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Az alkotás élménye
A munka termeli meg a jövõ javait, de egy 
országgal, egy nemzettel is ugyanez a helyzet.

2

Kimaradók 
Bár az egész várost érinti a csatornázás, néhány 
terület kimarad e beruházásból.

5

Majális a Fõtéren

A munka ünnepét immár másodszor ünnepelhették az érdiek az új Fõtéren, amely 
ismét benépesült településünk aprajával és nagyjával. Nemcsak a nyárias meleg, 
hanem a nagyszínpad népszerû elõadókat felvonultató, gazdag programjai, a helyi 
motorosok felvonulása, az egész napos kirakodóvásár, a vidámpark és nem utolsó- 
sorban az ilyenkor megszokott gasztronómiai élmények is vonzották a kicsiket és 
nagyokat. 3. oldal

Dolgoznak a Törökbálinti úton
Érd egyik legforgalma-
sabb közútjának csator-
názási munkálatai kez-
dõdtek április végén. A 
kivitelezõk már elkezdték 
az elsõ szakasz munká-
latait, a forgalmat ideig-
lenes elterelték, és ha 
szükséges, a polgárõrség 
is felkészülten segít ott, 
ahol csak tud. 4. oldal

Megvan a bronzérem!

Okkal örülnek a város nõi kézilabdacsapatának tagjai: 
nagy küzdelemben legyõzve a váciakat, megszerez-
ték a magyar Nemzeti Bajnokság elsõ osztályában 
a harmadik helyet. Ha a körülmények kedvezõen 
alakulnak, hamarosan akár a Bajnokok Ligájában is 
szerepelhetnek. 16. oldal

Bizonyítványosztás
Befejeződött a telefonos ügyfélszolgálati 
asszisztensképzés a Napra Forgó Kft.-ben.

11

Tisztogató horgászok
Az érdi horgászok hétvégéjüket nem horgá-
szással töltötték, hanem szemétgyûjtéssel. 

11

Hallássz résért ajándék?

Garantált ajándékot adunk minden 60 éven feelüli
személynek, aki részt vesz hallásvizsgálatunkonn és
egyidej leg bemutatja ezt a hirdetést.*

Kérjen id pontot ingyenes hallássz résünkree!

*Akciónk 2013. május 8-tól visszavonásig tart. Akciónk nem terjed ki azzon
személyekre, akik 2008. január elseje után bármely Ascent Hallásszalonnban
hallókészüléket vásároltak. További részletekr l érdekl djön szalonjainkban. A
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Nálunk IGEN

Amerika vezet  hallókészülékei 23 éve Magyarországon.

Ingyenes hallásvizsgálat • Kamatmentes részlet zetési lehet ség • Hallókészülék próbahordás

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



Jogú Város Önkormányzata 
Közgyûlésének döntése alapján 
az idén Majthényi Szabolcsnak, 
kiemelkedő vitorlázónak és 
szörfsportolónak adta át T. 
Mészáros András polgármester. 
A mindkét sportágban kimagas-
ló teljesítményeket elérő, eddig 
huszonhétszeres magyar bajno-
ki, ötszörös Európa-bajnoki és 
kilenc világbajnoki címet meg-
szerezve Majthényi Szabolcs 
a magyar vitorlázás legered-
ményesebb sportolójává vált. 
Érden, a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban érettségizett, 
majd az ELTE Tanárképző 
Főiskolán földrajz–testneve-
lés szakon szerezte meg első 
diplomáját, azután pedig a 
Testnevelési Egyetemen kapott 
testnevelő tanári képesítést, 
és 1999-ben ugyanitt vitorlás 
szakedzői oklevelet is szerzett. 
Az érdi Kós Károly Szakképző 

Iskolában 32 évig testnevelő 
tanárként dolgozó édesanyja 
szerettette meg vele a sportolást, 
ezen belül pedig villamosmér-
nök édesapjának köszönheti, 
hogy a vitorlázás, a sízés és a 
kerékpározás rajongója lett. Apja 
indította el a sportolói pályáján, 
és másfél évtizedig edzője is volt 
Szabolcsnak, aki már hatéves 
korában megismerkedett a vitor-
lázással. Hétéves volt, amikor 
először versenyzett, majd ezt 
követően minden hajóosztályt 
megismert, és versenyzett is 
azokban. Domokos Andrást tár-
sul választva 1988-tól a repülő 
hollandi hajóosztályban (mely 
1992 óta sajnálatos módon 
nem olimpiai szám) kezdték 
meg a felkészülést és verseny-
zést, a Budapesti Spartacus 
vitorlás szakosztály berkein 
belül, amely nem mindennapi 
sikersorozatot eredményezett. 
Rengeteg díját, bajnoki címeit 
hosszasan lehetne sorolni, de 
a világbajnoki címekre szorít-
kozva is bőven van mit emlí-
teni: 1994-ben Ausztráliában, 
2002-ben Portugáliában, 2003-
ban ismét Ausztráliában, 2004-
ben Németországban, 2006-
ban az Egyesült Államokban, 
2008-ban Új-Zélandon, 2010-
ben Romániában, 2011-ben 
Olaszországban, 2012-ben az 
Egyesült Államokban szereztek 
világbajnoki 1. helyezést. 1985-
től a szörfsport is életének része 
lett, olyannyira, hogy a Magyar 
Szörf Szövetség elnökségének 
szavazatai alapján a 2012-es év 
Magyar Szörfsportért díjazottja 
is Majthényi Szabolcs lett. Az 
ifjú sportoló pályafutása során 
mindkét sportág szerelmeseinek 
példát mutat sportszerûségből, 
a Balaton szeretetéből és 
mindkét sport értékeinek 
népszerûsítéséből, így a magyar 
vitorlázás legeredményesebb 
versenyzőjeként méltónak bizo-
nyult arra, hogy az Érd Város 
Díszpolgára kitüntető címet 
viselje. (Majthényi Szabolccsal 
készített interjúnk a 13. oldalon 
olvasható)

A köszöntőt és a díjátadást 
követően Muri Enikő színpadra 
lépésével tovább folytatódtak a 
majális zenei programjai. 
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Gondoltak-e már arra, hogy talán 
a május elseje az egyetlen olyan 
ünnep, amit úgy ülünk meg, 
hogy nincs jelen az ünnepelt? 
A kolbászfesztiválon ugyanis 
rengeteg a kolbász, a tojásfesz-
tiválon meg a tojás, és sorol-
hatnánk tovább a hasonló jeles 
napokat, miközben a munka 
ünnepét épp munkaszünettel 
ünnepeljük meg, kivéve persze 
azokat, akik ma is sokat fára-
doztak azért, hogy a népszerû 
programok szervezésével emlé-
kezetessé tegyék számunkra ezt 
a napot – kezdte köszöntőjét 
Aradszki András, a térség par-
lamenti képviselője. Komolyra 
fordítva szavait, hozzáfûzte: 
érdemes a munka ünnepén 
megemlékezni arról is, hogy 
ezt a napot ma már nemcsak a 
becsületes baloldal tartja csu-
pán számon, hanem a keresz-
ténység is, amióta Szent József 
példát mutatott, és kétkezi mun-
kásként tartotta el a családját. 
Rá emlékezve is felhívhatjuk a 
figyelmet a munka méltóságá-
ra, ami a teremtő Istenhez tesz 
hasonlóvá bennünket, nélküle 
ugyanis sérül a teremtett embe-
ri méltóság. Az országgyûlési 
képviselő napjainkra utalva 
kiemelte: Magyarország éppen 
ezért nagy jelentőséget tulaj-
donít annak, hogy hazánkban 
mindenkinek legyen munkája, 
aki dolgozni akar. Ehhez igyek-
szünk megteremteni a lehető-
ségeket, a körülményeket és a 
forrásokat. Ezért törekszünk a 
gazdaság fellendítésére, és ezért 
hirdettük meg a tíz év alatti 
egymillió munkahely teremté-
sének programját is. A munka 

ad az embernek önbecsülést, az 
alkotás élménye ad lendületet a 
fejlődésnek, és a munka termeli 
ki a jövő javait. Egy ország-
gal, egy nemzettel ugyanez a 
helyzet – fûzte hozzá –, a jövőt 
nem biztosítja, és a fejlődést 
sem teszi lehetővé a spekulá-
cióval való építkezés, mert az 
nem termel javakat. A pénzzel 
való játék nem visz előbbre, 
hanem érdemtelen vagyonhoz 
juttat keveseket, a nagy többség 
pedig lecsúszik, elszegényedik, 
tönkremegy. Sokan inkább spe-
kulálnak, kamatot számítanak, 
mindenféle értékteremtés nél-
kül, és ez az értékteremtés hiá-
nya vezet az elszegényedéshez. 
Aradszki András hangsúlyozta: 
az a gazdaság, amit mi igyek-
szünk kiépíteni, munkaalapú 
gazdaság, amely javakat teremt, 
valóságosan termel, és épít, kéz-
zel fogható értékeket hoz létre. 
Miniszterelnökünk szavaival 
elmondhatjuk – erősítette meg 
a képviselő –, Magyarország 
ma már a saját lábán áll, nem 
a hitelekből, nem más pénzé-
ből, hanem a saját teljesítmé-
nyéből él, ezért erősebb, mint 
két-három évvel ezelőtt volt – 
hangoztatta, és ennek a teljesít-
ménynek a tudatában köszönte 
meg mindenkinek azt a mun-
kát, amivel eddig eljutottunk, 
majd mindenkinek további kel-
lemes kikapcsolódást és jó szó-
rakozást kívánt a nap hátralévő 
részében. 

Aradszki András köszön-
tőjét követően került sor az 
Érd Város Díszpolgára kitün-
tető cím átadására. Ezt a ran-
gos elismerést Érd Megyei 

Díszpolgári cím átadása és szórakoztató programok a nagyszínpadon

A munka és az alkotás élménye
A munka az embernek önbecsülést, az alkotás élménye pedig lendületet ad a 
fejlõdésnek. A munka termeli meg a jövõ javait, de egy országgal, egy nemzettel 
is ugyanez a helyzet – hangsúlyozta köszöntõjében Aradszki András országgyûlési 
képviselõ az érdi majálison, amelyen a minden korosztályt megszólító szórakoz-
tató programok mellett, az idén egy rangos eseményre is sort került: T. Mészáros 
András polgármester átadta Majthényi Szabolcs vitorlázó- és szörfbajnoknak az Érd 
Város Díszpolgára kitüntetõ címet. 

A spekuláció, a pénzzel való játék nem teremt javakat, ezzel szemben a munkaalapú gazdaság, amely valóságo-
san termel és épít, kézzel fogható értékeket hoz létre – hangoztatta Aradszki András országgyûlési képviselõ
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A tánc világnapja a nagyszínpadon. A Csermely csoport néptáncprodukciója

Az Érdi Torna Club akrobatikus táncprodukciója
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A trópusok  kissé  délebbre  van-
nak,  így  a  Duna-partot  Érdnél 
nem  kísérhetik  a  klasszikus 
értelemben  vett  galériaerdők, 
amelyek  zöld  falként  követik  a 
vizet,  és  a  szavannákra, de még 
a sivatagos területekre is képesek 
gyökereikkel,  dús  vegetációjuk-
kal betörni. Nekünk maradtak a 
folyóparti  füzesek,  vagy  a  tölgy, 
a kőris,  a  szil keményfa  társulá-
sai,  de  ezeket  is  visszaszorította 
az  egykori  állattartás,  a  tizen-
kilencedik  századi  folyamszabá-
lyozás  s  a  Dunát  sem  kímélő 
duzzasztógátak építése. És most 
töredelmesen  be  kell  vallanom, 
hogy  a  fantázia  csapott  át  a 
gátakon,  csak  az  újságíró  olcsó 
szójátéka  csalta  ide  a  természe-
tes  növénytakaró  ilyetén  képét, 
tehát  „fejjel  mentünk  a  falnak”, 
hogy  a  képzőmûvészet  sajátos 
befogadó közegét, az Érdi Városi 
Galériát el tudjuk helyezni abban 
a  szellemi  közegben,  amely  a 
magyar  képzőmûvészet  ügyét 
szolgálja. 
A puszta  vegetáció  évtizedei 

után  egy  valóban  gazdag,  nem 
is sejthető kínálattal és hatalmas 
tartalékkal  bíró  területre  kalan-
dozhatunk,  a  földrajzi  példánál 
maradva.  A szocialista  rendszer 
kulturális küldetéstudatának kor-
szaka után a piac is végre nyíltan 
vállalhatja  szándékait  a  kortárs 
és  a  klasszikus  képzőmûvészet 
forgalmazásában.  Az  egykori 
állami monopóliumként  fönntar-
tott  mûkereskedelem  ugyanis  a 
rendszerváltás  sikerágazatának 
tekinthető,  akkor  is,  ha  a  mos-
tani  gazdasági  válság  kemény 
próbát  jelent  a  szakma  számá-
ra.  És most  itt  az  elején  nagyon 

fontos  tisztázni  egy  félreértést. 
A mûgyûjtés,  a mûkereskedelem 
korántsem kizárólag  az újgazda-
gok kiváltsága, a nemzeti burzso-
ázia  befektetése,  amit  a  szerény 
bérből és fizetésből élő, családot 
eltartó, nyugdíját számolgató pol-
gár nem engedhet meg magának. 
Ha  csak  arra  gondolunk, hogy  a 
magyar  grafika  hatvanas  évek-
ben  felívelő  korszakát  alaposan 
kihasználta az akkori Képcsarnok 
Vállalat megbízásából rézkarcok-
kal,  rézmetszetekkel,  litográfi-
ákkal  (kőnyomatokkal),  színes 
vagy  fekete-fehér  linómetsze-
tekkel,  fametszetekkel,  monotí-
piákkal  házaló  ügynökök  köre, 
akik Kondor Béla, Gyulai Líviusz, 
Rékassy Csaba  munkái  mel-
lett  Borsos Miklós  hidegtûhöz, 
de  akár  egy-egy  kései  Szőnyi 
István-karchoz  is  juttathatták  a 
jó szemû és mindössze a lakásdí-
szítésben  igényesebbnek  mutat-
kozó  vásárlókat.  Az  kétségtelen 
tény,  hogy  a  komolyabb  anyagi 
háttérrel  rendelkezők már a hat-
vanas  évektől  kezdve  tudatosan 
áldoztak  (akkor)  nagy  összege-
ket egy Mednyánszky-, egy Aba-
Novák Vilmos-, vagy egy Bernáth 
Aurél-képért.  Ha  korlátozták  az 
ingatlanvásárlást  (a  hetvenes 
években  is  volt  ilyen),  akkor  az 
öröklött  vagy  átmentett  vagyon 
a  mûtárgy  felé  fordult.  Szinte 
robbanásszerû volt  tehát a  rend-
szerváltást  követő  szabadpiaci 
mozgás  a  galériák  alapítása,  a 
mûvészettörténész szakma és az 
állami múzeumi rendszer számá-
ra  is. De hogy  jön mindez  ide  a 

látványosan  csak  lélekszámában 
gyarapodó  város  kiállítóhelyé-
hez, az Érdi Galéria közszolgála-
ti,  tehát  elsősorban  kulturális  és 
mûvészet-népszerûsítő  feladatai-
hoz?  A kíváncsiság, majd  a  von-
zalom, utóbb a gyûjtés mindig az 
ízlés alakulásával kezdődik. S ha 
azt  láttuk,  hogy  árpilis–május 
fordulóján  a  szentendrei mester, 
a Kossuth-díjas Aknay János állí-
tott  ki  az  érdi  galériában,  akkor 
egyrészt  örvendhetünk  a  Duna 
menti  szellemi  kapcsolatok  ilye-
tén  alakulásának, másrészt  rájö-
hetünk, hogy a nagyméretű olaj-
festmények mellett  milyen  súly-
lyal lehet jelen a színes, dekoratív 
szitanyomat, vagy a digitális úton 
sokszorosított  nagyméretû  lap, 
amely élvezeti értékében teljesen 
azonos  drágább,  táblaképként 
talán elérhetetlen rokonaival. 
Érden  folyamatosan  építkez-

nek még ma is, bár a Budapestről 
való  kiáramlás  megtorpanni 
látszik.  Az  igényesebb  polgári 
lét  megteremtésének  legköz-
vetlenebb  környezete  éppen  a 
lakás.  Ez  az  intim  világ  még  a 
bérházakban  is  úgy  válhat  iga-
zán otthonossá, ha  igényeink és 
tárgyaink  érzelmi,  tehát  esztéti-
kai  szempontból  is  találkoznak. 
Tehát jólesik körülpillantanunk a 
tömegterméket meghaladó egye-
di tárgyaink, képeink, emlékeink 
között.  A gyûjtőnek  mindegy, 
mit gyûjt. A gyerekeinek, az uno-
káinak már egyáltalán nem. Aki 
önmaga  létezését szeretteiben  is 
tovább tudja gondolni, az képek-
re  bízhatja  nemzedékeken  túl-
mutató  üzenetét.  A galériaerdő 
– örökzöld. 
  Antall István

