monoton reszelést… Ez 
a „példabeszéd” az élet min-
den területén segítséget nyújt-
hat egy-egy kevésbé tetsző 
munka elvégzéséhez – persze 
ha eszünkbe jut a megfelelő 
pillanatban…

A Kós-napon a későbbiekben 

„Ha csak egy embert mentek meg, már megérte…”

Kós-nap díjakkal, elõadásokkal
Iskolai  rendezvény,  neves  elõadókkal  egy  különleges 
napon.  Olyan  napon,  amikor  öröm  iskolába  menni 
– mert nincs tanítás… A Kós Károly Szakképzõ Iskola 
rendhagyó  napján  megtelt  a  tornacsarnok  diákokkal, 
pedagógusokkal  és  vendégekkel.  A  Kós-nap  gazdag 
programokat kínált, olyanokat, amelyekbõl csak tanul-
ni lehetett.

is elhangzottak olyan intelmek, 
amelyeket érdemes lehet meg-
fogadniuk az ifjú hallgatóknak. 
A messziről jött ember – tartja 
a mondás – azt mond magá-
ról, életéről, amit akar, vagy 
igaz vagy nem. Jean-Michel 
Pannier Franciaországból érke-
zett Érdre. Híres drogos volt, 
még terjesztette is, de szeren-
cséjére sikerült megtisztulnia, 
barátai már rég a túlvilágon 
szívnak… Negyven éve „tiszta”, 
22 éves kora óta, azóta missziót 
tölt be, eddig hetven országban 
terjesztette az igét! Most eljött 
a Kós-diákokhoz, hogy saját 
példáján keresztül rémissze el 
őket a drogfogyasztástól. Nagy 
érdeklődés övezte, valóban 
érdekfeszítő Van visszaút címû 
előadását, amelyből Sangala 
Nicolette tolmácsolásában meg-
tudhattuk, hogy 13 évesen esett 
bûnbe és egy évtizeddel később 
egy véletlennek és éppen egy 
magyar autósnak köszönhető-
en, akit lestoppolt, világosodott 
meg, és egyik napról a másikra 
felhagyott a drogozással, illetve 
az alkoholfogyasztással. Szép 
családja lett, négy gyermek-
kel, és megírta nem minden-
napi történetét könyvben, ami 
hamarosan magyarul is meg-
jelenik, Vegyen szabadon cím-
mel, éppen Sangala Nicolette 
fordításában. 

Az előadás végén megkér-
deztem az egykori lázadó hip-
pitől, megbánta-e, hogy annak 
idején rászokott a drogra, és 
mi a célja ezekkel a missziós 
utazásokkal?

– Akkor azt hittem, ez az 
egyetlen megoldás, hogy kime-
neküljek a társadalomból – vála-

szolta –, de a mai eszemmel 
persze, hogy bánom, amit tet-
tem, hiszen sok szomorúságot 
okoztam szeretteimnek, ráa-
dásul majdnem belehaltam. 
Célom ezekkel az utazásaim-
mal a megelőzés, mert hiszem, 
hogy az elmondottak valahol 
mélyen megülnek a hallgatóim 
agyában, és alkalomadtán, talán 
a legjobbkor előjönnek, s olyan-
kor akár meg is mentik őket 
attól, hogy elkövessék életük 
legrosszabb döntését… Ha csak 
egy embert mentek meg, már 
megérte fáradozásomat!

Pataki János, a híres érdi cuk-
rász másfajta „drogról” beszélt, 
az édességről, illetve édes szak-
májáról, az ide vezető útról, 
azaz: hogyan lett cukrász és 
vállalkozó? Kovács tanár úr cuk-
rász-osztálya nagy érdeklődés-
sel hallgatta a gazdag életpálya 
kulisszatitkait. (Erre a napra a 
konyhában Rákóczi-süteményt 
készítettek a diákok a vendé-
geknek.) Az édes szavak után 
Monspart Sarolta tájékozódá-
si futó világbajnok, a Magyar 
Olimpiai Bizottság alelnöke repí-
tett vissza bennünket az egész-
séges életmódba, dr. Gelencsér 
Gyöngyi iskolaorvos pedig az 
elsősegélynyújtásra tanította a 
diákok egy kisebb részét egy 
bábu segítségével. Az előadók 
egy-egy osztályban tartották 
meg előadásukat, bemutatóju-
kat, de volt még kézmûves fog-
lalkozás is.

A színes Kós-nap a diákok 

ünnepi irodalmi mûsorával és 
a legjobbak díjazásával kez-
dődött. Miközben a tanulók-
tanárok ünnepeltek, többen a 
konyhában Fekete Tibor sza-
kács szakoktató vezetésével 
gyakorolták a szakmájukat, a 
vendégsereg nagy örömére. Jól 
kifőzték ezt a napot – ha a többi 
szakmát is ilyen színvonalon 
sajátítják el iskolatársaik, akkor 
nagy baj nem lehet az okta-
tással. 

 Temesi László

Segesdi János alpolgármester a díjazottakkal és elõadókkal
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Pataki János és Monspart Sarolta  
a Kós-portré elõtt

TAVASZI AKCIÓ!
Műanyag nyílászárók 

42-45% kedvezménnyel!
• 5 légkamrás „A” kategóriás

német Veka profilból akár 
3 rétegű üveggel Magyarország

legnagyobb gyártójától!
Velux ablakok -20% valamint 
egyes típusok vásárlásakor 

5.000 Ft visszajár ablakonként 
(ápr. 22-máj. 15-ig részletekről 

érdeklődjön irodánkban)
• Fakro tetőtéri ablakok:

-25% kedvezménnyel
április 30-ig

• Dekorfóliás beltéri ajtók
25.900 Ft+áfa-tól

AJTÓ-ABLAK

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

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

www.diadaliv2001.hu

Már 12 éve a lakosság szolgálatában!
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A már hagyományosnak mond-
ható  rendezvény  előtt  az  Érdi 
Kern  Péter  Kaktuszkör  három 
lelkes tagjával, Libnárné Herczeg 
Ilonával, Jokhel Csabával  és 
Kiss Csabával  beszélgettünk 
arról, hogyan  lettek gyûjtők, és 
milyen  terveik  vannak  a  2007-
ben alakult kaktuszkörben.
Õket  hallgatva  az  jutott 

eszembe,  hogy  a  kaktusz 
kiválóan  szemlélteti  nekünk, 
mekkora  tévút  az  előítélet.  Ha 
meglátunk  egy  tüskékkel  teli, 
számunkra  jellegtelennek  tûnő 
növényt, nem sok kedvünk lesz 
hozzá,  hogy  ilyennel  díszítsük 
a  lakásunkat  vagy  a  kertünket. 
Ám egy csapásra megváltozik a 
véleményünk,  ha megtekintjük 
az  érdi  kaktuszkör  nagyszerû 

kiállítását,  és  meghallgatjuk, 
hogy a gyûjtők milyen szeretet-
tel  tudnak mesélni  pozsgásaik-
ról,  azok  gondozásáról,  szapo-
rításáról.  Nem  beszélve  arról  a 
pillanatról,  amikor  a  bumfordi 
„tüskegombócot”  egyszer  csak 
csodaszép  élénkpiros,  narancs-
sárga  vagy  neonrózsaszínû 
virágszirmok borítják  el.  Ekkor 
hirtelen  megértjük,  honnan  és 
miért  a  kaktuszok  iránti  szere-
tet,  ami  magával  ragad  nőt  és 
férfit egyaránt.
–  Csaknem  harminc  növény-

kedvelő  úgy  gondolta,  hogy 
együtt  többet  tehet  kaktusza-
iért  és  egymásért,  ezért  2007-
ben  megalakítottuk  a  helyi 
kaktuszkört.  Nevét  a  fáradha-
tatlan  kaktuszgyûjtő,  az  első 

országos  szervezet,  a  Magyar 
Kaktuszgyûjtők  Országos 
Egyesülete  egyik  alapító  tagjá-
ról, Kern Péterről kapta – kezd-
te  a  beszélgetést  Kiss  Csaba. 
–  A rendszeres  összejövetelein-
ken mi remekül érezzük ugyan 
magunkat,  de  azt  szeretnénk, 
ha  minél  többen  ráéreznének 
ennek  a  varázsára,  és  sokan 
érdeklődnének  e  nagyszerû 
növények  iránt.  Az  évente  két-
szer  megrendezett  kiállításain-
kon  pedig  e  különleges  növé-
nyek  megismertetésével  sze-
retnénk Érd kulturális  életének 
palettáját is színezni.

– Mindenkivel megesik, hogy 
egy-két cserép kaktusz bekerül 
az otthonába, de hogyan lesz 
valakiből szenvedélyes gyûjtő? 
–  faggatom  tovább Kiss Csabát, 
akiről pár perc alatt megállapít-
ható, hogy órákig  tudna mesél-
ni kedvenceiről. 
–  Gyermekeim  kaptak  aján-

dékba  egy  „parasztkaktuszt”, 
ami  egy  idő  után  egyszer  csak 
bimbót  kezdett  növeszteni,  és 
izgatottan  vártam,  hogy  kinyíl-
jon. Az első kaktuszvirág látvá-
nya  olyannyira  elbûvölt,  hogy 
onnantól  kezdve  nem  volt  szá-
momra  megállás.  Felkerestem 
Kern  Pétert,  az  országos  egye-
sület  akkori  tiszteletbeli  elnö-
két,  és  gyûjteményét  látva már 
tudtam,  nincs  visszaút,  én  is 
kaktuszgyûjtő  leszek.  Ma  már 
kétezer  kaktusz  próbálja  jól 
érezni magát nálam. 

– Vajon mindegyik tüskés 
növény kivirágzik? Mi lehet 
az oka annak, ha nem borul 
virágba egy több éve gondozott 
kaktusz?
–  Ha  megfelelő  talajba  ültet-

jük,  már  csak  arra  kell  figyel-
ni,  hogy  télen  pihentessük. 
Ilyenkor  nem  szabad  locsolni, 
hanem száraz, sötét helyen kell 
átteleltetni.  Tavasszal,  az  első 
napsütéskor  már  elkezdhetjük 
lassan locsolni, és biztosan meg 
fogja  hálálni.  Bimbót  növeszt, 
és  virágozni  fog.  Egyébként  a 
pozsgáskedvelők nemcsak a heti 
találkozóinkon bővíthetik isme-
reteiket,  és  kaphatnak  tanácso-
kat a kaktusztartás és gondozás 
fortélyairól, hanem a tavaly elő-
ször megjelent Kaktuszkör-Kép 
címû  kiadványunkból  is,  amit 
–  ha  sikerül  ismét  támogatást 
nyernünk  az  önkormányzat 
pályázatán – idén is szeretnénk 
megjelentetni – magyarázta Kiss 
Csaba. Ez egy igényes, sok fotó-
val  készült magazin,  amelyben 
a  hasznos  információkon  kívül 
kaktuszokról  szóló  szépirodal-
mi írásokat is közöltünk.

Tavaszi kiállítására készül a Kern Péter Kaktuszkör

Gyönyörû a kaktusz, mikor kivirágzik…
Ismét kétnapos, látványos kiállításra készülnek az Érdi Kern Péter Kaktuszkör 
tagjai, amit a hét végén, április 27-én és 28-án tartanak meg a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban. Idén nemcsak e tüskés növényvilág különlegességeiben 
gyönyörködhetnek az érdeklõdõk, hanem érdekes elõadásokon is részt vehetnek, 
szombaton pedig Békefi József egzotikus növényeivel találkozhatnak. 

– Libnárné Herczeg Ilona 
1985 óta tagja, 2000 óta pedig a 
gazdasági vezetője is a Magyar 
Kaktuszgyûjtők Országos 
Egyesületének. Úgy tûnik, jó 
hosszú ideje kötődik már ezek-
hez a tüskés növényekhez.
– Igen, már csaknem harminc 

éve  tevékenyen  részt  veszek 
az  egyesület  munkájában, 
és  amikor  itt  Érden  is  egyre 
többen  kezdtek  érdeklődni  a 
kaktuszgyûjtés  iránt,  úgy  gon-
doltuk,  érdemes  összefogni  a 
csapatot, így alakult meg itt hely-
ben  a  kaktuszkör.  Egyébként 
a  fővárosi  Füvészkertben  meg-
rendezett  kiállításon  mindig 
sok érdi képviselteti magát, sőt, 
az utóbbi években a mi  felada-
tunk  a  kiállítás  megépítése  is, 
amit  természetesen  szeretettel 
és  büszkén  vállalunk  –  mond-
ta  Ilona,  majd  azt  is  elárulta, 
a  saját  gyûjteménye  körülbe-
lül  ötezer  példányra  tehető, 
de  nemcsak  a  kaktuszokért, 
hanem  minden  egyéb  növé-
nyért,  virágért  rajong.  Tagja  az 
Érdi  Kertbarátok  Klubjának,  és 
az  országos  orchidea  társaság-
nak is. Ez tart fiatalon és lelkesít 
engem – tette hozzá. 
Jokhel  Csaba  tízéves  korá-

ban  kapta  az  első  kaktuszát. 
Később  az  alig  húszdarabos 
gyûjteményére  is  rendkívül 
büszke  volt.  Kiderült,  neki  is 
az első virágzó kaktusz, a fehér 
szirmokkal  tündöklő  pozsgás-
növény adta a lendületet a kak-
tuszok  gyûjtéséhez,  de  nagy 
szomorúságára,  amíg  nem  köl-
töztek  Érdre,  tüskés  növényei 
később  sokáig  nem  voltak  haj-
landóak  virágozni.  Hála  a  kak-
tuszkörnek,  ma  már  rengeteg 
színben  pompázó,  gyönyörû 
példánnyal  dicsekedhet.  Õ  is 

megerősíti,  érdemes  ellátogatni 
a  hétvégi  kiállításra,  mert  cso-
daszép  növényekben  gyönyör-
ködhetnek  az  érdeklődők,  és 
akit  közelebbről  is  érdekelnek 
a  különleges,  egzotikus  pél-
dányok,  szombaton  két  szak-
értő  előadásán  is  részt  vehet-
nek.  Kádár Csaba  Brazília  és 
Paraguay kaktuszait mutatja be, 
Füleki József pedig a „mammil-
liariakól”  (ha  elmennek,  meg-
tudják, milyen növények azok) 
mesél.  A rendezvényt  április 

27-én  délelőtt  10  órakor  dr. 
Solti Ádám nyitja meg a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban. 
Várhatóan tizenöt kiállító hozza 
el  gyûjteménye  legféltettebb, 
legcsodálatosabb  példányait, 
de lesznek megvásárolható kak-
tuszok  is  azok  számára,  akik 
szeretnék, ha a virágzó pozsgás 
növények  az  ő  otthonaikat  is 
díszítenék. A belépés  ingyenes, 
és mindenkit szeretettek várnak 
az  érdi  Kern  Péter  Kaktuszkör 
tagjai!  Bálint Edit

Ilyen gyönyörû egy-egy kaktuszpéldány, amikor kivirágzik – ezt látva már 
érthetõ, hogy nehéz ellenállni a kaktuszgyûjtési kísértésnek

Libnárné Herczeg Ilona, Kiss Csaba és Jokhel Csaba, akik hosszasan és szenvedélyesen meséltek a kaktuszok 
fajtáiról, gondozásáról, virágzásáról, de a kaktuszkör tevékenységérõl és céljairól is szívesen beszéltek

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

helyi társadalom

II. kerület: 2013. május 7. (kedd)
és 14. (kedd) 17-19 óráig

Marczibányi téri Művelődési Központ
(Marczibányi tér 5/A.)