Galériaerdõ

Sokan  olvassák  az  újságot,  az 
Érdi Újságot, és ez jó. Azért jó, 
mert  ez  a  feladat:  olyan  újsá-
got  készíteni,  amit  olvasnak 
az  emberek,  olyan  tartalom-
mal megtölteni, ami érdekli az 
olvasókat. 
Az olvasónak azonban vélemé-

nye, hangja is van. A telefonon, 
levélben,  de  személyesen  is 
érkező  kedves,  dicsérő minősí-
téseket  nem  tartom  illendőnek 
ide  idézni,  tanulságosabbak  az 
egyéb  észrevételeket  megfogal-
mazó  mondatok.  Vannak  pél-
dául  olyan  olvasók,  akik  felte-
hetően még a rendszerváltozást 
megelőző  időszakban  kialakult 
reflexeiknek  engedve  nem  a 
szerkesztőségnek  küldik  meg 
–  természetesen  bíráló  –  mon-
dataikat, hanem a „felettes szer-
veknek”, hogy „szóljanak oda”. 
Megkeresik  például  az  újság 
kiadóját, mondván, hogy ha az 
általuk meghatározott  témákról 
írna a lap, akkor ők jelentős hir-
detéseket helyeznének el. Ennél 
is elgondolkoztatóbb az az olva-
só,  aki  a  polgármesternek  írt 
– nem tudom másnak minősíte-
ni: feljelentő levelet – miszerint 
„az  Érdi  Újságban  nem  jelenik 
meg  tájékoztatás  a  szemétszál-
lításról”.  A levél  így  folytató-
dik:  „Arra  viszont  van  az  Érdi 
Újság  főszerkesztőjének  ideje, 
hogy az Ófalusi (sic!) lakosokat 
nagyon undorító módon leszól-
ja,  amiért  elvárnánk  tőle  egy 
bocsánatkérést”.  Azt  gondo-
lom: nemhogy magyarázkodást, 
de  kommentárt  se  igényel  B. 
Bernadett levele.
Olyan  is  van,  aki  egyszerű-

en  csak  benyit  a  szerkesztő-
ségbe.  Mint  például  nemrég 
egy,  a  középkorúnál  valamivel 
idősebb  hölgy.  „Miért  nincs  az 
újságban  olvasói  levél?”  –  indí-
tott  határozottan.  Van,  mond-
tam,  ha  közérdekű  és  konkrét 
észrevételt  tartalmaz,  akkor 
még választ is kérünk rá az ille-
tékestől.  „Az  meg  etikátlan  az 
olvasóval  szemben”  –  kaptam 

meg  a  médiaelméleti  oktatást. 
Aztán a középkorúnál valamivel 
idősebb hölgy az asztalon fekvő, 
egyik  áprilisi  lapszámunkat, 
amelynek  címoldalán  a  város 
kulturális  életének  egyik  meg-
határozó szervezetére hívtuk fel 
a  figyelmet,  a  körme  hegyével 
arrébb  pöccintve  szánakozó 
mosollyal  kérdezte:  „És  mi  ez 
a  Poly-Art?  Azt  hiszi,  érdekel 
ez  valakit?”  A beszélgetést  itt 
fejeztük be.
Érkeznek  természetesen 

hasznosítható  észrevételek 
is.  Közéjük  tartozik  Mabda 
Gáboré,  aki  kifogásolta,  hogy 
a  sportrovatban  nincs  feltün-
tetve,  melyik  osztályban  sze-
repel  a  csapat.  Nem  értettünk 
maradéktalanul  egyet,  mert 
úgy gondoltuk, a kézilabdázók 
meg  a  labdarúgók  esetében  is, 
aki egyáltalán elolvassa a róluk 
szóló  tudósítást,  tudja,  hogy 
melyik  játszik  az  első  osztály-
ban és melyik az NB III-ban, de 
ettől  kezdve  mindig  odaírjuk 
– hátha valaki mégsem tudja.
Kapunk  megjelent  tudósítá-

sainkhoz  kapcsolódó  levele-
ket  is,  jó  példa  erre  Pokorny 
Ferencé,  amelyet  természe-
tesen  teljes  egészében  közöl-
tünk.  A II.  világháborúban 
elesett  érdi  katonák  emlékére 
állítandó  emlékműről,  annak 
elhelyezési  lehetőségeiről, 
fontosságáról  írt  okos,  hozzá-
értést,  tájékozottságot  tükröző 
mondatokat,  írása  értéke  volt 
az adott lapszámnak.
Az  tehát,  hogy  az  olvasó 

egyre  gyakrabban  hangot  is  ad 
az újsággal kapcsolatos vélemé-
nyének, az egyáltalán nem baj, 
és  számítunk  rá  a  jövőben  is, 
hiszen azt mutatja, hogy olvas-
sák  az  újságot  –  amelyet  ezért 
írunk, ezért szerkesztünk. Hogy 
olvassák.

A szerkesztõ jegyzete

Az olvasó hangja

 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

A munka  ünnepét  immár 
másodszor  ünnepelhették  az 
érdiek  az  új  Főtéren,  amely 
ismét  benépesült  településünk 
aprajával és nagyjával. Nemcsak 
a nyárias meleg, hanem a nagy-
színpad népszerû előadókat fel-
vonultató,  gazdag  programjai, 
a  helyi  motorosok  felvonulása, 
az  egész  napos  kirakodóvásár, 
a  vidámpark  és  nem  utolsó- 
sorban  az  ilyenkor megszokott 
gasztronómiai élmények is von-
zották  a  kicsiket  és  nagyokat 
egyaránt.  A csöppségek  zömé-
nek láthatóan külön élvezet volt 
a főtéri szökőkút vizével felfris-
sülni,  hiszen  ezúttal  kivételes 

szülői  engedéllyel  nagyot  pan-
csolhattak  a  felszökő  vízsuga-
rakban.  Csábítóan  szemrevaló 
és értékes portékákat kínáltak a 
kézmûvesek,  ínycsiklandó  illa-
tok  és  ízek  csalogatták  asztala-
ikhoz a vendégeket a kitelepült 
vendéglátósok,  és  a  finom  sül-
tek,  étkek  után,  a  nyári meleg-
ben jól fogyott a sör, az üdítő és 
fagylalt,  de  akik  csemetéikkel 
érkeztek, nem úszták meg  lufi, 
gumicukor és egyéb nyalánksá-
gok beszerzése nélkül.
Az önkormányzat és a Szepes 

Gyula  Mûvelődési  Központ  e 
nagyméretû  rendezvény  szer-
vezésekor  az  idén  is  leginkább 

arra  törekedett,  hogy  a  szín-
padi  mûsorok  Érd  valamennyi 
korosztályát  megszólítsák,  így 
ezúttal  is  színvonalas  produk-
ciók  vártak  mindegyik  nemze-
dékre, a legkisebbektől a legidő-
sebbekig. Először a mûvelődési 
házban mûködő gyermekfoglal-
kozások mutatkoztak  be, majd 
az Apacuka  zenekar  változatos 
stílusú,  interaktív  koncertjét  is 
együtt  élvezték  csemetéikkel 
a  kisgyermekes  szülők.  Nagy 
érdeklődésre  tartott  számot  az 
Érdi  Motoros  Egyesület  tagjai-
nak  felvonulása  is,  hiszen  ren-
geteg stílusú, méretû és évjáratú 
kétkerekû csodajárgányt  láthat-

tak, amint elindultak Ófalu  irá-
nyába, majd Érdet kissé megke-
rülve, 30 kilométer után vissza-
érkeztek  a mûvelődési  ház  elé. 
A Tánc  világnapját  ugyan nyol-
cadszor ünnepelték meg az érdi 
táncmûvészeti  csoportok,  de 
másodszor kötötték össze ezt a 
nagyszerû  eseményt  a  majális-
sal. A majális kiváló alkalom volt 
arra, hogy az egyébként külön-
böző stílusú, de a saját kategó-
riájukban  kimagasló  sikereket 
elérő, számos hazai és nemzet-
közi  bajnokságot  is  megnyerő, 
remek  táncmûvészeti  csopor-
tok  a  széles  közönség  előtt,  és 
egymásnak  is  bemutassák  pro-

dukciójukat.  Egyaránt  sikerült 
lenyûgözniük  a  közönséget  a 
Bonton  Tánc  Sport  Egyesület, 
az  Érdi  Torna  Club,  a  Frutti 
TSE,  a  Masters  Sportegyesület, 
a  Pesorvár  Ferenc  Alapfokú 
Mûvészetoktatási  Intézmény,  a 
Tigers  Sportegyesület  csoport-
jainak, tagjainak, vezetőinek és 
oktatóinak,  valamint  és  Somfai 
Péter  sztepptáncosnak.  Az  ifjú 
táncosokat  Leblanc Győző  és 
Tóth Éva operettgálája váltotta a 
nagyszínpadon,  akik  a  kevésbé 
ifjabb  nemzedéket  bûvölték  el 
örökzöld,  a  közönség  soraiban 
is  szívesen  énekelt  dalokkal, 
slágerekkel.  Hasonló  korosz-
tálynak szólt Tarnai Kiss László 
és tanítványai, Szőllősi Emese és 

Dócs Péter vidám zenés mûsora 
is, míg  előttük  a Vastag  testvé-
rek, Csaba és Tamás koncertjé-
re  főként  a  kamaszok  váltották 
a  helyet  a  közönség  soraiban 
és  csápoló  fiatalok  gyûltek  a 
színpad  köré. Aradszki András 
hivatalos  köszöntőjét  követően 
is  újra  a  fiataloké  volt  a  nagy-
színpad  és  tér,  hiszen  ekkor 
következett  az  X-Faktor  egyik 
felfedezettje,  a  népszerû  Muri 
Enikő  mûsora.  Aztán  estefelé 
a Madarak  zenekar  a  rock  and 
roll klasszikusaival és a jelenkor 
nagy  sikerû  dalaival  szórakoz-
tatta a közönséget, végül az érdi 
Dj Mészi klubzenékkel zárta az 
idei nagyszerû majálist. 
  Bálint Edit

Idén is változatos programok várták a majálisozókat 

Játék, zene és látványtánc 

A nagyszínpadon az Apacuka együttes, a közönség soraiban pedig a leg-
kisebbek és szüleik
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Motorok minden méretben és mennyiségben és persze a büszke tulajdonosaik

Felfrissülés, azaz pancsolás a szökõkútnál – szülõi belegyezéssel
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Érd egyik legforgalmasabb közútjának csa-
tornázási munkálatai kezdõdtek meg április 
végén. A kivitelezõk már elkezdték az elsõ 
szakasz munkálatait, a forgalmat ideiglenesen 
elterelték, és ha szükséges, a polgárõrség is 
felkészülten segít ott, ahol csak tud.

A Törökbálinti út központi szerepet tölt be az Érd-park-
városiak  életében.  Nemcsak  a  Törökbálint  felé  tartó 
szakaszt  köti  össze  a  várossal,  de  ez  az  az  útszakasz, 
amire  a  kisebb  utcák  rácsatlakoznak,  és  ami  vezeti  a 
forgalmat a belváros  irányába. Felbontása,  lezárása sok 
nehézséget  fog  okozni  a  környéken  lakók  számára,  de 
a város vezetésének kifejezett kérésére a kivitelezők és 
a csatornázási munkát segítő szervezetek is igyekeznek 
mindent  megtenni  annak  érdekében,  hogy  a  kellemet-
lenség  minél  rövidebb  ideig  tartson,  a  munkát  minél 
gördülékenyebben és a  lehető  legkevesebb fennakadás-
sal végezzék, hogy a megszokott útvonal csak rövid ideig 
legyen elzárva a forgalom elől.
A munkák  első  ütemében  a  Bajcsy-Zsilinszky  és 

Simító  út  közötti  és  a  Szigetelő  és  Szövő  utca  közötti 
szakaszon az úttest bal oldalán végzik a munkálatokat. 
Ebben  az  ütemben  a  Törökbálinti  út  egyirányúsítva 
lesz,  Törökbálint  felől  zavartalanul  lehet  közlekedni  a 
belváros  felé.  A Bajcsy-Zsilinszky  útról  ebben  az  idő-
szakban nem lehet rákanyarodni a Törökbálinti útra, ha 
valaki Törökbálintra szeretne menni, az Alsóerdősor és 
Folyondár utcákat tudja  igénybe venni. A Volán-buszok 
is ezt az útvonalat használják, a megállókat is átigazítva 
az  új,  ideiglenes  útvonalhoz. Az  első  ütem munkálatai 
várhatóan 15-18 napig  fognak  tartani, a munkák végez-
tével pedig ideiglenes aszfaltos helyreállítást végeznek a 
Magyar Közút előírásai szerint. 
A következő  három  ütem  pontos  menetrendje  még 

véglegesítés  alatt  áll,  de  annyit  már  elmondhatunk, 
hogy  szintén  félpályás  lezárással  és  jelzőlámpás  irá-
nyítással  oldják  meg  a  forgalom  terelését.  Ezekben  a 
szakaszokban  már  nem  lesz  terelőút  a  Volán-buszok 
számára,  csak  megállóáthelyezések  lesznek,  amiről  a 
társaság  időben  értesíti  az  utazókat.  Az  utolsó  három 
ütem  munkálatai  együttesen  körülbelül  25-30  napig 
fognak tartani. 
A csatorna nyomvonala a Törökbálinti úton az M7-es 

felőli sávban, szakaszosan lesz vezetve, a szemben lévő 
oldalra  út  alatti  átfúrásokkal  fogják  átvinni  a  vezeté-
keket.  Lehetséges,  hogy  lesz  olyan  pont,  ahol  a  fúrást 
nem  tudják  kivitelezni,  ekkor  keresztátvágást  fognak 
alkalmazni. 
A Törökbálinti útra csatlakozó utcák forgalmi rendje is 

a Törökbálintihoz igazodva, szintén egyirányúsítva lesz. 
A Törökbálinti út végleges helyreállítását szintén a 

Magyar  Közút  szabályai  szerint  kell  végezni,  vagyis 
a  munkálatok  befejezése  után  3-6  hónapon  belül. 
A megfelelő  konszolidációt  kivárva,  a  kivitelező  cég 
szeptemberre  tervezi  a  végleges  helyreállításokat. 
Addigi  is  kérjük  a  lakosság  türelmét,  megértését. 
Mindannyiunk  érdeke,  hogy  minél  hamarabb  és 
minél  gördülékenyebben  elkészüljenek  a  forgalmas 
útszakaszok.