XIX. kerület: 2013. május 7. (kedd)
és 14. (kedd) 17-19 óráig

Kispesti Munkásotthon (KMO)
102-es terem (Teleki u. 50.)

XX. kerület: 2013. május 10. (péntek)
és 17. (péntek) 17-19 óráig

Csili Művelődési Központ B. ép. Fsz/2. 
(Baross u. felől)
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Versenyek a Teleki iskolában
A Teleki Sámuel Általános Iskolában 2013. április 8-án megrendezett tankerületi alsós helyesírási és 
„Nyelvünkben élünk” verseny eredményei:

2. évf.   I. Tima Dominik, II. Rákóczi F. Ált. Isk. – Tárnok
  II. Lévai Olivér, Teleki S. Ált. Isk. – Érd
   III. Moravecz Gergő, Érdligeti Ált. Isk. – Érd
3. évf.   I. Honvári Klári, Körösi Cs. S. Ált. Isk. – Érd
  II. Kurtos András, II. Rákóczi F. Ált. Isk. – Tárnok
  III.  Pintér Petra, Gárdonyi G. Ált. Isk. – Érd 

Somogyi Brigitta, Érdligeti Ált. Isk. – Érd 
4. évf.   I. Kenéz Eszter, Érdligeti Ált. Isk. – Érd
  II. Radnai Réka, II. Rákóczi F. Ált. Isk. – Tárnok
  III. Borka Vince, Érdligeti Ált. Isk. – Érd 
5. évf.   I. Demeter Fanni, Teleki S. Ált. Isk. – Érd
  II. Kaltenecker Luca, Gárdonyi G. Ált. Isk. – Érd
  III. Sági Ivett, Eötvös ÁMK – Diósd
6. évf.   I. Kocsis Leila, Zimándy I. Ált. Isk. – Törökbálint
  II. Huba Patrícia, Gárdonyi G. Ált. Isk. – Érd
  III. Csûrök Adél, Körösi Cs. S. Ált. Isk. – Érd 

Az ugyancsak a Teleki iskolában megrendezett számítástechnika-verseny eredménye:
I.   Bolyai J. Ált. Isk. csapata – Érd
II.    Körösi Cs. S. Ált. Isk. csapata – Érd 

Teleki S. Ált. Isk. csapata – Érd
III.   Érdligeti Ált. Isk. csapata – Érd

A versenyzőknek gratulálunk, a felkészítő kollégák munkáját köszönjük.
Varga Jánosné

igazgató

Egyebek mellett azért is vártuk nagy izgalommal 
a  volt  II.  Lajos  iskola  épületében  a  vetélkedőre 
jelentkező csapatokat, mert az  időjósok egyfoly-
tában  délre  ígérték  a  havazást.  Szerencsére  ez 
késett, és a meghirdetett időpontra rendben befu-
tott mind a 6 csapat és a zsûri is. 
A feladatok  között  volt  szólások  felismerése 

képekről,  érdi  totó,  kockacukor  torony  építése 
evőpálcikával,  célba  dobás,  tojásdíszítés  meg-
adott minta szerint, átköltött mondókák felisme-
rése, Érden lévő szobrok, épületek helyének meg-
határozása,  csecsemőbaba-öltöztetés,  teknősön 
lépegetés,  mûveltségi  teszt,  lufival  pohársöprés, 
saját  készítésû  puzzle  kirakása…  Volt  feladat, 
amely  „megizzasztotta”,  volt  –  az  óvodák  régi 
elnevezése  –,  amely  fejtörést  okozott  a  lányok-
nak.  A zsûrinek  is  volt  munkája  bőven  egy-egy 
feladat igazságos pontozásával. 
Sikerült  olyan  eszközökből  összeállítanunk  a 

feladatokat,  amelyeket  nem  ismertek,  de  nagy 
örömmel  próbálták  ki.  Időnként  nem  volt  nyo-
mon követhető, hogy ki  is készült el hamarabb, 
de  a  szigorú  zsûri  résen  volt,  és  igazságot  tett. 
Bár a vetélkedő kicsit hosszabbra sikeredett, mint 
máskor – de  jó volt  látni, hogy a komoly óvóné-
nik  és  a  zsûritagok  a  játékok  alatt  felszabadult, 

vidám, időnként kissé hangos gyerekekké váltak. 
Nagyokat nevettünk,  jót  játszottunk. Örülünk, 

hogy  ebbe  a  rohanó  világba  sikerült  röpke  két 
órára  felhőtlen  jókedvet  varázsolni  a  résztvevők 
számára.
Természetesen  a  jól  megérdemelt  díjak  sem 

maradtak el, amelyek nagy részét papírgyûjtésből 
finanszíroztuk, a másik részét adományokból.
Szeretnénk  köszönetet  mondani  Pató 

Lajoséknak  az  ajándékcsomagokért,  a  Thermál 
Hotelnek a belépőkért, Kádár Andreának a smin-
kes  kuponokért,  Sánta  Máriának  a  manikûrös 
kuponokért.

Eredmények:
I. helyezett  Fácán Óvoda
II. helyezett  Kutyavári Óvoda
III. helyezett   Meseház Óvoda
IV. helyezett  Béke téri Szivárvány Óvoda
V. helyezett  Tusculánum Óvoda

A vetélkedő  további  képei  megtalálhatók  óvo-
dánk honlapján: www.hetszinviragovi.gportal.hu 

 Pócsiné Sivák Erzsébet 
tagóvodavezető

Sulirajongó  címmel  indult  program  még  2013 
januárjában  egy  hipermarket  támogatásával, 
amelyben célul tûzték ki a gyerekek egészséges 
életmódra  nevelését,  illetve  a  sport  és  moz-
gás elõtérbe állítását  a  fiataloknál. Az Érdligeti 
Általános Iskola tanulói, szülõi és tanári közös-
sége úgy döntött, hogy benevez a versenyre, és 
megpróbálja minél színvonalasabban teljesíteni 
a követelményeket. 
A két hónapon át tartó versenysorozatban fel 

kellett  tölteni  videókat,  amelyekben  az  intéz-
mény tanulói minél nagyobb számban sportol-
nak, illetve egészséges ételeket népszerûsítenek. 
Az Érdligeti Általános Iskola videóit saját tanu-
lóink készítették. A legfontosabb cél minél több 
szavazat,  vagyis  sulirajongó-kupon  gyûjtése 
és  regisztrálása  volt  az  iskolánk  számára.  A 
szavazatgyûjtés  érdekében  az  iskola  tanulói 
kampányfilmet  készítettek,  plakátokat  gyártot-
tak,  transzparenst  festettek,  szórólapokat  jut-
tattak el a környékbeli  lakókhoz, és szülõkkel, 
tanárokkal  együtt  gyûjtöttek  a  hipermarketben 
kuponokat, sokszor reggeltõl késõ estig, és hét-
végéken is, saját szabadidejükben.
A  Sulimozgató  napon  700-nál  is  többen  tor-