Megkezdõdtek a Törökbálinti úti munkálatok
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Update1 Palacsintafelfújt vaníliaszósz
szal, gyümölcsökkel 
Hozzávalók 4 személyre:
•4 db tojás•2,5 dl víz
•25 dkg Update1 Norbi liszt
•2 dkg Update1 Zeró cukor
•20 ml Update1 kókuszsír
•50 g Update1 vanília puding
•100 g gyümölcsök
•1 dl tejföl•Update1 só

Elkészítés:
Palacsintákat sütünk, személyenként 
legalább 2 darabot, kemény vanília kré-
met készítünk víz felhasználásával és a 
palacsintákba töltjük, egy tűzálló tálat 
kikenünk kókuszzsírral és beletesszük 
a vaníliás palacsintákat. A tejfölt a fel-
vert tojásokkal összekeverjük és hozzá-
adunk ízlés szerint zéró cukrot. A tojá-
sos tejfölt a palacsintákra öntjük és 160 
fokos sütőben aranysárgára sütjük. 

Kihűlés után, tálaláskor gyümölcs ragut 
teszünk mellé. Szénhidráttartalom egy 
adagban: 30 gramm

Update1 Puncspuding fahéjas almara
guval, kekszmorzsával 
Hozzávalók 4 személyre:
•20 dkg Update1 alma befőtt
•10 dkg Update1 keksz
•10 dkg Update1 puncspuding
•0,5 l víz •2 g Update1 Vanilla Sweet
•2 g fahéj•2 g Update1 Zero 

Elkészítés:
A pudingot lassan vízzel megfőzzük, 
majd félretesszük. Az almát kockára 
vágjuk és Update1 cukorral, fahéjjal íze-
sítjük. A kekszet pohárba törjük, bele-
szórjuk az almát és rátesszük a puncs-
pudingot, majd hűtőbe tesszük. Szén
hid ráttartalom egy adagban: 30 g

Réka és Norbi életmód tanácsai
Desszertet a fogyni vágyók és cukorbetegek is beiktathatnak az 
étrendjükbe! Ám, nem mindegy, hogy a vércukorszintet az egekbe 
emelő és a hízást elősegítő cukorral készítjük, vagy természe-
tes édesítőszerekkel, amik kímélik hasnyálmirigyünket, lehetővé 
teszik a fogyást és egyenletesen tartják a vércukorszintet!

Helyi szolgáltatók
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Az uniós támogatású szenny-
vízprojekt elvileg Érd teljes 
területét érinti, vannak azon-
ban olyan területek, utcák, 
amelyek „fehér foltok”, vagy-
is ahol bizonyos okok miatt 
e beruházás keretében nem 
épülhet ki a csatorna – vagy ha 
mégis, akkor nem az eredeti 
ütembe ágyazva. 

Ennek több oka is lehet. 
Egyrészt az EU-s pályázatnak 
vannak olyan feltételei, ame-
lyek egyes területeket kizárnak 
a csatornázásból: ilyen példá-
ul az „előközmûvesítés” tilal-
ma. Ez azt jelenti, hogy csak a 
már beépített területeken sza-
bad csatornázni, olyan helye-
ken nem, ahol az ingatlanok 
többségén nem áll lakhatásra 
alkalmas épület. Ilyen terü-
let található például az M7-es 
autópálya fölött, a Sóskúttal 
határos részen. Van, ahol azért 
nem tudnak csatornázni, mert 
a terület „megközelíthetetlen”, 
például az M7-es autópálya alat-
ti terület, a Fundoklia-völgytől 
nyugatra: a természetvédelmi 
területen nem lehet átvezetni 
a csatornát, Tárnokról kiépítve 
pedig akkora költséggel járna, 
amit e projektbe nem lehetett 
betervezni. Előfordulhat az is, 
hogy a közterületek tulajdon-
jogi viszonyai nem tisztázottak: 
ilyen például a Kossuth–Bibíc–
Könyves Kálmán utcák által 

határolt, a Tárnoki út felé húzó-
dó terület egy szakasza. A Judit 
utca és környéke, valamint az 
M6-os autópálya város felé eső 
része is ilyen: itt évtizedek óta 
késik a közterületek megfelelő 
szabályozása, ezért nemcsak a 
csatornát, de más közmûveket 
sem lehet szabályosan építe-
ni. Olyan területek is vannak, 
ahol az utcák tulajdoni viszo-
nyai nem tisztázottak – ezek 
legtöbbször magántulajdonban 
vannak –, így uniós forrásból e 
részeken sem valósulhat meg a 
csatornaépítés. 

A csatornázható területeket 
először 2005-ben jelölték ki, 
a Dél-budai Szennyvíztisztási 
Program keretében a fővárosi 
irányítású programban – tudtuk 
meg Simó Károlytól, a csatorna-
társulat elnökhelyettesétől.

– E beruházás keretében 
Érdnek kevés beleszólása volt 
abba, hogy hol vezessenek csa-
tornát és hol nem. Az akko-
ri fővárosi illetékesek több 
nagyobb, „macerás” területet 
is kihagytak a tervezésből. 
Szerencsére 2008-ban Érd kivált 
e projektből, hogy megalkossa 
saját programját, Diósddal és 
Tárnokkal közösen. Ekkor újra 
áttekintettük a csatornázással 
érintett területeket, és kértük a 
projekt mérnökeit, hogy ahol 
csak lehet, illesszék be az új 
programba a kimaradt része-

ket. Így több szakaszt – ahol 
az érintett ingatlantulajdonosok 
is együttmûködtek – sikerült 
bevonni a csatornázásba, még 
a pályázat beadása előtt. Ilyen 
volt például a Zengő, a Júlia 
és a Jolán utca, a Molnár utca 
vége, az Iskola köz és környé-
kének szûk utcái – sorolta Simó 
Károly, hozzátéve: voltak olyan 
területek, ahol később derültek 
ki a problémák, vagy időigénye-
sebb volt a megoldásuk. 

– Legjobb példa erre a 
Rákóczi utcának az a szaka-
sza, amely a két vasút közötti 
„szigeten” található – itt ugyan-
is a vasúttársasággal is egyez-
tetni kell, hiszen csak a sínek 
alatt lehet elvezetni a csator-
nát. Ennek megoldására nem 
volt elég az a pár hónap, ami 
a pályázat benyújtásáig rendel-
kezésre állt, így ez a terület 
kimaradt a tervekből. Másutt, 
ahol az utca nem közterület, a 
magántulajdonosok nem kíván-
tak együttmûködni a beruhá-
zóval, vagy nem jelezték, hogy 
csatornát szeretnének, de volt 
olyan eset is, hogy az utca tulaj-
donosa külföldön lakott, és nem 
lehetett elérni – jegyezte meg az 
elnökhelyettes.

– Nemcsak ilyen problémák 
akadtak egyébként, hanem 
adminisztrációs hibákkal is 
szembesültünk, igaz, nem 
gyakran, csupán pár tíz méter 
esetében. Korábban csatorná-
zottnak jelzett szakaszoknál 
kiderült, hogy ott csak papí-
ron létezik csatorna, a földben 
nyoma sincs ennek. Ilyen a 
Tállya utca egy része, a Furmint 
utca négyháznyi vagy a Mérnök 
utca háromháznyi szakasza. 
Arra már senki nem emlék-

szik, hogy pár évtizede miért 
nem került bele a földbe az 
a pár méter cső – az biztos, 
hogy nincs ott, a családok pedig 
várják a rákötési lehetőséget. 
A Kálmán utcában azt jelezték, 
hogy van csatorna, de kiderült, 
hogy az ott csak egy nyomó-
vezeték, ami most meg lesz 
szüntetve, így oda helyette gra-
vitációs vezetéket kell építeni. 
„Szekrényből kidőlt csontváz” 
a Héja utca egy szakaszának 
problémája is: a földben ugyan 
ott volt a cső, de egy egész 
utcányi szakasz hiányzott a már 
üzemelő Turul utcai csatornáig, 
azaz a befogadóig – így persze a 
csatorna nem üzemelhetett. És 
még egy példa: nem köztudott, 
de a Bajcsy-Zsilinszky út keleti 
oldalán vezető közcsatornát az 
1970–1980-as években kizáró-
lag a közintézmények ellátására 
építették ki, tehát az út túlolda-
lán levő magáningatlanok bekö-
tésével akkor nem foglalkoztak. 
Mivel az utcában van közcsa-
torna, EU-forrásból újat építeni 
nem lehet. A lakóknak itt csak 
a bekötővezetékek kiépítésére 
lenne szükségük, de a jelenlegi 
helyzet szerint – ha minden így 
marad – ezt csak a saját pén-
zükön tehetik meg. Érd egyik 
legforgalmasabb útjáról lévén 
szó, a bekötővezetékeket csak 
az út alatt, jelentős költség-
gel építtethetnék meg a lakók. 
Hasonló probléma a Diósdi 
úton is felmerült – tette hozzá 
Simó Károly, megjegyezve 
azt is: a csatornázási program 
keretében megpróbálják meg-
oldani a (gyakran évtizedekre 
visszanyúló) gondokat, ahogy a 
szabályozás engedi.

– A csatornázásnak van egy 

Magánutcák, szabályozatlan közterületek, évtizedes problémák

Ahol nem lesz közcsatorna
Elvileg Érd teljes területét érinti a most zajló csa-
tornázási program, ám vannak olyan utcák, kisebb 
területek, amelyeket a jelen projekt keretében nem 
csatornáznak. Hogy melyek ezek, és mi az oka, hogy 
kimaradnak e beruházásból, arról Simó Károlyt, a 
csatornatársulat elnökhelyettesét kérdeztük.

tartalékkerete is, amelynek 
felhasználására engedélyt kell 
kérnünk. Az építkezés során 
felszínre került problémákat 
összegyûjtöttük, és engedélyt 
kértünk arra, hogy a tartalék- 
keret terhére megoldhassuk 
őket. Ha az uniós pénzek fel-
használását irányító hatóságtól 
meg is kapjuk a hozzájárulást, 
akkor sem lesz azonnal csator-
na a jóváhagyott szakaszokon: 
előbb terveztetni és engedé-
lyeztetni kell e területeken is. 
E „mini-projekt” időigénye még 
legalább egy év, tehát míg a 
nagy projekt esetében az építke-
zés már idén nyáron befejező-
dik, ezeken a területeken – pár 
száz méterről van szó – elkép-
zelhető, hogy csak jövőre lesz 
csatornázás. Sajnos, az is előre 
látható, hogy lesznek olyan 
szakaszok, amelyeket uniós 
pénzből biztosan nem lehet 
csatornázni, így az évtizedek 
óta szőnyeg – vagy inkább föld 
– alá söpört problémák meg-
oldására más pénzügyi forrást 
kell találni – hangsúlyozta az 
elnökhelyettes. Ilyen például a 
Fácán közi lakótelep csatornájá-
nak kérdése: ez ugyanis magán-
csatornának minősül, tisztítása, 

karbantartása nem megoldható 
közüzemi kereteken belül, és 
sajnos ide tartozik a fentebb 
említett Bajcsy-Zsilinszky utcai 
rész is. 

Hab a tortán, hogy sokan úgy 
lettek társulati tagok 2008 tava-
szán, hogy nem voltak tisztában 
azzal: az ő ingatlanjukat a tervek 
szerint nem lehet csatornázni 
az uniós projekt keretében. A 17 
ezer jelentkező közül bizony 
ezeket az ingatlantulajdonoso-
kat nem tudták kiszûrni. Sokuk 
azóta is fizeti az érdekeltségi 
hozzájárulást.

– Nekik a társulat ugyanazt 
biztosítja, amit minden egyes 
tagjának a befizetések ellenér-
tékeként: ha kiépül a közcsa-
torna az ingatlanig, külön díj 
megfizetése nélkül csatlakoz-
hatnak rá. Ha a csatornázást 
(rácsatlakozást) mégsem lehet 
megoldani, a társulat az utolsó 
fillérig visszaadja a befizetett 
hozzájárulást – hangsúlyozta 
Simó Károly, hozzátéve: mivel a 
legtöbb ingatlan esetében meg-
oldódhat a csatornázás kérdése, 
várhatóan nem lesznek többen 
fél tucatnál azok, akik hiába 
fizettek évekig. 

 Ádám Katalin

Rákóczi utca, a két vasút közötti terület – még nem dõlt el, hogy itt 
lehet‑e csatorna az uniós projekt keretein belül
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Áprilisban nyitott a Grill Burger falatozó Érden. Aki 
ide betér, egyedi étkeket, helyben elkészített finom-
ságokat kóstolhat, és garantáltan jóllakottan távozik.

Egy tönkrement kifőzde helyét vette át Szűcs Géza 
és családja Érden, a Bajcsy Zsilinszky úton, a benzin-
kútnál, ahol hamburgerezőt nyitott. Összehozta a sors 
Muszula Istvánnal, aki korábban már dolgozott ilyen 
helyen.

– A jó húspogácsa az alapja mindennek – mondja az 
üzletvezető. – Ezt helyben készítjük, István befűszerezi, 
hagyja a fűszereket összeérni, és ezután darálja le. A 
pontos összetétel üzleti titok, de csak természetes és 
egészséges anyagokkal dolgozunk. Egy kilogramm hús-
ból nyolc húspogácsa jön ki. Azaz 120 gramm fölött van 
egy-egy. Ehhez jön a szokásos zöldséges körítés, a saláta 
öntetek is saját készítésűek. A húspogácsát és a vendég 
által kért extra feltéteket a szeme láttára rostlapon sütik. 
A legnagyobb Burger Jumbo névre hallgat, ebben három 
húspogácsa van. A bucit külön nekünk süti egy helyi 

pékség, tetszés szerinti körítéssel. All-in-nak nevezzük 
azt a Jumbót, amiben minden van - bacon, csirkemáj, 
tükörtojás, chilis bab és zöldségek. Úgy készítjük, mint-
ha otthon magunknak szolgálnánk fel – mondja Géza. 
Ez látszik is a vendég arcán, aki nyilván a gyorséttermek 
mennyiségeihez szokott, mert hosszas küzdelem után 
csak a feléig jutott, a maradékot elcsomagoltatta.

– Nem bírok többet enni, pedig éhesen jöttem. Ez 
isteni volt - mondta elmenőben az elégedett kuncsaft.

– Azt hiszem, így terjed a hírünk – mondja Géza, 
miután elment a vevő. – Elégedetten távoznak, majd 
elmesélik mindenkinek, milyen jót ettek. A termék adja 
el önmagát. Volt olyan, hogy valaki délután betért hoz-
zánk egy hamburgerre, este pedig már hozta a családot 
is. Mindenkinek igyekszünk kedvezni, a hamburgert 
kérhetik csirkéből, vagy akár hús nélkül. Népszerű a 
hot dogunk is, ezesetben sem a mostanában elterjedt 
miniméreteket képzeljék el, ráadásul biomangalicából 
készül a virsli.

A hamburger magyar hangja

A hamburger, ami eladja önmagát
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. május 13 – 19.

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!

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. 
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
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!

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása
Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10–19 h
szerda:  szünnap

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 31-ig

A Városi Galériában 
(Érd, Alsó u. 2.)
Térantropológia
Aknay János festőművész és 
Kalmár János szobrászművész 
kiállítása. Megtekinthető: június 
24-ig

A fotógalériában:
Így kerek a világ!
Fotók emberekről, természetről 
A Duna – Art Fotóklub Föld 
napjára összeállított kiállítása
Megtekinthető: május 31-ig

Klubok, művészeti körök 
programjai:

Kertbarát Kör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Információ: Németh Antal 
06-30/549 4230
Május 18. szombat 8 óra
Telekocsis kirándulás a 
Vácrátóti botanikus kertbe, 
ahol a Valeyrac Exotics  
nagy pünkösdi palánta-
bemutatót és -vásárt rendez.
Találkozás: a Szepes Gyula 
Művelődési Központ előtt 
Vezeti: Németh Antal

Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06 20/911-4652
Május 13. hétfő 17 óra
Szeressünk tévedni 3.
Előadó: Dr. Dániel József

Számítógép- és  
internethasználati tanfolyam
Kezdőknek: Windows szöveg-
szerkesztés, internet  20 órá-
ban, 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 

Előadások, rendezvények:

Micimackó bérlet 2013. tavasz
Május 13. hétfő 10 és 14 óra
Üssed, üssed, botocskám
mesejáték a Csörgősipka 
Színház előadásában
Alkalmi belépő: 800 Ft.

2013. május 16., csütörtök 14 óra
Bíró András 
Vers– és  prózamondó verseny
A Szepes Gyula Művelődési 
Központ Bíró András 90. szü-
letésnapja alkalmából vers- és 
prózamondó versenyt hirdet 
általános és középiskolás diá-
koknak. 

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



Az érdi Szociális Gondozó 
Központ Idősek Otthonában 
megtartott, nagyon kedves 
és bensőséges verses-zenés 
mûsort Szupinger Klára nyug-
díjas pedagógus őszinte tisz-
telettel és szeretettel tervezte-
szervezte, javarészt az ünne-
pelt költő lélekemelő, s talán 
legszebb verseiből összeállítva. 
Úgy építette fel az elhangzó 
mûveket, hogy egyrészt minden 
korosztály által szóljanak, más-
részt, hogy minden nemzedéket 
megszólítsanak. Mondhatnánk, 
a versek kiválasztásával nem 
lehetett nehéz dolga, hiszen 
Bíró András életmûvében a 
kicsinyekhez szóló versektől a 
szenvedélyes szerelmes költe-
ményeken, a teremtett világot, 
a természetet csodáló és dicsérő 
költeményeken át az élet értel-
mét kutató versekig mind meg-
találhatók. Három gyönyörû 
versét pedig érdi mûvészek meg 
is zenésítették, így ezek – Szigeti 
Eszter és Varga Zoltán előadásá-
ban – mind el is hangzottak 
a mûsorban. Mindenekelőtt 
az intézmény vezetője, Érsek 
Sándorné köszöntötte az ünne-
peltet és a mûsor résztvevőit, 

hangsúlyozva; örömére szolgál, 
hogy az otthon lakói és mun-
katársai is részesei lehetnek 
ennek a nagyon szép, különle-
ges születésnapi ünnepségnek. 
Ezt követően Szupinger Klára 
konferálásával kezdetét vette 
a lélekemelő, olykor megmo-
solyogtató, máskor megható 
vagy elgondolkoztató versek és 
dalok füzéréből készült mûsor. 
A verseket nemcsak óvodások 
és iskolások mondták el, hanem 
az idősek otthona néhány bátor 
lakója – köztük Nagy Jánosné, 
Rendik Miklósné, Zatureczki 
Mihályné, Göndör Pálné – is 
vállalkozott arra, hogy közön-
ség előtt szerepeljen. A többiek 
pedig bekapcsolódtak a közös 
népdaléneklésbe. Gyepes Attila 
akusztikus gitárral előadott, 
különleges dalaival nyûgözte le 
a jó hangulatú ünnepség részt-
vevőit. Az óvodások és iskolá-
sok apró, saját készítésû ajándé-
kokkal, rajzokkal is kedvesked-
tek az írónak. 

A mûsor végén, a születés-
napi gratulációkat követően az 
ünnepelt is szót kért, hogy meg-
köszönje a tiszteletére szerve-
zett bensőséges és szeretetteljes 
mûsort. 

– Kilencvenéves kort meg-
érni ugyan nem érdem, de 
valószínûleg szerencse is kell 
hozzá – mondta, hiszen a sors 
nem egyszer sodorta olyan 
helyzetbe, hogy hajszálon múlt, 
megmenekül-e, vagy véget ér a 
földi pályafutása. 

– Életben maradtam, és e 
hosszú életet talán az érdi közeg-
nek is köszönhetem – fûzte 
hozzá Bíró András –, hiszen jó 
a levegő és kedves, barátságos 
emberek vesznek itt körül.

Elárulta még, hogy a hosszú 
élet náluk családi hagyomány, 
nagynénje 106 évet ért meg. 
Bíró András olykor besegít 
feleségének a kertészkedés-
be, de gyakran tölti még az 
idejét írással is, bár elismerte, 
mostanság látásának gyengülé-
se okán mindez már lassúbb 
és nehezebb feladat számára. 
Végül az ünnepelt – a köszönté-
sére készült mûsor fellépőinek 
– a Versmondogató könyvéből 
a legkisebbeknek, a felnőttek-
nek pedig a Találkozásaim címû 
kötetéből ajándékozott egy-egy 
példányt emlékül. 

Egyébként Bíró András szü-
letésének kerek évfordulójáról 
május 16-án, a róla elnevezett 
versmondó versenyen, a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban 
is megemlékeznek majd.

 Bálint Edit
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május 13., hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Ozora, 50/8. gasztronómiai maga-

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Fény-Kép
15:25 Négyszemközt 
15:45 Érdi Panoráma
16:15 Fogadóóra
16:45 Ízőrzők Ozora, 50/8. gasztronómiai maga-

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

17:15 Zöld kommandó 6/2.  
környezetvédelmi sorozat 30’

17:45 Négyszemközt 
18:05 Aggódunk érted… Veseátültetés egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat 40’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Zöld kommandó 6/2.  

környezetvédelmi sorozat 30’
21:45 Híradó
22:00 Ízőrzők Ozora, 50/8. gasztronómiai maga-

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

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

május 14., kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők Ozora, 50/8. gasztronómiai maga-

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

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

ségügyi felvilágosító filmsorozat 40’ 
15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Ozora, 50/8. gasztronómiai maga-

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/5.  

Mózes negyedik könyve 60’ 
17:35 Aggódunk érted… Veseátültetés egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat 40’ 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 69. 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 69. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/5.  

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

május 15., szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Zöld kommandó 6/2.  

környezetvédelmi sorozat 30’
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Ozora, 50/8. gasztronómiai maga-

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem 90/5.  

Mózes negyedik könyve 60’ 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 69. rész 
12:20 Négyszemközt
15:10 Híradó
15:25 Négyszemközt 
15:45 Bibliai Szabadegyetem 90/5.  

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

ségügyi felvilágosító filmsorozat 40’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/3. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

ségügyi felvilágosító filmsorozat 40’ 

május 16., 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 69. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Magyarok az emberevők földjén 14/3. 

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 69. rész 
16:05 Mozgás
16:35 Fény-Kép
17:05 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Ozora, 50/8. gasztronómiai maga-

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/3. 
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 90/6.  

Mózes ötödik könyve 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 69. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

május 17., péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/6.  

Mózes ötödik könyve 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/3. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 69. rész 

10:50 Négyszemközt
11:10 Fény-kép
15:25 Híradó 
15:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:15 Magyarok az emberevők földjén 14/3. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

ségügyi felvilágosító filmsorozat 40’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Itthon – Otthon Hortobágy 12/1.  

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/6. 

Mózes ötödik könyve 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Itthon – Otthon Hortobágy 12/1. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 

május 18., szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Tiszakécske, 50/9. 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 14/3. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/6.  
Mózes ötödik könyve 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Tiszakécske, 50/9. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 69. rész 
20:30 A kenguru 

magyar játékfilm, 94’ 
rend.: Zsombolyai János 
fsz.: Gálffi László, Vándor Éva 

22:05 Érdi Panoráma

május 19., vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/6.  

Mózes ötödik könyve 60’ 
11:20 Polgár-társ 

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:50 Ízőrzők Tiszakécske, 50/9. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Tiszakécske, 50/9. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/6.  
Mózes ötödik könyve 60’ 

17:00 A kenguru magyar játékfilm, 94’  
rend.: Zsombolyai János  
fsz.: Gálffi László, Vándor Éva 

18:45 Itthon – Otthon Hortobágy 12/1. ismeret-
terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 

19:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 70. rész 

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

2013. május 13 – 19.

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

Bíró András ugyan nem váro-
sunk szülötte, de immár több 
évtizede itt él feleségével, Mária 
asszonnyal egy csendes, érd-
ligeti kertes házban, ahol ma 
is ír, alkot. Itt születtek meg 
az utóbbi évtizedekben legje-
lentősebb szépirodalmi mûvei, 
köztük az évszázad egyik iro-
dalmi ritkasága, a Vér és ölelés 
címû családi regénytrilógiája, 
valamint egyéb jelentős kisregé-
nyei, verses- és novelláskötetei, 
riportkönyvei, publicisztikái. 

Legutóbb a kicsinyeket szólí-
totta meg Versmondogató köny-
veivel. Munkásságával számos 
jelentős országos elismerést, 
díjat és kitüntetést érdemelt 
ki, így többek között már tíz 
éve Érd városának díszpolgára. 
Május másodikán, a kilencve-
nedik születésnapja tiszteletére 
szervezett mûsoron jelen volt 
T. Mészáros András polgármes-
ter is, hogy a program végén a 
város nevében is gratuláljon az 
írónak. 

A hosszú életet a barátságos érdi közegnek is köszönheti, állítja a költõ

A kilencvenéves Bíró Andrást köszöntötték   
Bár az idõskor nem érdem, csupán egy állapot, hangsúlyoznom kell, hogy hosszú 
életem során még nem volt részem ilyen szép, bensõséges és szeretetteljes szü-
letésnapi ünnepségben, ami így simogatná a szívemet, mint ez a mai – mondta 
Bíró András a Topoly utcai idõsek otthonában, ahol a városunkban élõ írót, költõt, 
publicistát kilencvenedik születésnapja alkalmából, egy nagyszerû verses-zenés 
összeállítással köszöntötték.

Bíró András mindig értett a kicsinyek nyelvén, akik ezúttal – fellépésükért cserébe – a költõ Versmondogató címû 
könyvét vihették haza emlékbe

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Érsek Sándorné, az intézmény vezetõje köszönti a vendégeket és az ünne-
peltet

A kicsinyek fellépése ezúttal is elbûvölte a közönséget
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A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 2012 decemberében 
Kárpát-medencei gyermekek szá-
mára hirdette meg az Erzsébet-
vetélkedőt, amelyre 7–12. osztá-
lyos diákok nevezhettek három-
fős csapatokkal. A négy interne-
tes fordulót követően a tíz leg-
eredményesebb csapat szóbeli 
döntőn versengett az értékes, ösz-
szesen 1 millió forint értékű 
tárgynyereményért és üdülési le-
hetőségért.

Ismeretek és kreativitás
A gyermekek a fordulók során a 
Kárpát-medencéről szerzett törté-
nelmi, kulturális és földrajzi tudá-
sukat tették próbára. Az izgalmas 
döntőn záporoztak a villámkérdé-
sek, a gyermekeknek fel kellett is-
merniük leghíresebb zeneszerző-
ink és képzőművészeink alkotása-
it. Az egyik legkreatívabb feladat 
az volt, amikor a csapatok ismer-
tették, hogy egy elképzelt pályá-
zat során a településükön milyen 
fejlesztési vagy beruházási tervet 
valósítanának meg. A zsűriben 
helyet foglalt: dr. Rétvári Bence, a 
Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium parlamenti államtit-
kára, a zsűri tiszteletbeli elnöke; 

Majthényi László, a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány fő-
titkára, a zsűri elnöke; Kukor 
Ferenc, a Bolyai János Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium 
igazgatóhelyettese, a zsűri szak-
mai vezetője; továbbá Alexa 
Károly irodalomtörténész, dr. 
Szakály Attila történelemtanár és 
dr. Czibolya Gábor bölcsész, ta-
nár, jogász. A vetélkedő háziasz-
szonya Nagy Anna, az Erzsébet-
program szóvivője volt.

A szerzett tudás megmarad
Rétvári Bence államtitkár a díjki-
osztó előtti beszédében arra hívta 
fel a figyelmet, hogy nemcsak az 
eredmény, hanem az ahhoz veze-
tő út is igen fontos, és azok is ko-
moly tudásra tettek szert a vetél-
kedőn, akik most nem nyertek.

– Mindig csodálattal figyelem a 
rövidtávfutókat. Arra készülnek 
kitartóan hónapokon, éveken ke-
resztül, hogy négyévente egyszer 
az olimpián 9,7 másodperc he-
lyett 9,6 másodperc alatt fussák le 
a távot. Ha rosszul indulnak vagy 
rosszul kelnek fel, akkor azon az 
egytized másodpercen múlik, 
hogy mégsem ő lesz az első. 
Amikor idejöttök, eltelik két-há-

rom óra, az alatt dől el minden. 
Jól tudjuk, hogy az, amit most itt 
mutattatok, a mögött több hónap-
nyi felkészülés áll. Annyival vagy-
tok jobb helyzetben, mint a rövid-
távfutók, hogy ez a tudás nektek 
megmarad. Jó lesz a későbbi dol-
gozatoknál, a későbbi vizsgáknál, 
jó lesz majd a felvételiknél, és jó 
lesz az iskolán kívül is – mondta 
a versenyzőknek Rétvári Bence.  
– Az elmúlt évben százezer em-
ber – többek között fiatalok, 
nagycsaládosok, hátrányos hely-
zetűek, állami intézményben dol-
gozók – kedvezményes nyaralását 
támogattuk, mindezt költségveté-
si források bevonása nélkül, az 
Erzsébet-utalvány forgalmazásá-
ból származó eredményből. 
Elláttunk fűtőanyaggal számos 
hátrányos helyzetű iskolát, száz-
ezer ember üdülését tettük lehe-
tővé, és megszerveztük az 
Erzsébet-vetélkedőt – tette hozzá.

Karcagi győzelem
A karcagi Kovács Mihály Általános 
Iskola Foci-labda csapata nyerte a 
vetélkedőt, amelynek tagjai Örsi 
Imre, Bárándi Bence és Péntek 
Tamás voltak, akik könyveket, rol-
lert és egy vízparti nyaralást nyer-
tek. A fiúk felosztották egymás kö-
zött a témaköröket, így készültek 
a versenyre, kedvenc feladataik a 
történelmi témákhoz kapcsolód-
tak. A baráti hármas azt is elárul-
ta, egyelőre még nincs idejük ar-
ra, hogy a nyaralást tervezgessék, 
hiszen még fontos dolgozatok vár-
nak rájuk a bizonyítványosztásig.