náztak,  futottak  együtt  gyerekek,  szülõk  és 
pedagógusok  részvételével.  Minden  évfolyam 
más  színû  pólóban  vett  részt  a  tornagyakorla-
ton.
Országosan  380  általános  iskolára  lehetett 

szavazatokat  leadni,  Érd  városát  egyedül  az 
Érdligeti  Általános  Iskola  képviselte.  Az  elsõ 
hely megszerzése nemcsak azért volt rendkívüli 
teljesítmény, mert egy 170 000  lakosú Szegedet 
szorítottunk  a  2.  helyre,  hanem  azért  is,  mert 
a  két  éve  az  összevonástól  megviselt  iskola 
közössége, szülõi, gyermekei, pedagógusai pél-
dátlan  összefogásról  tettek  tanúbizonyságot, 
és minden  erõt megmozgatva  a  cél  érdekében 
harcoltak az Érdligeti Általános Iskoláért.
Az 5 millió forintos fõdíj átadására Budaörsön 

került  sor,  ahol  a  díjat  Simicskó István  állam-
titkár,  Katus Attila fõvédnök  és  a  hipermar-
ket  vezérigazgatója  adta  át  a  gyerekeknek.  Az 
M1 Híradójában  is mutatták  iskolánk  tanulóit, 
és  rövid  riportot  is  készítettek  velük.  A  teljes 
díjátadó  ceremónia  a  TV2  Nagy  vagy!  címû 
mûsorában lesz látható április 28-án.
Köszönjük mindenkinek, aki akár csak egyet-

len  szavazattal  is  hozzájárult  iskolánk  sikeré-
hez!
   Lukácsiné Soós Szilvia ig. h.

XV. Ovi-tudi az Ófalusi Óvodában

A szigorú zsûri

Ötmilliót érõ összefogás   
az Érdligeti Általános Iskoláért
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Az Oktatási és Művelődési Bizottság az óvodák 2013. évi nyári zárásának rendjéről szóló  
1/2013. (I.24.) OMB határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény,
tagintézmény

te
rv

ez
et

t

Jú
ni

us

Jú
liu

s

Au
gu

sz
tu

s

Óv
od

ai
 zá

rá
s k

ez
de

te
 

Óv
od

ai
 zá

rá
s v

ég
e

06
. 2

4-
06

. 2
8.

07
.0

1-
07

.0
5.

07
.0

8-
07

.1
2

07
.1

5.
- 0

7.
19

07
.2

2-
07

.2
6.

07
.2

9-
08

.0
2.

08
.0

5-
08

.0
9

08
.1

2-
08

.1
6.

08
.1

9-
08

.2
3.

Kincses Óvoda

Béke tér 2013. 07. 01. 2013. 07. 26.
Fácán Tagóvoda 2013.07.01. 2013.07.26.
Harkály Tagóvoda 2013.07.15. 2013.08.09.
Kutyavári Tagóvoda 2013.06.17. 2013.08.31
Ófalusi Tagóvoda 2013.07.15. 2013.08.09.
Riminyáki Tagóvoda 2013.07.29. 2013.08.23.
Tállya Tagóvoda 2013.07.15. 2013.08.09.
Tündérkert Tagóvoda 2013.07.01. 2013.07.26.
Szivárvány Óvoda
Hegesztő u. 2013.07.22. 2013.08.16.
Napsugár Óvoda 2013.07.01. 2013.07.26.
Meseház Tagóvoda 2013.06.17. 2013.08.31
Kisfenyves Tagóvoda 2013.07.22. 2013.08.16.
Tusculanum Tagóvoda 2013.06.24. 2013.07.19.

A közlekedésrendészet  munká
ját segítő, belső és külső tagok
ból  álló  rendőrségi  bizottság 
többek  között  kiemelten  fog
lalkozik  a  biztonságos  közle
kedést  érintő  oktatással  is,  bár 
erre  eddig  is  különös  gondot 
fordított a rendőrség, csak nem 
ennyire  szervezett  formában. 
Elsődleges céljuk ugyanis, hogy 
minden korosztályt – a legkiseb
bektől  a  legidősebbekig  – meg
felelő  felvilágosító  képzésben 
részesítsék. Idén a kicsinyekkel 
indul ez a program, és úgy terve
zik, hogy minden érdi óvodába 
ellátogatnak  a  rendőrök,  illetve 
előre megbeszélt  időpontokban 
a  város  legkisebbjei  is  felkere
sik majd a kapitányságot, hogy 
közelebbről  megismerkedjenek 
a rendőrök munkájával és a kor
osztályukat  érintő  közlekedési 
szabályokkal.  A későbbiekben  

a  kapitányság  illetékességi 
területéhez  tartozó  települések 
óvodáit  is  bekapcsolják  ebbe  a 
programba. 
A Balesetmegelőzési  bizott

ság  évadnyitó  ülését  követő
en  csakhamar  megérkezett 
az  első,  kíváncsi  apróságok
ból  álló  óvodai  csoport  az 
Érdi  Rendőrkapitányságra. 
A nebulók  apró  ajándékokat  is 
kaptak  az  őket  fogadó  rend
őröktől,  hogy  a  látogatás,  és 
az  ott  hallott  fontos  tudnivalók 
minél jobban rögzüljenek emlé
kezetükben. 
– A megfelelő korosztályt meg

szólító  felvilágosító  oktatásnak 
óriási jelentősége van a balesetek 
megelőzésében  –  hangsúlyozta 
Kürti István  rendőr  százados, 
a Közlekedésrendészeti Osztály 
vezetője.  Állítását  kedvezően 
alakuló adatokkal  is alátámasz

totta. Míg 2008ban éves szinten 
mintegy  900  baleset  történt  a 
kapitányság területén, az utóbbi 
években folyamatosan csökkent 
a  számuk,  így  tavaly  már  300
ra  esett  vissza.  A súlyosságuk 
tekintetében is csaknem 50 szá
zalékos  javulás  tapasztalható. 
Ezért  is  jó  –  emelte ki  a  száza
dos – ha oktatóprogramjainkkal 
meg tudjuk szólítani a különbö
ző korosztályú lakosságot. – Az 
óvodások  mellett  a  nyugdíjas 
korúakat  is  rendszeresen  meg
látogatjuk,  annak  érdekében, 
hogy  a  leginkább  veszélyezte
tett  korosztályhoz  tartozók  ne 
legyenek  sem  bûncselekmény, 
sem közlekedési balesetek áldo
zatai. 
Kürti  István  arról  is  tájé

koztatta  lapunkat,  hogy  sike
resen  zárult  a  „Józan  húsvét” 
elnevezésû,  fokozott  közle
kedési  ellenőrzési  akciójuk, 
amelyben  elsősorban  az  ittas 
jármûvezetők  kiszûrése  volt  a 
cél.  Nemcsak  Érden,  hanem  a 
környező településeken is szon
dáztatták  a  jármûvezetőket,  és 
ellenőrizték az irataikat, az autók 
mûszaki  állapotát,  és  számon 
kérték a passzív biztonsági esz
közök  használatát  is.  Ünnepek 
előtt  főként  a  sebességmérés
re  helyezték  a  súlyt,  de  a  hét 
végén  az  ittas  jármûvezetőket 
is  igyekeztek  kiszûrni.  Az  Érdi 
Rendőrkapitányság  területén 
meglepően  fegyelmezettek 
voltak  a  gépkocsivezetők:  az 
ellenőrzési pontokon több mint 
százan  fújták  meg  a  szondát, 
de  közülük  csupán  két  sofőr, 
valamint  egy,  két  keréken  köz
lekedő  férfi  fogyasztott  alko
holt. Az  ittas biciklist helyszíni 
bírsággal  sújtották.  Az  autósok 
zöme  azonban  megérdemelte 
az  ajándékba  adott  csokitojást, 
illetve  az  alkoholmentes  sört, 
hiszen  fegyelmezetten  ült  a 
volán mögé, és a biztonsági övet 
sem felejtette el bekapcsolni. 
Az ünnepek alatt pedig csupán 

három  közúti  baleset  történt, 
kettő könnyebb sérülésekkel, egy 
anyagi  kárral  végződött.  Egyik 
baleset március 30án, a Zámori 
úton történt, amikor előzés köz
ben egy balra kanyarodó gépko
csit került volna ki  egy autó,  és 
emiatt  a  közeli  betonoszlopnak 
ütközött.  A beleset  résztvevői 
könnyebb  sérüléseket  szenved
tek. Március 31én a Felső utcába 
az  elsőbbség  megadása  nélkül 
kanyarodott  ki  egyik  mellékut
cából az az autó, amelyik össze
ütközött egy szabályosan haladó 
személygépkocsival,  szerencsé
re a balesetben nem sérült meg 
senki  súlyosan.  A Diósdi  úton 
egy parkoló autóba ütközött bele 
egy  másik  jármû,  a  koccanás 
következtében  szerencsére  csak 
anyagi kár keletkezett. 
Kürti István elmondta, a köz

úti  ellenőrzéseket  egész  évben 
folytatják,  de  nagy  hangsúlyt 
helyeznek  a  gyalogosok  és  a 
kerékpárosok  védelmére,  ezért 
a  bicikliseknek  is  számítaniuk 
kell  arra,  hogy  december  végé
ig  őket  is  bármikor  ellenőriz
hetik  a  közlekedési  rendőrök. 
Kürti  István  ugyanakkor  azt  is 
elárulta,  a  közúti  forgalomban 
résztvevőknek  nemcsak  sebes
ségellenőrzésre,  hanem  min
den  hétvégén  szondáztatásra 
is  számítaniuk  kell  –  azzal  a 
különbséggel,  hogy  ekkor  már 
a fegyelmezett sofőröknek nem 
jár alkoholmentes sör, vagy cso
kitojás, mint húsvétkor.
  Bálint Edit

A napokban  a  gyalogos  járőrö
kön kívül két lovas rendőrt is lát
hattak Érd központjában a  járó
kelők. A Készenléti Rendőrségtől 
idevezényelt lovas járőrök Pintér 
Lajos  rendőrkapitány  kérésére 
érkeztek  a  városba,  és  a  jövő
ben  havonta  kétszer  teljesíte
nek majd hatórás  szolgálatot az 
Érdi  Rendőrkapitányság  azon 
illetékességi  területein,  amelyek 
egyébként  gépjármûvel  szinte 
sehogy,  de  motorkerékpárral  is 
alig  vagy  csak  nehezen  meg
közelíthetőek. Hanyiszkó István 
rendőr  főtörzszászlós,  az  Érdi 
Rendőrkapitányság  Járőr  és 
Õrszolgálati Alosztályának veze
tője az Érdi Újságnak nyilatkoz
va  elmondta,  hogy  a  lovasok  a 
tárnoki Öreghegyen, az Érdet és 
Százhalombattát összekötő gyü
mölcsösökben és a város környé
ki  termőterületeken,  külvárosi 
részeken  fognak  majd  időről
időre felbukkanni. Megjelenésük 
azonban  tervszerûtlen  lesz, 
előre  nem  lehet  kiszámítani, 
tudni, mely napokon, és milyen 
napszakban  várható  a  járőrö
zésük.  Ez  szándékos,  hiszen 
éppen  az  a  legfőbb  cél,  hogy  a 
rendőrség által nehezen elérhető 
városrészeken is sikeresen meg
előzzék  a  bûncselekményeket. 
A zöldség  és  gyümölcstolva

jokat  és  a  betörőket  ugyanis 
visszatartja  a  bûncselekmény 
elkövetésétől, ha lebukástól kell 
tartaniuk. Márpedig a Készenléti 
Rendőrség  lovas  állományának 
tagjai  könnyen  és  gyorsan  meg 
tudják  közelíteni  az  út  nélkü
li,  göröngyös  és  fákkal  övezett 
területeket  is.  Hanyiszkó  István 
arról  is  tájékoztatta  lapunkat, 
hogy  az  egyébként nem kis  lát
ványossággal  bíró  lovas  rend
őrőrszolgálat  –  ahogyan  ennek 
április 17én a délelőtti órákban 
már szemtanúi  lehettek az érdi
ek – időnként a városközpontban 
is meg fog jelenni, demonstrálva 
a  lakosságnak,  hogy  a  rendőr
ség minden birtokában lévő esz
közzel igyekszik a közbiztonság 
javítását szolgálni. 
Mátyás és Zenész – mint meg

tudtuk,  így hívják a két  rendőr 
paripát  –  egyébként,  ha  éppen 
nem  bûnözőt  kell  üldözniük, 
rendkívül nyugodt és barátságos 
állatok.  Félniük  csak  azoknak 
kell  tőlük,  akik  rosszban  sán
tikálnak,  mert  szolgálatuknak 
köszönhetően ezentúl kétheten
ként ott  is bármikor  felbukkan
hatnak  a  járőrök,  ahová  eddig 
nem,  vagy  csak  nehezen  jutot
tak be a rendőrök.   B. E.

Lovas rendõrök a városban

Teljes díszben, szolgálatra készen a lovak és lovasaik
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Hanyiszkó István, a Járõr- és Õrszolgálati Alosztály vezetõje a lovas 
rendõrök bevetésétõl a közbiztonság további javulását reméli

A közlekedési rendõrök folytatják a fokozott ellenõrzéseket

Balesetmegelõzési  
bizottság alakult
Az Országos Rendõrkapitányság feladattervének 
megfelelõen – amely célul tûzte ki, hogy minden 
városban mûködjön egy balesetmegelõzési bizottság 
– a múlt héten, az Érdi Rendõrkapitányságon is meg-
alakult a közlekedés biztonságának javítását szolgáló 
bizottság.

Húsvétkor mosolyra derítette a szabályosan közlekedõ vezetõket a 
rendõrség figyelmessége: a csokitojás meg az alkoholmentes sör

Kürti István százados, a Közlekedésrendészeti Osztály vezetõje is részt 
vett az akcióban
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helyi társadalom
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Csípős koreai falatok, gazdag ízvilágú 
thai ételek, hagyományos kínai finom-
ságok, japán ínyencségek – sokak sze-
rint egyszerűen ellenállhatatlan az 
egyik legnépszerűbb kerületi étterem, 
a Papírtigris kínálata. Ez nem is csoda, 
hisz a magyar tulajdonosok mindent 
megtesznek azért, hogy a budapestiek 
megismerjék Ázsia igazi arcát.

A Papírtigristől nem kell félni, sőt a magyar tulajdo-
nosok szeretnék bebizonyítani, hogy a nagymacska 
igazán barátságos. Itt a friss, ropogós alapanyagok-
ból nemcsak hagyományos ázsiai ételek készülnek, 
hanem különleges finomságok is. Szóval itt ne szá-
mítsunk olajos, olcsó tavaszi tekercsre, amit bizo-
nyos kínai büfékben megszokhattunk.