Ráczné Kovács Éva osztályfő-
nök, az első helyezett Foci-
labda csapat felkészítője szerint 
a zenei feladatoktól féltek egy 
kicsit a diákok, de ennek ellené-
re 70 százalékos volt itt is a tel-
jesítményük.

Egyre szélesebb a paletta
Nagy Anna, az Erzsébet-program 
szóvivője, a vetélkedő háziasszo-
nya örült, hogy a gyermekekkel si-
került izgalmas és játékos formá-
ban megismertetni a Kárpát-
medence értékeit, és arról beszélt, 
ez a vetélkedő csak egy folyamat 
első lépése.

– A Kárpát-medence történelme 
és kultúrája, az a sok érték, ami itt 
van körülöttünk, nem szabad, 
hogy csak száraz tananyag legyen 
a könyvekben. A vetélkedő részt-
vevőinek az elmúlt néhány hónap 
arról szólt, hogy keresgéltek, felfe-
deztek, nézelődtek, gondolkodtak, 
alkottak. A döntőn tapasztaltuk 
azt, hogyan rakták bele a kreativi-
tásukat, saját településüknek a 
múltját és értékeit a feladatokba. 
Közel háromszáz csapat regiszt-
rált. Hisszük, hogy ez egy nagyon 
szép folyamat első lépése – magya-
rázta Nagy Anna, az Erzsébet-
program szóvivője. – A Program 
tavaly indult, és az idei évben már 
több mint ötvenféle tábort, sokkal 
szélesebb palettát kínálunk. A má-
sodik évébe lépett Erzsébet-
program Európa-szerte az egyik 
legsikeresebb eszköz az állam szo-
ciális felelősségének érvénye-
sítésére. B. Gy.

A KARCAGI FOCI-LABDA CSAPAT NYERTE MEG A SZÓBELI DÖNTŐT

ERZSÉBET-VETÉLKEDŐ HATÁRTALANUL
Április 26-án a Duna Palota Széchenyi-termében ren-
dezték meg az Erzsébet-vetélkedő szóbeli döntőjét, 
ahol a korábbi fordulókban legjobban teljesítő tíz csa-
pat mérhette össze tudását. A vetélkedővel egy újabb 
érdekes, izgalmas eseménnyel bővült az Erzsébet-
program egyre színesedő palettája.

– Európa előtt járunk sok szem-
pontból, példát mutatva azzal, 
hogy egy kormány lehet szociá-
lisan elkötelezett úgy, hogy ezt 
nemcsak szavakban hangoztat-
ja, hanem tettekben meg is va-

lósítja az elképzeléseit – mond-
ta Navracsics Tibor közigazgatá-
si és igazságügyi miniszter. 
Hozzátette, számításaik szerint 
Európában – a lakosságszámot 
figyelembe véve – Magyar-

országon jutnak el az emberek 
a legnagyobb arányban nyaralni 
szociális üdültetési rendszer-
ben.

A miniszterelnök-helyettes 
az idei eredmények közül ki-
emelte, az Erzsébet-prog-
ramnak köszönhetően több 
mint 72 ezer gyermek kap üdü-
lési és táborozási lehetőséget, 
köztük olyanok, akik nagy ré-
sze valószínűleg nem jutott 
volna el táborozni.

A Program további eredménye-
it Nagy Anna, az Erzsébet-
program szóvivője ismertette. 
Idén közel 135 ezer ember része-
sül támogatásban üdülési szolgál-
tatás formájában. A nyertes pályá-
zók között van több mint 5 ezer 
fogyatékossággal élő, több mint 
28 ezer nyugdíjas, mintegy 33 
ezer nagycsaládos, több mint 8 
ezer egészségügyi dolgozó, közel 
4 ezer közfoglalkoztatott, közel 2 
ezer MÁV munkavállaló, továbbá 
a belügyi szervek több mint 12 
ezer és a honvédelmi szervek kö-
zel 4 ezer dolgozója. Nagy Anna 
megjegyezte, hogy a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány pá-
lyázataira a legtöbben Kelet-
Magyarországról jelentkeztek. 

A szóvivő kiemelte, az elmúlt 
húsz évben nem volt olyan átfo-

gó szociális kezdeményezés 
Magyarországon, mint az 
Erzsébet-program. – Nemcsak a 
résztvevők, de a táborok száma 
is bővült. Idén több mint ötven-
féle Erzsébet-tábor lesz – mond-
ta el Nagy Anna, hangsúlyozva, 
hogy 16 olyan tábor van, ame-
lyekre még május 20-ig lehet je-
lentkezni. Az Erzsébet-program 
szóvivőjének tájékoztatása sze-
rint az Erzsébet-tábor első tur-
nusa június 17-én indul, az utol-
só pedig augusztus 24-én zárul.

Guller Zoltán, az Erzsébet-
program végrehajtásának kor-
mányzati összehangolásáért fele-
lős miniszteri biztos az Erzsébet-
utalványról elmondta, hogy an-
nak mára több mint kétmillió fel-
használója van, mintegy negy-
venezer munkáltató rendeli meg 
havonta, és több mint negyven-
ezer helyen fogadják el.

Az elfogadóhelyek nyolcvan 
százalékát az élelmiszer-üzlet-
láncok boltjai teszik ki, húsz 
százalékát pedig a kisboltok. Az 
elfogadóhelyek kétharmada ma-
gyar tulajdonban van – mondta 
Guller Zoltán. Tavaly az 
Erzsébet-utalvány forgalmazója 
közel 80-90 milliárd forintos for-
galmat realizált. Az idei tervek 
130 milliárd forintról szólnak.

Kovács Ágnes olimpiai bajnok 
úszó a sajtótájékoztatón kifejtette, 
jó kezdeményezésnek tartja az 
Erzsébet-programot, hiszen na-
gyon sokan nem engedhetik meg 
maguknak, hogy a gyermekeiket 
elküldjék nyaralni. – Vissza-
gondolva a gyermekkoromra, szá-
momra nagyon sokat jelentett vol-
na, ha egy ilyen táborban részt ve-
hetek – mondta a sportoló, az 
úszótábor vezetője.

Kovács „Kokó” István, az 
Erzsébet-program Tanácsadó 
Testületének tagja arra hívta fel a 

figyelmet, hogy az idei kibővült kí-
nálattal minden gyermek érdeklő-
dési körét le tudják fedni, hiszen a 
rengeteg sporttábor mellett válto-
zatos művészeti táborok is várják 
a fiatalokat. Idén 19-féle sporttábor 
lesz, amelyek véleménye szerint a 
sporton túlmenően élménytáborok 
is. Az olimpiai bajnok ökölvívó, 
aki az Erzsébet-táborban a boksz-
tábort vezeti majd, elmondta azt 
is, hogy minden táborvezetésre fel-
kért sportoló első szóra igent mon-
dott az Erzsébet-programban való 
részvételre. Fehérvári Mária

Idén közel 135 ezer ember részesül üdülési támogatás-
ban az Erzsébet-program keretében, és ebből több mint 
72 ezer gyermek jut üdülési és táborozási lehetőséghez. 
A Program 2013-as eredményeit bemutató budapesti  
sajtótájékoztatón többek között részt vett Navracsics 
Tibor miniszterelnök-helyettes is, aki úgy látja, az 
Erzsébet-program a tavalyi sikerét is felülmúlja.

Felülmúlja tavalyi sikerét az Erzsébet-program
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A hirtelen  jött  tavaszi  nyárias 
kánikula  sem  tántorította  el  az 
országgyûlési  képviselőt,  hogy 
felidézze  a  hetekkel  ezelőtti 
katasztrofális  hóhelyzetet,  ami 
sokakat nem a hólapátolásra és 
a  segítségnyújtásra  ösztönzött, 
hanem  a  lopásra,  a  harácsolás-
ra.  Nincs  annál  nagyobb  bûn 
–  persze  az  emberölésen  kívül 
–, mint a bajba jutott vagy tehe-
tetlen idős emberek meglopása, 
kifosztása. Nos, a nagy márciusi 
fagyban  –  hallhattuk  Aradszki 
Andrástól  –  előfordult,  hogy 
néhányan olyan értékeket tulaj-
donítottak el,  amelyek ellopása 
emberi  életeket,  javakat  veszé-
lyeztetett, ezért szigorították az 
ilyen cselekményekért járó bün-
tetési tételeket.
–  Aki  a  katasztrófa  áldoza-

tait  meglopja,  megérdemli, 
hogy  a  szokásosnál  súlyosabb 
büntetést  kapjon  –  szögezte 
le  az  országgyûlési  képvise-
lő.  –  Reméljük,  ez  a  jövőben 
visszatartó erejû lesz, de itt még 
nem állunk meg, a fémkereske-
delemről  szóló  törvényt  is  szi-
gorítjuk.  Átláthatóbbá  tesszük 
a  színesfém-kereskedelmet,  és 
ezzel  visszaszorítjuk  az  illegá-
lis  részét.  Ki  merem  jelente-
ni,  ma  a  fémkereskedelemben 
részt vevők kilencven százaléka 
orgazda  tevékenységet  folytat! 
Ez egész Európában gond, ezért 
ki  kell  alakítani  a  kontinensen 
egy  egységes  fémkereskedelmi 

rendszert. A fémeket azonosító-
jelzéssel  kell  ellátni,  így  nyo-
mon követhető az útja, a keres-
kedőnek  pedig  jeleznie  kell  a 
rendőrségnek  a  szállítmányt, 
ellenkező  esetben  az  állásával 
játszik. 
Az  általános  iskolai  beirat-

kozásról  az  országgyûlési  kép-
viselő  annyit  mondott:  voltak 
kisebb  gondok,  de  szeptember 
1-jére  „minden  gyereknek  lesz 
megfelelő  osztályterme”.  Az 
úszásoktatási  órákat  a  tervek 
szerint összevonják, és egyszer-
re  akár  két  órát  is  tarthatnak 
ugyanannak  az  osztálynak. 
A rezsicsökkentés  ezen  a  sajtó-
tájékoztatón  is  szóba  került,  a 
politikus hangsúlyozta: 
–  Megerősítettük  a  hatósági 

kontrollt,  betartottuk  a díjcsök-
kentést,  hogy  a  keresetekhez 
igazítsuk.
Európa  egyik  legalacsonyabb 

adóterhével szeretnék a magyar 
gazdaságot  mozgásba,  a  kis- 
és  középvállalkozásokat  pedig 
helyzetbe  hozni.  Kiszámítható 
az adórendszerünk, ma Magyar-
ország jobban teljesít, mint 2010 
előtt,  de  három  év  alatt  nem 
lehet nyolc év hibáit helyrehoz-
ni – hallottuk. 
–  A baloldal  összefonódott 

a  maffiával!  –  jelentette  ki 
Aradszki  András,  aki  szerint 
minden  tényt,  alapot  nélkülöz-
nek  azok  a  híresztelések,  ame-
lyek a trafikpályázatokat a balli-

A kormány a keresetekhez igazítja a rezsi mértékét

Végre rend a színesfém-kereskedelemben
Katasztrófa, beiskolázás, színesfém-kereskedelem, 
trafikrendszer – ezek voltak a fõ témák Aradszki 
András országgyûlési képviselõ szokásos havi értéke-
lésén a Polgárok Házában. A legfontosabb azonban, 
hogy az érdi politikus szerint az adórendszerünk ki-
számíthatóbb, mint korábban, és minden kormányzati 
intézkedéssel azon vannak, hogy a gazdaságot moz-
gásba hozzák.

berális körökből bírálják. Eddig 
hazánkban  38  ezer  helyen  for-
galmaztak  dohánytermékeket, 
aminek  80  százaléka  multina-
cionális cég volt, ezt most meg-
szüntetik,  és  ezentúl  hatezer 
helyen  értékesítenek,  ami  hat-
ezer család megélhetését bizto-
sítja majd.
– Nem könnyíteni  akarunk  a 

dohánytörvény  bevezetésével, 
hanem  csökkenteni  a  dohány-
termékek  elérhetőségének  szá-
mát  a  magyar  nemzet  egész-
sége  érdekében  –  mondta  az 
országgyûlési képviselő. – Ezen 
az  úton  végig  kell  mennünk 
minden  támadás ellenére, mert 
nekünk  az  embert  kell  néz-
nünk. Ausztriában jól mûködik 
ez a rendszer, de már nálunk is 

érződik  a  hatása,  hiszen  rövid 
idő alatt mintegy tíz százalékkal 
csökkent a dohányosok száma. 
A dohánytermékek  hozzáfér-
hetőségének  megnehezítésével 
nemcsak  a  dohányzásról  való 
leszokás  lehet  több  a  jövőben, 
hanem a  rászokás  is  várhatóan 
kevesebb lesz…
Bízunk  benne,  hogy  való-

ban  így  lesz, mert  fölöslegesen 
füstölünk  el  évente  egy  kisebb 
vagyont,  ami megterheli  a  csa-
ládi  kasszát  –  nem  beszélve  a 
fiatalok  egyre  romló  egészségi 
állapotáról:  a  statisztikák  sze-
rint  legalább  nyolcvan  százalé-
kuk  rendszeresen  dohányzik, 
ami megdöbbentő, sőt elszomo-
rító adat! 
  Temesi László 

Aradszki András: A gazdaságot mozgásba szeretnénk hozni
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Felhívás
pedagógusoknak adományozható 

arany, gyémánt, vas és rubin díszoklevelekre
Az arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelek adományozása 
a felsőoktatásról szóló többször módosított – 2005. évi CXXXIX. 
törvény 65. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények 
hatáskörébe tartozik.

Azoknak a tanítóknak, óvónőknek, tanároknak (továbbiak-
ban: pedagógusoknak), akik oklevelüket 50, 60, 65, valamint 70 
éve szerezték meg, arany, gyémánt, vas, illetőleg rubin díszoklevél 
adható.

Kérjük azokat a pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70 éve végez-
tek, jelentkezzenek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Érdi Tankerületénél 2013. május 20-ig, egyúttal hozzák magukkal 
a diplomájukat. 

Az Érdi Tankerület elérhetősége: 2030 Érd, Budai út 7/B II. eme-
let, telefon: 06-23-520-616
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Közös közlemény

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
és a Magyar Kémény Kft.

Tisztelt Érdi Lakosok!

Érd Megyei Jogú Város és a Magyar Kémény 
Kft. a 2012. évi kéményseprési díjak megálla-
pítása során kialakult díjkülönbözet rendezése 
érdekében arra az elhatározásra jutottak, hogy a 
kialakult problémát közösen igyekeznek orvosol-
ni, hogy az érdi lakosok a túlfizetésből jelentkező 
többletet minél gyorsabban és zökkenőmenteseb-
ben visszakaphassák. 

Mint ismeretes, Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlésének 49/2012.(IX.26.) 
sz. rendelete a kötelező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás 2012. évi díjtételeit módosította. 
A csökkentett díjtételek alkalmazását a rendelet 
2.§-a a 2012. január 1. és 2012. december 31. 
napja között igénybe vett szolgáltatások vonat-
kozásában teszi kötelezővé. (A módosítás előtti 
és a módosított díjtételeket tartalmazó táblázat 
a www.erd.hu honlapon, http://www.erd.hu/
nyitolap/fontos/felhivasok/kemenys_0321.html, 
elérhetők.) 

Mindazok a lakosok, akik a szolgáltatást a 
módosító rendelet hatálybalépése előtt (2012. 
november 1.) vették igénybe, jogosultak a túlfize-
tés visszatérítésére. Ennek legegyszerûbb és leg-
gyorsabb módja, hogy a visszatérítésre jogosult, 

lehetőleg a szolgáltatás igénybevételét igazoló 
dokumentumokkal, 2013. év végéig felkeresi a 
Magyar Kémény Kft. ügyfélszolgálati irodáját 
(2030 Érd Diósdi út 32./a), és ott készpénzben 
visszakapja a különbözetet. A visszaigénylés 
egyéb módját – például beszámítás –, személyes 
igénybejelentés után, az ügyfél és a Magyar 
Kémény Kft. egyedi, külön megállapodásban is 
rendezheti. 

Fontos tudni, hogy az igénybevevő lakos és a 
szolgáltató közötti jogviszonyra, bármely jogvita 
esetén a polgári jogi jogalkalmazás vonatkozik. 

A Polgármesteri Hivatal külön felhívja a figyel-
met, hogy a felek ez esetben is a jóhiszemûség 
és tisztesség követelményeinek megfelelően, 
kölcsönösen együttmûködve kötelesek eljárni. 
Különösen azt fontos figyelembe venni, hogy az 
ingatlan tulajdonosa vagy használója a kémény-
seprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos pana-
sza tárgyában hatósági eljárást kezdeményezhet, 
azonban ezt megelőzően köteles panaszával –iga-
zolható módon – a közszolgáltatót vagy az ellátá-
sért felelős önkormányzatot megkeresni. 

Érd Megyei Jogú  
Város Önkormányzata  

Magyar Kémény Kft.

Magyar Kémény Kft. 
ügyfélszolgálati irodája és nyitvatartási ideje:

Cím: 2030 Érd Diósdi út 32./a.

Nyitvatartási idő: Hétfő: 10.00 – 20.00 óra
 Szerda:  8.00 – 10.00 óra
  14.00 – 16.00 óra
 Péntek: 8.00 – 11.00 óra 

Helyi tarifával hívható telefonszáma:  
06/40-918-025/240-es mellék  

Buday Nyári kézilabdatábor Érden
Program:
Június 24. hétfő, helyszín: Treff  Sportcsarnok
 8–9 óra: gyülekező (jelentkezők összesí-
tése, felvétel)
 9–12 óra: szintfelmérő és egyéb…
 13 órától: kétfogásos ebéd a  
Sportcentrumban
 pihenő, beszélgetés, élménybeszámolók
 15–17 óra: edzés
 kb. 17.30 hazaindulás
25. kedd, helyszín: Treff  Sportcsarnok
 9–12 óra: edzések
  13 órától: kétfogásos ebéd a  

Sportcentrumban

  14.00 indulás Százhalombatta,  
fürdő 17 óráig

 kb. 17.30 hazaindulás
26. szerda, helyszín: Treff   Sportcsarnok
 9–12 óra: edzés
  13 órától: kétfogásos ebéd a  

Sportcentrumban
 14.00 beszélgetések, élménybeszámolók
      15.00 csapatok kijelölése, villámtorna  
 kb. 17.30 hazaindulás  
27. csütörtök, helyszín: Treff Sportcsarnok
 8–10 óra: edzés
  10.30 indulás Dobogókőre, hideg  ebéd 

csomagból a szabadban 
 Beszélgetés Dobogókő jelentőségéről 

 kb. 17.30 hazaindulás
 visszaérkezés kb.  18.30-ra
28. péntek, helyszín: Treff Sportcsarnok
 9–12 óra: edzés
 13 órától: kétfogásos ebéd a  
Sportcentrumban
 14.30–16.30: látogatás lovardába
 17.00–18.30 edzés – villámtorna
 kb. 19.00 hazaindulás  
29. szombat, helyszín: Treff Sportcsarnok
 9.00–12.00 edzés
  13 órától: kétfogásos ebéd a  

Sportcentrumban 
a tábor értékelése, zárása

       kb. 14.00 hazaindulás

Lakossági fórum
A Környezetvédő Egyesület Érd, Érd MJV 
Önkormányzata, és a Pilisi Parkerdő Zrt. közösen 
lakossági fórumot tart 2013. május 17-én (pén-
teken), 18.00-tól a volt II. Lajos Általános Iskolában 
(2030 Érd, Fő u. 42.).

A fórum témája: a Beliczay-sziget és  
a Tőzike tanösvény jelene és jövője.
Várunk minden kedves érdeklődőt!

Lakossági fórum
A volt katonai lőtér területére vonatkozó település-
rendezési tervek módosításához kapcsolódóan 2013. 
május 13-án, hétfőn, 17.30 órai kezdettel a Polgárok 
Háza Dísztermében (Alsó utca 3.) lakossági fóru-
mot tartunk! 

Minden érdeklődő megjelenésére számítunk!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

információk
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Megfelelő munkát találni manap-
ság még a jó egészséggel megál-
dott embereknek is nehéz, nagy 
kitartást igénylő feladat – hát 
még, ha az álláskereső megvál-
tozott munkaképességû. Érden 
2000 óta mûködik egy közhasz-
nú cég, amely az ő munkába 

állásukat, integrációjukat segíti 
– ez a Napra Forgó Nonprofit 
Közhasznú Kft. Segítséget nyúj-
tanak az álláskeresésben – ők 
maguk is foglalkoztatnak meg-
változott munkaképességûeket 
– és emellett a foglalkoztatási 
rehabilitáció területén hazai és 

uniós finanszírozású projekte-
ket bonyolítanak le. 

Nemrég zárták egy uniós 
projekt képzési szakaszát: a 
CallActive (TÁMOP-1.4.1-11/2-
2012-0005) elnevezésû program 
keretében telefonos és elektroni-
kus ügyfélszolgálati assziszten-
seket képeztek. A programnak 
köszönhetően tizennégy meg-
változott munkaképességû 
résztvevő vehette át szakmai 
bizonyítványát április 29-én, 
az Érdi Vigadóban rendezett 
ünnepségen. Közülük öten 
közösségi feladatokat végez-
nek fél évig a programban 
közremûködő helyi és kör-
nyékbeli önkormányzatok, civil 
szervezetek részére, a Napra 
Forgó szervezésében (bérüket 
a projekt keretéből fedezik), a 
többiek pedig cégeknél helyez-
kednek el, szintén a Napra 
Forgó segítségével. 

– A szeptemberben indult 
programban résztvevők nem-
csak telefonos ügyfélszolgála-
ti, hanem mentális képzésen 
is részt vettek. Több mint száz 
jelentkező közül választottunk 
ki húsz embert, akik közül 
tizennégy végezhette el az OKJ 
képzést, amelynek segítségével 
olyan szakmához juthattak, 
amely keresett a munkaerőpia-
con – hangsúlyozta Kóródi Edit 
szakmai igazgató a bizonyítvány-
átadási ünnepségen, hozzá-
téve: a több vizsgával záruló 
tanfolyam elvégzése nem volt 
könnyû feladat. 

– A képzés lezárult, a féléves 
foglalkoztatási szakasz azonban 
még előttünk van. Öt résztvevő 

telefonos ügyfélszolgálatunkon 
dolgozik majd ez idő alatt Érd 
és a környező települések részé-
re közösségi feladatokat ellátva, 
kilencen pedig cégeknél helyez-
kedhetnek el. A program ered-
ményeiről tehát csak hat hónap 
múlva tudunk beszámolni, 
annyi azonban biztos: a projekt 
képzési szakasza eredménye-
sen zárult, minden résztvevő 
sikeresen teljesítette – összegez-
te a Napra Forgó szakmai igaz-
gatója, aki lapunk kérdésére 
elmondta azt is: a programban 
nemcsak érdi és környékbeli 
lakosok vehettek részt. Maga 
a képzés sem Érden, hanem 
Budapesten zajlott, és a SZTÁV 
Felnőttképző Zrt. bonyolítot-
ta le. A tanfolyam nem volt 
könnyû, sok nehézséggel kel-
lett megküzdeniük a résztve-
vőknek, de állítják: megérte.

– A képzés ideje alatt sokat 
kellett készülnöm, hisz míg egy 
OKJ tanfolyam általában fél évig 
tart, mi másfél hónapos inten-
zív kurzusra jártunk. Nagyon 
tetszett, hogy a vizsga valódi 
számonkérés volt, és keményen 
osztályoztak – mondta lapunk-
nak az egyik sikeres vizsgázó, 
Oravecz Sándor, aki eredeti vég-
zettsége szerint közgazdász, 
gazdálkodásszervező, illetve 
bróker. 

– Sajnos, nem tudtam a szak-
mámban elhelyezkedni, ugyan-
is epilepsziával élek, és olyan 
nagyok az előítéletek ezzel a 
betegséggel kapcsolatban, 
hogy sehol nem alkalmaztak. 
Remélem, a három képzettsé-
gemet összetéve már álláshoz 
tudok jutni – jegyezte meg 
Oravecz Sándor. 

A tanfolyam egy másik részt-
vevője, Erdődi Viktor vak. 
Korábban teológiát tanult, volt 
gyógymasszőr, betanított mun-
kás, és telefonos ügyfélszolgála-
ton is dolgozott négy évig. 

– Ez a képzés során jelentett 
némi előnyt, de így is elmond-
hatom: nagyon sokat tanultam 
az elmúlt időben. Küzdelmes 
időszakot tudunk magunk 
mögött mind a tizennégyen, de 
megérte. Reméljük, a jövőben 
megmutathatjuk, milyen sok 
ismerethez jutottunk – mondta 
Erdődi Viktor, hozzátéve: nem-
csak szakmailag, hanem embe-
rileg is nagyon sokat nyertek az 
elmúlt hónapokban, hiszen a 
csapat tagjai megismerték egy-
mást, és barátságok is kiala-
kultak. 

– Nem volt könnyû ez a pár 
hónap, de ahogy mondani szok-
ták, az olcsó siker nem siker. 
Amiért az ember megküzd, azt 
tudja igazán értékelni – zárta 
szavait.

 Ádám Katalin

Az érdi horgászok ezúttal hét-
végéjüket kivételesen nem 
horgászással töltötték, hanem 
szemétgyûjtéssel. A Duna-parti 
bázisukon, az egykori tégla-
gyárnál most is volt mit össze-
szedni, gondoskodtak errõl a 
„rendes” emberek, akik nem 
törõdnek másokkal és környe-
zetükkel, csak élnek, mint hal 
a vízben – bár a halak ritkán 
szemetelnek… Most is összejött 
vagy húsz zsákra való, fõleg 
mûanyag hulladék.

Az idõjárás is kedvezett, 
nyári meleg fogadta a tégla-
gyárnál a lelkes diákokat és 
felnõtteket, akik benépesítették 
legnagyobb folyónk érdi part-
szakaszát. Az Érd és Környéke 
Horgászegyesület vezetõi az 
idén is úgy gondolták, rendbe 
kell hozni, meg kell tisztítani 
a közkedvelt pihenõhelyüket, 
hiszen nemcsak a kirándu-
lók, hanem maga a nagy víz is 
hozott ide szemét-utánpótlást, 
amely úgy tûnik, kifogyhatatlan, 
néhány óra alatt ezen az április 
végi szombaton össze is gyûlt 
egy kisebb teherautóra való. A 
horgászok segítségére voltak 
ismét, akár tavaly, a Móra és a 
Teleki iskola lelkes, tisztaság-
mániás tanulói, valamint a helyi 
Habilitációs Központból, össze-
sen legalább félszázan. Felnõtt 
is ennyi, így elmondható, most 
rekordlétszám jött össze.

– Körülbelül százan sürög-
tek-forogtak a parton kora 
reggeltõl – tájékoztatott Solti 
Gábor egyesületi elnök, aki azt 
is elmondta, évente legalább 
négyszer gyûjtik a szemetet 
ezen a partszakaszon, és igen 
jó érzés, hogy akciójuk nyo-
mán egyre kevesebb a szemét, 
bár még így is sok. – Három 
évvel ezelõtt még egy nagy, 
mostanában már csak egy kis 
teherautónyi jön össze egy-két 
hónap alatt, ma például mint-
egy húszzsáknyival gyarapítot-
tuk a szeméttelepet. Ha lemegy 
a víz, hamarosan újra kijövünk 
gyûjteni, mert a part biztosan 
tele lesz szeméttel. Általában 
autógumik, mûanyag flakonok, 
üvegek, dobozok virítanak itt, 
amelyek igen szomorú lát-
ványt nyújtanak ezen a szép 
fõzõhelyen. Ez alkalommal 
egyébként a stéget is újrafes-
tettük.

 Az elnök arról is tájékoztatott, 
hogy június második szombat-
ján, 8-án tartják hagyományos 
horgászversenyüket, július elsõ 
szombatján pedig megrendezik 
szokásos halászléfõzõ családi 
napjukat. 

A „szépítõ” napon, a szemét-
gyûjtés után a nyolcvanliteres 
bográcsban készült paprikás 
krumplival jutalmazták meg 
ebédre a résztvevõket…

 Temesi László

Tanfolyam megváltozott munkaképességûeknek 

Közösségi tevékenység a városért
Ünnepélyes bizonyítványosztással zárta több hónapos telefonos ügyfélszolgá-
lati asszisztensképzését a Napra Forgó Nonprofit Kft. A szervezet megváltozott 
munkaképességû emberek továbbképzését, álláshoz jutását segíti, szervezi. A most 
befejezõdött tanfolyamot elvégzõk közül öten közösségi munkát végeznek majd, a 
város és a környezõ települések önkormányzatait, civil szervezeteit segítve.

Az ünnepségen tizennégyen vehették át bizonyítványukat Kóródi Edit szakmai igazgatótól
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A környezetüket szépítették 

Pecások gyûjtötték a szemetet 

Zsákok nyelték el a szemetet a Duna-parton

Csoportkép a szemétgyûjtõ önkéntesekrõl
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helyi társadalom
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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:
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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.

Nyílt nap a Czabai-kertben!

A Környezetvédő  Egyesület  Érd  és  Czabai 
Balázs  a  madarak  és  fák  napja  alkalmából 
közösen  nyílt  napot  szervez  a  Czabai-kert-
ben, amely Érden, a Radnai és a Bikszádi utca 
találkozásánál található! 
A természetvédelmi  oltalom  alatt  álló 

területen  annak  tulajdonosa,  Czabai  Balázs 
ingyenes  vezetéssel  várja  az  érdeklődőket. 
A kertben  évtizedes  kocsányos  és  kocsány-
talan  tölgyek  között  pillanthatnak  bele  az 
ellátogatók  a  fák  között  fészkelő  madarak 
életébe  (a  karvalyfiókák  születése  pont  erre 
az időpontra várható).
A bejáráson  részt  venni  előzetes  időpont-
egyeztetést  követően  lehet  2013. május  8-9-
10, délelőtt 10 órától. 
További  információ,  illetve  regisztráció  kér-
hető Czabai Balázstól  a  06  (70) 590-7315-ös 
telefonszámon.