- Egy minden szempontból különleges éttermet 
szerettünk volna nyitni – mondta lapunknak Környei 
Márk, a Papírtigris egyik tulajdonosa. – Sok helyen dol-
goztam ázsiaiakkal, sőt jártam Japánban, Thaiföldön, 
Kambodzsában, Laoszban. Mindenhol kerestem a 
helyi specialitásokat és azt, hogy ezekből mit tudnánk 
itthon is elkészíteni. Úgy gondolom, hogy a legjobb 
dolgokat sikerült ellesnünk – állítja Márk, a legapróbb 
részletekig odafigyel a megfelelő ízvilágra.

- Házhoz is szállítunk, de nagyon örülnénk, ha a 
kerületben élők is minél többször jönnének hozzánk. 
Többek között ezért készültünk napi menüvel is, ami 
980 forintba kerül és két fogásból áll, hétfőtől-pén-
tekig megtalálható a kínálatunkban. Kialakítottunk 
egy kényelmes teraszt is és látványkonyhát is terve-
zünk– tette hozzá. 

A Papírtigris egyébként azért kapta ezt a nevet, 
mert a rizst és a tésztát hagyományos, amerikai fil-
mekből ismerős papírdobozban szállítják ki, ráadásul 
az éttermet a Tigris évében nyitották. Ez nemcsak 
szerencsét hoz, de sok éhes vendéget is, akik a Bécsi 
út 170. alatt találják meg a mennyei ázsiai ételeket.  p

Ázsia igaz arca
Papírtigris, 
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Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel! 5-6 légkamrás 
ablakok. Bontás-beépítés-párkányozás-helyreállí-
tás. Fizetés három részletben. 06-30-852-6791 
06-20-622-1136

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Sikeresen mûködõ családi óvodába gyakorlattal 
rendelkezõ 30-55 év közötti óvónõt v. családi nap-
közi végzettséggel rendelkezõ munkaerõt keresek 
teljes munkaidõbe. Jelentkezés hétköznapokon 9-
13 óráig. T:06 30 729 4476

Németországba megbízható nemdohányzó 
házvezetõnõt keresek, magyar családhoz. Önélet-
rajzokat: ag@biotech-medical.com címre várom.

Budapest vezetõ ingatlanirodája, kiváló kereset-
tel, ingyenes képzéssel, azonnali kezdéssel ingatlan-
közvetítõket keres! 269-4990 ht@tippingatlan.hu

Gyors jövedelem! Bérbeadásra keresünk kollé-
gákat belvárosi kerületekbe! Értékesítõi tapasztalat, 
talpraesettség elõny! berbeadas@tippingatlan.hu

Jövedelemkiegészítés. Oriflame kozmetikumok 
értékesítésére munkatársakat keresünk. Tel/SMS: 
0670-3696-778, eszter@yam.hu

“E” kategóriás tgk sofõrt keresek nyergesszerel-
vényre, érdi telephelyre. T:06 70 4555 964

Érdi cég hidegburkolót keres. Önálló közlekedés 
elõnyt jelent. 06-30/2566-053

ÁLLÁST KERES
Friss nyugdíjas jogosítvánnyal, gépkocsival, 

elektromos, víz, mûszaki, építõipari ismeretekkel vál-
lal munkát, akár alkalmanként is! T:06 30 635 2572

58 éves nõ 4 órás állást keres kereskede-
lemben. 29 éves férfi segédmunkás állást keres. 
T:0630 907 3649

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST
NÁLUNK ARANYA EZÜSTJE TÖBBET ÉR, 

NINCS LEVONÁS, KP AZONNAL! KÖZÉP ÁR: 
7600FT/G. EZÜST: EVÕESZKÖZ, GYERTYATARTÓ, 
CUKORDOB, IPARI, STB! BP., JÓZSEF KRT. 41. 
(30)957-2206























AUTÓALKATRÉSZ

AUTÓBONTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BÖLCSÕDE

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FODRÁSZ

FÜGGÖNY

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõkádja? Semmi 
gond!! KÁDFELÚJÍTÁS teljeskörû GARANCIÁVAL 5 év 
jótállással. Varga Zoltán 0670-5705515

GÉP

GUMISZERVIZ

INGATLAN



CSENDES-RENDES-KERTES! Soroksár legszebb 
részén, festõi környezetben, alkalmi lehetõség! 1,5 
szoba+hallos, azonnal költözhetõ lakás 12.5 M 
Forintért! 06709440817

Érd központjában bõvíthetõ 60 m² családi ház 
150 N-öl telken eladó vagy 1,5 szobás lakótelepi 
lakásra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Ár: 11 M Ft 
T:06 30 971 9268

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

Érden a központban 50 m² emeleti 2 szoba erké-
lyes lakás eladó. Iár:9,4 M Ft. T:06 70 773 5418

Áron alul, jó helyen lévõ családi ház Érdligeten 
18,5 M Ft-ért eladó. T:06 30 848 7811

Eladó v. kiadó ingatlant keresek Érden és kör-
nyéken. T:06 30 347 2787

INGATLANCSERE
Elcserélném értékegyeztetéssel újpesti komfor-

tos 8 nm-es kuckómat (WC, tusoló stb.) nagyobb 
Bp-i öröklakásra. A környék kellemes kertvárosi. 
t:30/3307784

INGATLANT KERES
Budapesten nagykörúton belül vagy annak köze-

lében keresek kizárólag teljes felújításra szoruló 
öröklakást, kulturált házban.Tel. 06-70-635-0558

JÁRMÛ

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

JOGI KÉPVISELET
Ügyvédet keres? A Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda 

Ingatlan, Társasházi, Hagyatéki, Polgári ügyek-
ben várja kedves Ügyfeleit a belvárosban. 
Bejelentkezés:0670-6765989

KERT

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

KIADÓ
Érden a Tárnoki út aszfaltos részén buszmeg-

állóhoz 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 megbeszé-
lés tárgya. Ár 65 E Ft+rezsi. T:0630-624-9604

Újpalotán, központban 20m/2-es helység azon-
nal kiadó (csendes tevékenységre.) Bérleti díj: 
35.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: +36-30-528-4003, 06-
1-417-1019

Tisztviselõtelepen színvonalas 3 szobás, dup-
lakomfortos, tetõteres ház, garázzsal igényes 
bérlõnek kiadó. T:06 30 573 4536

Érd központjától 5 percre igényesen felszerelt 65 
m² házrész, bútorozottan max. 2 fõnek kiadó: 65 E 
Ft. T:06 70 941 7804

Érdligeti házban külön bejáratú lakrész 1 fõnek 
jó helyen kiadó, rezsivel együtt 45 E Ft+kaució. 
T:06 20 474 8710

Érd-parkvárosban 2 szoba összkomfortos rész-
ben bútorozott ház, jó közlekedés! 50 E Ft+rezsi. 
T:0670 506 0957

Érden külön bejáratú lakrész almérõs, kiadó 1 
fõnek 27 E Ft/hó, alacsony rezsi. T:06 30 753 3446

Kiadó 100 m² bútorozott lakás különálló épület-
ben, kocsibeállási lehetõség. T:06 30 964 9246

Megbízható egyedülálló férfinak lakrész kiadó, 
vasútállomáshoz közel 35 E Ft.T:0630 587 8625

Érdligeten lakrész kiadó kizárólag idõs hölgy 
vagy úr részére. T:06 20 402 4724

Érdligeten 85 m² lakás kiadó maximum 3 fõ 
részére. T: 06 70 311 6282

KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közlekedéssel 
ügyfeleink részére a belvárosban (I-tõl XIV. kerü-
letekben). Hívja a 70-6273436 számot és segítünk 
gyorsan kiadni lakását!