Tájékoztató és tudnivalók a 2013. évi tavaszi   
zöldhulladék és biohulladék elszállításáról
Az  Érd  és  Térsége  Hulladékkezelési  Nonprofit 
Kft.  kísérleti  jelleggel  bevezeti  a  zsákos  zöld-
hulladék-,  biohulladék-gyûjtést  2013.  május 
havában.  A gyûjtési  és  a  szállítási  technológia 
megegyezik  a  korábban  már  megszokott,  őszi 
falevélgyûjtési  technológiával.  Kérjük,  hogy  a 
zöldhulladékot az ingatlantulajdonosok zsákban 
helyezzék az ingatlan elé az ütemterven feltün-
tetett időpontban.
A gyûjtést egy időben több helyszínen kezdjük 

meg, ezért a kezdési napon reggel 7 órára kérjük 
kihelyezni a zöldhulladékot az ingatlan elé.
A gyûjtés-szállítás  ingyenes, azonban a zsákot 

az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. Kérjük, 
hogy a zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek 
el. A zsákot ne kössék be, mert  annak  tartalmát 
szúrópróbaszerûen  ellenőrizzük.  Amennyiben 
idegen  anyagot  találunk  a  zsákokban,  úgy  a 
teljes  mennyiség  elszállítását  megtagadjuk. 
A zöldhulladékot  zsákosan  szállítjuk  el,  s  a  zsá-
kokat nem adjuk vissza.
A gyûjtés  ütemtervét,  az  érintett  utcák  jegy-

zékét  az  Érdi  Újság  hétről  hétre,  folyamatosan 
közli.

2013. május 13–17.

Arany  J.  u.  Bagoly  köz.  Bagoly  u.  Báthory  I.  u. 
Berzsenyi  D.  u.  Bethlen  G.  u. Bibic  u.  Bíró  u. 
Bölömbika  u.  Cankó  u.  Cinke  u.  Csalogány  u. 
Csér u. Csíz u Csóka u. Damjanich J. u. Daru u. 
Deák F .u. Délibáb u. Díjnok u. Dobó I. u. Ellenõr 
u.  Elnök  u.  Elõadó  u.  Elöljáró  u.  Emil  u.  Ercsi 

út  Erkel  F.  u.  Eszperantó  tér  Fácán  köz  Fácán 
u.  u.  Fecske  u.  Fehérvári  út  Ferenc  u.  Fogoly 
u.  Fülemüle  u.  Fürj  u. Gábor  u. Gárdonyi G.  u. 
Gellért u. Gém u. Gépíró u. Gereben u. Gergely u. 
Géza u. Gólya u. Gyakornok u. György u. Gyõzõ 
köz Gyula u. Haris u. Harkály u. Hattyú u. Héja 
u.  Hírnök  u.  Hivatalnok  u.  Holló  tér,  Holló  u. 
Huba  u. Hunor  u. Hunyadi  J.  u.  Imre  u.  Intézõ 
u.  Írnok u.  István u.  János u.  Jegyzõ u.  Jenõ u. 
Jókai u. József tér Kakukk u. Kálmán u. Kanári u. 
Kánya u. Károly u. Karvaly u. Kelemen u. Kende 
u. Képviselõ u. Keselyû u. Keve u. Kócsag u. Kond 
u. Koppány u. Kossuth L. u Könyvelõ u. Könyves 
K. u. László u. Liszt F. u. Lóránd u. Madách I. u. 
Martinovics I. u. Mátyás K. u. Mérnök u. Mikes K. 
u. Miklós u. Mikszáth K. u. Munkácsy M. u. Nagy 
L. u. Orvos u. Ölyv u. Pacsirta u. Pál u. Papagáj 
u. Páva u. Pelikán u. Péter u. Petõfi S. u. Pintyõke 
u. Rákóczi F. u. Riminyáki út Ruca u. Sándor u. 
Sárgarigó u. Sas u. Seregély u. Sirály u. Sólyom u. 
Stiglinc u. Szajkó u. Szalonka u. Szárcsa u. Szarka 
u.  Szent  István  u.  Szent  László  tér  Taksony  u. 
Tanár  u.  Tanácsos  u.  Technikus  u.  Tervezõ  u. 
Thököly I. u. Tisztviselõ u. Titkár u. Tolmács u. 
Tollnok u. Tompa u. Tó u. Töhötöm u. Tudós u. 
Turul u. Túzok u. Ügyész u. Ügyvivõ u. Vadkacsa 
u. Vadlúd u. Varjú u. Velencei út Vércse u. Vince 
u. Vöcsök u. Vörösmarty M. u. Zámori u. Zoltán 
u. Zrínyi M. u. Zsolt u.

Szamek Zsolt ügyvezető ig.  
Érd és Térsége  

Hulladékkezelési Nonprofit Kft.

Helyesbítés
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

a 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.) önkor-
mányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése értelmében „Érd Egészségügyéért 
Díj” adományozható a város egészségügyi ellátása érdekében kiemelkedő tevé-
kenységet végző orvosnak, gyógyszerésznek, ápoló- és kisegítő személyzetnek, 
valamint példaértékű munkát végző közösségnek.

Az Érd Egészségügyéért Díj odaítélésére a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tesz javaslatot, az elismerés adományozásáról a Közgyűlés dönt, a júniusi ülé-
sén.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatokat vár a kitüntetésre javasolt 
személyekre, 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 15.

	 Fülöp	Sándorné	 Mészáros	Mihály	
	 bizottsági	tag	 elnökhelyettes

Tájékoztató
Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy a Bem tér 1. szám 
alatt rendelő háziorvosok 2013. május 21-től a Bajcsy-
Zsilinszky út 143. szám alatti Egészségházban folytatják 
a rendelést. Új háziorvosi körzet került kialakításra, mely-
nek háziorvosa, dr. Antunovics Helga június 3-án kezdi 
meg működését. 

I. Rendelő

Dr. Antunovics Helga 
kezdési időpont: 
2013. június 3.

Rendelési idő:
Hétfő: 15–18-ig
Kedd: 7–11-ig
Szerda: 15–18-ig
Csütörtök: 7–11-ig
Péntek: 11–15-ig

Dr. Bányai Zsuzsanna 
Tel: 371-151

Rendelési idő:
Hétfő: 07–11-ig
Kedd: 15–18-ig
Szerda: 7–11-ig
Csütörtök: 15–18-ig
Péntek: 7–11-ig

II. Rendelő

Dr. Horváth Ildikó 
Telefon: 372-571

Rendelési Idő:
Hétfő: 15–18-ig
Kedd: 7–11-ig
Szerda: 15–18-ig
Csütörtök: 7–11-ig
Péntek: 11–15-ig

Dr. Szalai Ilona 
Telefon: 372-571

Rendelési idő:
Hétfő: 7–11-ig
Kedd: 15–18-ig
Szerda: 7–11-ig
Csütörtök: 15–18-ig
Péntek: 7–11-ig

információk

Intenzív úszásoktatás  
indul kezdő gyermekek 

részére!!!!

Június közepétől július végéig 
intenzív, heti 5 alkalmas  

úszásoktatásra várjuk gyermekei 
jelentkezését, 4 éves kortól.

Az	oktatás	időpontja: hétfőtől pén-
tekig 16.00–17.00 óra között

Helyszíne:	Érd, Gárdonyi Géza u. 1. 
tanuszoda

Az úszásoktatás egyhetes ára 6000 
Ft (testvérkedvezmény  

érvényesíthető)

Befizetés:
Június 17-től hétfőnként 16.00–
17.15 óra között az uszodában, 

Fülöp Henriettnél.

Jelentkezni lehet  
az alábbi telefonszámon:  

Fülöp Henriett (06/20-221-5502)
Érdi Úszó sport Kft.
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A vitorlázó május elsején vehet-
te át az elismerést. Vele beszél-
gettünk.

–  Hadd legyek ünneprontó, 
bár csak egy kicsit. Amikor 
beszélgetünk, lassan már kezd 
„kiegyenesedni” az idő, lassan 
csak bekopogtat a tavasz, kisü‑
tött a nap, ha jókora késéssel 
is. Egy vitorlázó hogyan viseli 
a hosszú szünetet, a vízmentes 
időszakot?

–  Ahogy  a  jegesmedvék  a 
nyári hőséget. Rosszul. Az elhú-
zódó téli idő, a hideg számunkra 
azt jelentette, hogy vagy másfél 
hónappal  később  tudtunk  csak 

vízre szállni, amiről inkább nem 
mondok  semmit…  Gondoljon 
csak  bele.  Máskor  március  ele-
jén már a hullámokon vagyunk, 
most  meg  még  a  víz  partjára 
sem tudtunk kimenni. Nem volt 
jó ez senkinek.

– Elhiszem, mert gondolom, 
hogy a versenynaptáruk ponto‑
san, napra be van lőve, s ezen 
már nem lehet változtatni.

–  Azon  tényleg  nem,  de 
nem  is  lennék  ilyen  panasz-
kodós,  ha  nem  lenne  a  nya-
kunkon  az  idény  fő  versenye, 
a  repülő  hollandi  világbajnok-
ság,  amit  „véletlenül”  nálunk, 
a Balatonon, Földváron rendez-
nek. Május utolsó hetében kez-
dődik, tehát nem túlzok, ha azt 
mondom,  hogy  már  alig  van 
néhány  hét  a  rajtig.  No,  hát 
emiatt  fő  a  fejünk.  Az  enyém 
is, a társamé, Domokos Andrisé 
is.  Mindegy,  most  már  jó  az 
idő. Rohamtempóban ugyan, de 
azért utolérjük magunkat.

–  Vehetjük ezt úgy, hogy az 
idén még nem voltak vízen, 
nem  szálltak hajóba?

–  Egy  verseny  erejéig  igen. 
Szlovéniában  álltunk  rajthoz, 
egy  olyan  viadalon,  ahol  való-

jában  nem  voltak  olyan  ellen-
felek, akik ellen kipróbálhattuk 
volna,  hol  is  tartunk.  Arra  volt 
jó,  hogy  lássuk  a  hajót,  hogy 
menjünk  vele,  hogy  érezzük  a 
vizet.  Semmi  más  egyébre.  Az 
első  helyen  végeztünk,  de  ezt 
nem soroljuk a diadalaink közé. 
Mint egy edzőmeccs a  rangadó 
előtt. Körülbelül ennyi volt.

–  Gondolom, a tavasz végén, 
a szezon előtt vitorlázótól illik 
megkérdezni, mi van a hajó‑
jával?

–  Köszönöm,  jól  érzi  magát, 
már csak azért is, mert új árbo-
ca van, ami „dob” a sebességén, 
tehát jobb esélyt ad. Erről az új 
felszerelésről csak annyit, hogy 
a szakma is mondja, s nem csu-
pán a magyarok, hogy az egész 
mezőnyben  a  miénk  a  legjobb 
árboc.

–  Hízelgő, különösen, ha a 
kollégák vélekednek így…

–  Azt  hiszem,  nem  túlzó  a 
véleményük, mert ez a bizonyos 
Pauger-árboc tényleg kiváló.

– Meg gondolom, nem három 
filléres…

–  Nem  mondhatom,  mert  az 
a  négyezer-ötszáz  euró  nem 
kevés pénz. Nincs is ennél drá-
gábbja senkinek.

–  Akkor hát, jó szelet a 
Paugerrel! A balatonföldvári vb 
érthetően az idény fő versenye 
lesz, magyar tengeren, magyar 
közönség előtt. Kötelező a jó 
szereplés, s kötelező kihasznál‑
ni a mi hullámaink adta elő‑
nyöket.

– Látja, ebben téved. A Balaton 
–  nem  mondom,  hogy  gonosz, 
mert  a  végén  még  megbüntet 
– kiszámíthatatlan. Ha jó a szél, 
s a megszokott fúj, az tényleg jó 
lenne  nekünk,  mert  ismerjük. 
Ha  viszont  fordul,  akkor  min-
den a feje tetejére állhat.

–  Ha nem is köztudott, de 
ismert, hogy a Majthényi, 
Domokos páros kilenc világbaj‑
noki aranyat vitorlázott össze 
az eddigi pályafutása alatt. 
Meglesz‑e a jubileumi, a tízedik 
a magyar tengeren?

–  A panaszaim  ezt  hangsú-
lyozták.  Azért  is  szerettünk 
volna minél előbb vízre szállni, 
hogy  tökéletes  legyen  a  felké-
szülésünk.  No,  mindegy,  nem 
késtünk le semmiről, s a május 
végi rajtra minden rendben lesz. 
Már csak azért is, mert az eddi-
gi két hazai vb-n ezüstérmesek 
lettünk,  így  most  már  tényleg 
dukálna az arany.

–  Menjünk egy kicsit haza, 
a szûkebb pátriájába. Azt már 
elmondhatja, hogy Érd Városáért 
Díj tulajdonosa, azt azonban 

Díszpolgár lett a repülõ hollandis Majthényi Szabolcs

Balatonföldváron szerezheti meg  
tizedik vb-aranyát a vitorlázó
Amikor e sorok az önök kezébe kerülnek, addigra a 
kiváló érdi sportember, a repülõ hollandi kategóriában 
versenyzõ Majthényi Szabolcs már minden bizonnyal 
talált helyet a vitrinében a teljesítménye elõtt fejet 
hajtó elismerésnek, a díszpolgári kitüntetõ címnek. 

Névjegy
Született: 1972. február 1.
Magasság: 180 cm
Súly: 78 kg
Végzettsége: ELTE testnevelés–föld-
rajz szak, tanári kar
Legjobb eredményei: 9-szeres világ-
bajnok (1995, 2002, 2004 január, 2004 
augusztus, 2006, 2009, 2010, 2011, 
2012), 4-szeres vb-2. (1996, 2001, 2005, 
2009), 4-szeres Európa-bajnok (1997, 
2000, 2006, 2012), Eb-2. (2008), Eb-3. 
(2003).

eddig nem, hogy a város dísz‑
polgára is…

–  Nehéz  ilyenkor  bármit  is 
mondani,  mert  az,  hogy  az 
ember  örül,  az  természetes, 
hogy  meglepte  ez  az  „aján-
dék”, az is az. Nem vártam, így 
aztán  most  kétszeres  az  örö-
möm.  Különösen  azért,  hogy 
legalább a városomban, Érden 
elismernek,  figyelnek  rám, 

követik az eredményeimet. Azt 
hiszem,  az  igazi  köszönet  egy 
vb-arany  lenne  június  elején. 

S arra az elsőségre, azt hiszem, 
egy  kicsit  büszke  lehetne  a 
város is.  Róth Ferenc

Majthényi Szabolcsnak, a magyar vitorlázás legeredményesebb sportoló-
jának T. Mészáros András polgármester adta át a rangos kitüntetést

A Majthényi, Domokos páros kilenc világbajnoki aranyat vitorlázott össze 
– eddig

Látványnak sem utolsó a rengeteg színes, széltõl duzzadó vitorla – kiváltképp, ha az élen a magyarok hajója hasítja a vizet

sport

Fedezze fel Budapestet
A MAHART hajóinak fedélzetéről!

A Duna meghatározó képe fővárosunknak, párat-
lan látvány, ahogy méltóságteljesen hömpölyögve 
választja ketté a pesti és a budai oldalt. De nem-
csak látványnak szép, hanem kellemes időtöltés 
is néhány órát a vízen eltölteni. A MAHART 
PassNave Személyhajózási Kft. sétahajójáratai 
kiváló kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak a 
hajózni kívánó utasoknak. Változatos programle-
hetőségei közül kicsik és nagyok egyaránt megta-
lálhatják a számukra megfelelő programot.