KERESEK Budapesten jó közlekedésnél kiadó 
lakást hosszútávra (min. 1 év) Tel.: 06-70-635-0551

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG



















































KONTÉNER

KOVÁCS

KÖLCSÖNZÉS

KÖLTÖZTETÉS

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS

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

Pincétõl a padlásig KÕMÛVESMUNKÁK, teljes 
lakásátalakítás, FELÚJÍTÁS, garanciával. Ingyenes 
árajánlatért hívjon akár most!  Tel: 06-20/358-
6405, 06-30/529-8244

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Német nyelvtanítás, korrepetálás, nyelvvizsgák, 
diplomás nyelvtanártól, házhoz is megyek.T:06 
30 347 2787









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

Angol korrepetálás iskolásoknak. T:06 30 9 993 112

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630-9488909

ROBOGÓ

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

RUHAJAVÍTÁS

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

SZIGETELÉS

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

Szobafestés, mázolás, tapétázás, kisebb mun-
kát is vállalok, reális áron. T:06 20 967 2221

SZOLGÁLTATÁS















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

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

TÁRSKERESÕ

TETÕSZERVIZ

TRÁGYA

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

TV JAVÍTÁS

ÜDÜLÉSI JOG

VARRÁS

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Ingyen töltõföld elvihetõ Érdrõl. Tiszta 5 m³. Ui. 
zsákolt fehér murva 250 Ft/25 kg eladó. T:0630 
272 1769

Építkezésbõl megmaradt cement 2700 Ft/q és 
régi bútorok eladók. T:06 23 372 297

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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











AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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A Magyar  Kupa  2.  fordulójá-
ban a  félidei 2-0-s vezetés után 
a  2-3-as  vereség  nemcsak  a 
számszerûsége  miatt  volt  fájó, 
hanem  ezért  is,  mert  újabb 
sérültekkel  bővült  a  maródi-
ak  amúgy  sem  rövid  listája. 
A hazaiak  edzője  így  nem  szá-
míthatott  a  hét  végén  Horváth 
S., Jakab Á. és Aradi Cs. belső 
védőkre, valamint Németh G.-re 
sem.  A hiányzó  védők  pótlásá-
ra  a  középpályáról  volt  kény-
telen  Nagy A.-t  és  Király A.-t 
visszavonni a védelembe. A sok 
sérülés  miatt  a  kispadon  négy 
ifikorú fiatal kapott helyet.
Nem  sok  minden  történt  az 

ESMTK  elleni  mérkőzés  első 
húsz  percében.  A vendégcsapat 
a  táblázat  harmadik  helyét  fog-
lalja  el,  játéka  ennek  ellenére 
sok  kívánnivalót  hagyott  maga 
után a mérkőzés ezen szakaszá-
ban. Az egyedüli említésre méltó 
esemény Berényi Gy. lövése volt, 
amelyet a vendégek kapusa bra-
vúrral  hárított.  A baj  nem  jár 
egyedül,  ezt  hamar  megtapasz-
talta  a  hazaiak  edzője,  mivel 
a  25.  percben  Makituma N.-t 
sérülés miatt le kellett cserélnie. 
Lassan  belelendültek  a  csapa-
tok,  főleg  a  vendégek,  és  egyre 
több  veszélyes  támadás  futott 
a  pályán.  A hazai  védelem  jól 
állta a rohamokat, egészen a 34. 
percig.  Ekkor  a  hazai  térfélen 
történt  labdavesztés után a ven-
dégek  azonnal  létszámfölénybe 
kerültek,  és  Havlik Cs. révén  a 
vezetést is megszerezték (0-1).
Sajnos  ezt  követően  a  játék-

vezető  téves  ítélete  sújtotta  az 
érdieket.  A 38.  percben  Király 
A.  szabályos  szerelését  sárga 
lappal  honorálta,  így  második 
lapja  után  a  védőnek  el  kellett 
hagynia a pályát, és ez még min-
dig nem volt elég. A 43. percben 
Nagy  A.  egy  kapuba  tartó  lab-
dát  kézzel  ütött  ki,  amelyért 
11-es és kiállítás járt. A büntetőt 
Zimon G. értékesítette (0-2).
A második félidő kérdése már 

nem  a  győztes  kilétéről  szólt, 
hanem  arról,  hogy  az  érdi  csa-
pat  kettős  emberhátrányban 
belefut-e  egy  kiütéses  vereség-
be,  vagy  tisztességgel  helytáll. 
Szerencsére  az  utóbbi  követ-
kezett  be.  A vendégek  kihasz-

nálva  a  létszámfölényüket,  a 
középpályán  sokpasszos  játék-
kal  vezették  a  labdát,  ezzel  is 
futásra  késztetve  a  hazai  játé-
kosokat,  akik  rendkívül  sok 
energiát  mozgósítottak  annak 
érdekében,  hogy  újabb  gólt, 
gólokat  ne  kapjanak.  A biztos 
vezetés  tudatában  az  erzsébe-
tiek  nem  erőltették  a  támadá-
sokat,  az  érdi  csapat  küzdeni 
akarása  pedig  minden  dicsére-
tet  megérdemelt.  Erőfeszítése 
azonban csak egy szépítő gólra 
volt elég. A 83. percben Süveges 
G.  a  védők  között  kiharcolta  a 
labdát, és a kapuba továbbította 
(1-2).  Bár  felcsillant  a  remény 
egy  esetleges újabb  gól  szerzé-
sére,  ez  azonban nem  sikerült, 
így maradt az egygólos vereség.
Nagyot csökkent a nézőszám 

a múlt heti vereség után, de aki 
látta  a mérkőzést,  nem  tudja  a 
csapatot  elmarasztalni  az  ered-
ményért,  hisz  erőn  felül  telje-
sítettek,  főleg a második  félidei 
játékukkal.

NB III. Duna-csoport 
Érdi VSE – ESMTK 1-2 (0-2)
Érd, 100 néző
Vezette: Pikó A.
Érd: Kertész F. – Ország P. 
(Lantos B.), Király A., Nagy 
A., Riba Z. – Süveges G., Elez 
I., Makituma N., (Sinka R.), 
Cservenka G., (Nika B.), 
– Berényi B., Patkó Gy.
Vezetőedző: Miskovicz Bálint

A mérkőzés  után  egyik  edző 
sem  repesett  az  örömtől,  de  a 
vendégek mesterének ha másért 
nem,  a három pontért  volt  oka 
az elégedettségre.

Miskovicz Bálint (Érd):
–  A játékvezető  az  első  kiál-

lítással  döntően  befolyásolta  a 
mérkőzést.  A második  félidei 
játék  előtt  le  a  kalappal,  amit 
egy  góllal  nyertünk,  de  sajnos 
többre nem futotta.

Túri Zoltán (ESMTK):
– Fontos három pontot szerez-

tünk. Gratulálok a csapatnak.
A következő,  24.  fordulóban 

április 28-án, vasárnap öt órakor 
Biatorbágyon, majd a 25. fordu-
lóban május elsején, szerdán öt 
órakor  Diósdon  lép  pályára  az 
Érdi VSE.  Harmat Jenő

Egy  év  elteltével  ismét  követ-
kezhet  a  bronzcsata!  Nem 
volt  zökkenőktől  mentes  az  út 
idáig  egyik  csapatnak  sem,  az 
utóbbi  hetek  történései  alap-
ján  viszont  határozottan  esé-
lyesként  készülhetett  az  Érd. 
Annyiból  más  is  volt  a  kime-
netel, hogy az alapszakasz har-

madik  helyével  biztossá  vált  a 
pályaelőny  Szabó Edina  alaku-
latának. A Vác  a  szezon  végére 
ezer  sebből  vérző  csapattá  vált 
–  két  Szabina  is  nagyon hiány-
zott  a  dunakanyariak  soraiból. 
Tápai Szabina  ugyanis  anyai 
örömök  elé  néz,  míg  Mayer 
Szabina  sérülés  miatt  nem  áll-

hatott  Ottó Katalin  rendelke-
zésére.  Apropó,  Ottó  Katalin! 
Gulyás Istvánnal a  Győr  elleni 
elődöntő  első  mérkőzése  után 
közös megegyezéssel bontottak 
szerződést.  Az  új  vezetőedző 
a  következő  szezontól Konkoly 
Csaba  lesz,  míg  Gulyás  István 
a Gyöngyös férficsapatának tre-
nírozását  veszi  át.  A hátralévő 
meccsekre  is  megoldást  kellett 
találni  Vácott,  így  az  addig  az 
utánpótláscsapatok  felkészülé-
sét felügyelő Ottó Katalinra esett 
a választás. Mindkét együttes az 
utolsó  erőtartalékait  mozgósí-
totta  a  bronzérem  megszerzé-
séért,  és  érdekes  a  két  csapat 
egymás  elleni  viszonya,  hiszen 
mindkét  alkalommal  a  látogató 
csapat nyert az évad során. 
Az  alakulatok  úgy  kezdték 

a  meccset,  mint  egy  sprintver-
senyt.  Hatalmas  rohanás  jelle-
mezte az első perceket, a kapu-
sok  legtöbbször  kiszolgáltatott 
helyzetben  találták  magukat, 
nem meglepő, hogy alig  fogtak 
labdát.  Barján Bianka kezdett 
kiválóan,  a  jobbkezes  jobbát-
lövő  megint  legnagyobb  fegy-
verével,  az  ütemtelen  közbelö-
véseivel  operált  leginkább.  Jó 
pár  perc  kellett, mire  az  Érd  is 
összeszedte  magát,  és  elindult 
riválisa után, amely 5-2-re lépett 
meg. A félidő  derekán már  egy 
gólra  zárkózott  fel  az  Érd,  úgy 
tûnt, lendületet vesznek a haza-
iak.  A Vác  azonban  ismét  fel-
élénkült,  Barján  Bianka  mellé 
Klivinyi Kinga lépett. Továbbra 
is  rengeteg  volt  a  könnyû  gól, 
labdaszerzés,  gyors  lerohanás 
és  befejezés.  Balog Beáta  lőtt 
éppen  egy  ilyet,  amikor  a  váci 
vezetőedző  időt  kért,  de  ekkor 
már csak elodázni tudta az érdi 
vezetést. Összeállt az érdi véde-
kezés,  Janurik Kinga  remek 
védéseket mutatott be, Szekeres 
Klára  szép egyéni akcióból egy 
lefordulás után egyenlített, majd 
a  fordulásból Ana Niksic  lőtt  a 
lécre. A kimaradt helyzetre Wolf 
Alexandra  kettő,  míg  Szekeres 
Klára  egy  góllal  felelt,  rögvest 
meg is lépett a vendéglátó. A Vác 
szorult  helyzetét  csak  fokozta, 
hogy Szvetlana Gridnyeva  hárí-
totta  Klivinyi  Kinga  büntetőjét. 
Bognár Barbara,  aki  még  az 
FTC elleni első elődöntőn szen-
vedett  elsőre  súlyosnak  tûnő 
sérülést,  szerencsére  ismét  a 
pályán  villoghatott,  a  jó  formá-
ban lévő irányító játéka nagyon 
hiányzott  a  csapatnak.  A félidő 
végére úgy  tûnt, megvan  az  az 
érdi játék, amivel könnyedén el 
lehet dönteni az összecsapást. 
A folytatásra  azonban  össze-

szedte  magát  a  vendégcsapat, 
bár  csökkenteni  nem  tudták 
hátrányukat,  leszakadásuk 
azonban  megállt.  Az  érdiek 

uralták  a  mérkőzést,  21-16-nál 
azonban bekövetkezett a fordu-
lat. Egy utolsó, nagy felzárkózá-
si hadmûveletbe kezdett a Vác, 
és  siker  koronázta  törekvését. 
Klivinyi  Kinga  góljaira  Szabó 
Edinának időkéréssel kellett rea-
gálnia, ennek ellenére ott loholt 
riválisa  nyakán  az  alapszakasz 
negyedik  helyezettje.  Triffa 
Ágnes korábban is tört már bor-
sot az érdi játékosok orra alá, és 
kapuba állításával stabilabb lett 
a  váci  védekezés.  Minden  érdi 
támadásnál  gólkényszer  volt, 
aminek  meg  is  feleltek,  előbb 
Balog  Beáta,  majd  Alja Koren 
volt eredményes a szélről, ami-
kor  érkezett  megint  Szvetlana 
Gridnyeva. Újból túljárt Klivinyi 
Kinga  eszén,  majd  a  szlovén 
jobbszélső  jegyzett  ismét  gólt. 
Végül Oláh Nóra találata eldön-
tötte  a  párharc  első meccsének 
kimenetelét. 
Kemény  küzdelemben,  de 

végül megérdemelten győzelem-
re váltotta pályaelőnyét az Érd. 
Ez azt jelenti, hogy legrosszabb 
esetben  is,  egy  esetleges  har-
madik  meccsen,  saját  pályáján 
megszerezheti  a  bronzérmet. 
Ebben az esetben azonban egy 
érdi  szurkoló  sem  szeretne  fel-
tétlenül addig várni…

Női kézilabda NB I., rájátszás, 
1. mérkőzés a 3. helyért
ÉTV-Érdi VSE – Váci NKSE  
27-23 (17-12)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 néző
Játékvezetők: Baranyi Antal, 
Szloska Krisztián
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Kovács 
Anna 7, Szara Vukcsevics, 
Balog Beáta 4, Szekeres Klára 
4, Kisfaludy Anett 1, Vincze 
Melinda 1, Wolf Alexandra 5 
(3), Oláh Nóra 1, Kovács Gréta, 
Alja Koren 2, Bognár Barbara, 
Kristina Elez 2
Vezetőedző: Szabó Edina
Vác: Juhász Edina, Bíró 
Blanka, Triffa Ágnes, Ertl 
Rebeka, Ana Niksic 1, Farkas 
Veronika 2, Barján Bianka 
4, Kamper Olívia 3, Szádvári 
Krisztina 2, Mészáros Rea Réka 
1, Klivinyi Kinga 7 (2), Fülöp 
Andrea 1, Nagy Petra, Szondi 
Zsófia, Hámori Konszuéla 2, 
Virág Noémi
Vezetőedző: Ottó Katalin
Hétméteresek: 4/3, ill. 5/2
Kiállítások: 6, ill. 4 perc

A bronzcsata  következő mér-
kőzését  április  27-én  rende-
zik  Vácott,  a  Városi  Sportcsar-
nokban. A két nyert mérkőzésig 
tartó párharc  állása:  1-0  az Érd 
javára. 
  Szarka András

Érdi VSE – ESMTK 1-2 (0-2)

Újabb vereség

A második félidõben mutatott játékért elismerés illeti a zöld mezes érdieket
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ÉTV-Érdi VSE – Váci NKSE  27-23 (17-12)

Egyetlen lépésre a bronzéremtõl

A határozott érdi védõk kiváló teljesítményt nyújtottak

Kovács Anna a dobott gólok számát tekintve is kiemelkedett a mezõnybõl

Wolf Alexandra lendületben