Ha csak néhány órát szeretnének dunai hajó-
zással eltölteni, akkor a különleges élményt nyúj-
tó 2,5 órás Zenés-táncos esti sétahajó tökéle-
tes arra, hogy a fedélzetről csodálják a szemük 
elé táruló gyönyörűen kivilágított, esti Budapest 
lenyűgöző látványát. A hajón élőzene és svédasz-
talos vendéglátás várja a vendégeket, megteremt-
ve a felejthetetlen este kellemes hangulatát. Az 
ízletes, magyaros ételek, a kellemes zene felkelti a 
vendégekben a vágyat, hogy fővárosunk szépsége-
it, hangulatát minél tovább élvezzék, és ha lehető-
ség nyílik rá, akkor még visszatérjenek ide. A járat 
májustól szeptember végéig keddtől szombatig 
közlekedik, októberben pedig már csak szomba-
tonként indul a Vigadó tér Hajóállomásról.

Másfajta kikapcsolódást kínál egyórás útjaival 
a Duna Corso városnéző sétahajó, mely a Margit 
hídtól a Rákóczi hídig kalauzolja az utasokat a 
főváros part menti látványosságai között, melyek-
ről 11 nyelven nyújt fülhallgatós tájékoztatást.A 
járat különlegessége, hogy március végétől 
naponta 12-13 alkalommal is indul, reggel 10 
órától egész óránként este 9-10-ig, ezért akkor 
is tökéletes választás, ha az éjszakai Budapestet 
szeretné megtekinteni.

A cég közkedvelt járata a kisgyermekes csa-
ládok körében a Vigadó tér és a Margitsziget 
között közlekedő átkelőjárat. A 
hajó a Vigadó térről indul, majd 

a Batthyány tér érintésével megáll a szigeten 
mind a pesti (a Margitszigeti Szabadtéri Színpad 
kikötőnél), mind a budai oldalon (a Sportuszoda 
kikötőnél). Arra is van lehetőség, hogy egy kör-
utazást tegyenek meg anélkül, hogy kiszállnának, 
de akár néhány órát is eltölthetnek Budapest zöld 
szigetén, ahol meglátogathatják a Margitszigeti 
Víztorony kilátót és kiállítást.

2012-től színházi hajójárattal is eljuthat-
nak a színházba látogatók a Budapesti Nyári 
Fesztivál ideje alatt a Margitszigeti Szabadtéri 
Színpad előadásaira. A járatra több kikötőben 
is felszállhatnak az utasok (a Vigadó téri és a 
Batthyány téri Hajóállomáson, valamint a Dráva 
utcai kikötőben). A hajók indulása az előadások 
kezdetéhez van igazítva, és az előadás befe-
jezése után 20 perccel indul visz-
sza a Margitszigetről, és az éjszakai 
Budapest látványa megkoronázza a 
színházlátogató estéjét.

További információt a  
www.mahart.info oldalon olvas-
hatnak. 
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Nem is lehetne különlegesebb a Papírtigris ázsiai ét-
terem. Nem elég, hogy egy mongol szakácslány káp-
ráztatja el finomságaival a vendégeket, de az ételkíná-
lat még országos szinten is egyedülálló. 

- Ulambatorban születtem, 16 éve élek Magyar-
országon – kezdte Boldbaatar Altanzul, a Papírtigris 
étterem egyik szakácsa. - Amikor megismertem az ét-
termet, rögtön tudtam, hogy nekem itt kell dolgoz-
nom. Nagyon tetszett az a fiatalos, ázsiai, gasztronó-
miai irány, amit a tulajdonosok megálmodtak. 
Egyébként érdekes volt megismerni a magyar étkezé-
si szokásokat, annyiban ugyanis hasonlítunk, 
hogy mi is sok tejterméket fogyasztunk. Igaz, a 
teát hagyományosan sósan és tejjel szeretjük 
– mondta Zula, aki nagyon büszke a 
Papírtigris ételkínálatára. Itt 

-
tok mellett megtalálhatóak 
thai ételek, kínai finomsá-
gok és a japán ínyencségek 

olyan különleges reggeli is kapható, amit a szerteága-
zó ázsiai ízvilág ihletett. De vajon pontosan milyen az 
ázsiai reggeli?

- Ázsiában reggelire rizst és leveseket fogyasztanak 
szívesen. Mi inkább a hazai reggelikbe szeretnénk egy 
kis ázsiai hangulatot csempészni – mondta lapunknak 
a Papírtigris egyik tulajdonosa. - Van chilis és kimchis 

így a reggelié is. Rántottában megpirítva különösen 
finom. A szendvicstekercseinket pedig lehet kérni ro-

-
-

láta, uborka és a paradicsom sem. Jó indítá-
sa ez a napnak a kávé, friss narancslé vagy a 

Az egyedülálló reggeliért 
nem kell egyetlen ázsiai or-
szágba sem utazni, mivel az 
éhes vendégeket a Bécsi út 
170. alatt várják. 

Ínyenc reggelivel csábít a Papírtigris

Megközelíthető: Csepelről - Szent Imre térről Volánbusszal, 
Ráckevei Hév - Tököl, Gépkocsival M0 - Halásztelek- Tököl

Legyen Otthon 
Otthonunkban!

A még meglévő férőhelyeinkre 3 ágyas lakószobákban 
várjuk leendő lakóinkat. A Nyírfaliget Idősek Otthona teljes 
ellátásra szoruló időseket is fogod, akik természetesen 
mindvégig számíthatnak az Otthon gondoskodására.

Nyírfaliget Idősek Otthona:
2316 Tököl, Pesti út.1. Telefonon H- P : 8-16 óráig
06-30-558-4002 vagy 06-30-465-2182 
www.nyirfaligetidosekotthona.

Humánus térítési díj ellenében szolgáltatásaink:
- napi 3x-i étkezés ( cukorbetegeknek 5x)
- 24 órás ápolói felügyelet
- orvosi vizit ( tüdőgyógyász, neurológus)
- ingyenes alapgyógyszerellátás
- mosás, vasalás takarítás
- gyógyintézetbe történő szállítás
- hitélet feltételeinek biztosítása
- önköltséges szolgáltatás: fodrászat, manikür, pedikür helyben
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ABLAK-AJTÓ

Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel!5-6 
légkamrás ablakok. Bontás-beépítés-
párkányozás-helyreállítás.Fizetés három 
részletben.06-70-604-9044,06-30-
852-6791

ÁLLÁS

Villamosgépek javítására, karbantar-
tására szakembert keresünk, jogosít-
vány ajánlott. T:06 30 390 6163

ÁLLÁST KERES

Takarítást vállal 55 éves leinformál-
ható nõ heti-kétheti rendszerességgel. 
T:06 20 580 1433 17 óra után

ÁLLAT

Fiatal tojótyúk közvetlen a termelõtõl, 
házhoz szállítva 600 Ft/db. T:06 30 
241 7729

ÁLLATORVOS

AUTÓBONTÓ

ARANY-EZÜST

ARANY-EZÜST FELVÁSÁRLÁS! 
NÁLUNK NINCS CSALÁS! EZÜST:
TÁLCA, DOBOZ, EVÕESZ. IPARI 
(MINDEN AMI EZÜST) KORREKT 
HÖLGY VÁRJA: BP. JÓZSEF KRT 41. 
ÉKSZERÜZLET 30/9572206

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BÖLCSÕDE

CSATORNÁZÁS











DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EGÉSZSÉG

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

Régi, kopott, sérült vagy lyu-
kas a fürdõkádja? Semmi gond!! 
KÁDFELÚJÍTÁS te l jeskörû 
GARANCIÁVAL 5 év jótállással. Varga 
Zoltán 06-70-570-5515

GÉP

GUMISZERVIZ

GYÁSZHÍR

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Telekár alatt eladó 250 N-öl kordonos 
szõlõ, téliesíthetõ, bõvíthetõ kõházzal, 
pincével, vezetékes vízzel, villannyal, 
teljes felszereléssel, ár:5 M Ft. T:06 30 
319 6409

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

2 szoba hallos lakótelepi lakás+építési 
engedéllyel rendelkezõ 1000 m² telek 
eladó v. családi házra cserélhetõ. T:06 
20 323 0443

A 6-os úthoz közel a régi tehené-
szethez vezetõ út mellett 20814 m²-
es szántó eladó! (Csentericsnél). T:06 
23/369-225

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













Érden 45 m² ház telekkel 7,8 M Ft; 
ui.: 230 N-öl telek 4,5 M Ft eladó. T:06 
30 270 1405, 06 70 256 1885

Áron alul, jó helyen lévõ családi ház 
Érdligeten 18,5 M Ft-ért eladó. T:06 30 
981 6570

Eladó v. kiadó ingatlant keresek Érden 
és környéken. T:06 30 347 2787

INGATLANCSERE

Elcserélném értékegyeztetéssel 
újpesti komfortos 8 nm-es kuckómat 
(WC, tusoló stb.) nagyobb Bp-i örök-
lakásra. A környék kellemes kertvárosi. 
Tel.: 30/3307784

INGATLANIRODA

JÁRMÛ

KERT

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

Megbízható férfi ház körüli munkát és 
kertgondozást vállal, hétvégén is. T:06 
30 622 4358, 06 30 387 9839

KIADÓ

Újpalotán, központban 20m/2-es hely-
ség azonnal kiadó (csendes tevékeny-
ségre.) Bérleti díj: 35.000,-Ft/hó + rezsi. 
Tel.: +3630-5284003, 061-4171019

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

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

Budai úton kertes házban 2 szobás, 
almérõs albérlet csak dolgozó párnak 40 
E Ft+ 2 havi kaució. T:06 30 476 8062

Érd-parkvárosban 2 szoba összkom-
fortos lakás részben bútorozott , jó közle-
kedés! 50 E Ft+rezsi. T:0670 506 0957

Kiadó Parkvárosban külön bejáratú 1 
szoba fürdõszobás lakrész idõs ember-
nek, 25 E Ft+rezsi. T:06 30 434 3005

Érden társasházban kiadó különálló 
szoba 40 E Ft rezsivel+1 hó kaució. 
T:0670 326 1809, 0670 578 5696

Érdligeten 85 m² lakás kiadó maxi-
mum 3 fõ részére. T: 06 70 311 6282

KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közle-
kedéssel ügyfeleink részére a belváros-
ban (I-tõl XIV. kerületekben). Hívja a 70-
6273436 számot és segítünk gyorsan 
kiadni lakását!

Kiadó  lakást keresünk  megbízható 
fiatalok részére Budapest területén, 2 
havi kaucióval,   hosszútávra!  06/30 
826 6691, 266-2698

































KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER

KOVÁCS

KÖLTÖZTETÉS

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS

Pincétõl a padlásig KÕMÛVES-
MUNKÁK, teljes lakásátalakítás, 
-FELÚJÍTÁS, garanciával. Az ingye-
nes árajánlatért hívjon akár most!  
Telefonszámunk: 06-20/35-86-405, 
06-30/52-98-244

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

LAKÁSSZERVIZ

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Angol korrepetálás iskolásoknak. 
T:06 30 9 993 112

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630-
9488909











PSZICHOLÓGUS

ROBOGÓ

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

SZIGETELÉS

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZO-
LÁS olcsón, minõségi kivitelben, bútor-
mozgatással, takarással akár azonnalra! 
Tel.: 706-64-19, 06-20-9877-273

SZOLGÁLTATÁS

Mr DobozosPizza dobozok, habdo-
bozok, kéztörlõk, tiszítószerek forgal-
mazása és kiszállítása. Érdeklõdjön 
honlapunkon: www.mrdobozos.hu vagy 
telefonon:06709407070







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

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

TÁRSKERESÕ

79 éves özvegyember korban hozzá 
illõ szerény társat keres. T:06 23 364 
620

TETÕSZERVIZ

TV JAVÍTÁS

ÜDÜLÉSI JOG ELADÓ

Horvátországi üdülési jog Brac-szi-
getén júliusban, 4 szem., tengerparti 
luxusapartman eladó. Autót beszámítok! 
T:06-20-9182-225

VASKERESKEDÉS

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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Az utolsó lehetõsége elõtt állt 
az érdi csapat, hogy egy huszá-
ros hajrával még egy esetleges 
osztályozós helyet megcsípve 
biztosítsa NB III-as tagságát. 
Ennek elsõ lépcsõfoka a Diósd 
elleni meccs volt, amely csapat 
a jelek szerint már nyugodtan 
várhatja a hátralevõ fordulókat. 
A mérkõzés elõtt kérdéses volt, 
hogy a hazai csatárok végre 
megtalálják-e góllövõ cipõjüket 
vagy tovább tart a gólképte-
lenségük. A vendégek esélyét 
növelte, hogy a hazai csapat 
számos kulcsjátékosát sérülés 
miatt nélkülözte.

Különösebb esemény nélkül 
telt az elsõ fél óra. A mezõnyben 
egyenrangú ellenfélként küzdött 
egymással a két csapat. A kapu-
ra egyik támadósor sem volt 
veszélyes. Mielõtt azonban una-
lomba fulladt volna a találkozó, 
a vendégek hozták az elmúlt 
hetek formáját. A 33. percben 
Berényi B. labdát vesztett a 
hazaiak brazil (Lukas) játéko-
sával szemben, aki nem sokat 
teketóriázott, és 18 méterrõl 
kapura emelte a labdát. Az eme-
lés olyan szépen sikerült, hogy 
Kertész F., a vendégek kapusa 
is csak nézte, hogy hullik a 
kapujába a nem túl erõs lövés. 
1-0. A váratlan gól magabizto-
sabbá tette a hazaiakat, míg az 
érdi csapat addigi nyugodt játé-
kát a kapkodás váltotta fel. Így 
nem volt meglepõ, hogy a 40. 
percben a Diósd tovább növelte 
elõnyét. Hegybányai B. lépett 
ki a rosszul helyezkedõ védõk 
vonalából, és a kifutó kapus 
felett emelt a hálóba. 2-0.

A második félidõben egy egé-
szen más érdi csapatot láthat-
tak a kitartó érdi szurkolók. A 
vendégek nagyobb iramot dik-
táltak, és ezáltal fölényt is har-
coltak ki a kétgólos elõny birto-
kában kényelmeskedõ hazaiak 
ellen. A diósdi csapat mielõtt 
rendezni tudta volna sorait, az 
Érd szépített az eredményen. 
Az 53. percben egy bal oldali 
beadást Sinka R. fejelt középre, 

és Makituma N. fejjel továb-
bította a labdát a kapuba. 2-1. 
Felcsillant a remény a mérkõzés 
eredményének a megfordításá-
ra. A gól után továbbra is a 
vendégek játszottak fölényben, 
támadásaikban benne volt az 
újabb gólszerzés lehetõsége. 
A hazaiak egyre idegesebben, 
kapkodva játszottak. A percek 
múlásával egyre jobban kitáma-
dott az érdi csapat, de a táma-
dói továbbra sem hazudtolták 
meg magukat (9 mérkõzés alatt 
2 gól!), így elmaradt a remélt 
pontszerzés. 

A vereséggel már csak mate-
matikailag van esélye az érdi 
csapatnak osztályozós helyre 
érni, így az elmúlt szezonban 
elért bajnoki cím után jövõre 
marad a megyei bajnokság.

NB III. Duna-csoport
Diósdi TC–Érdi VSE 2-1 (2-0)
Diósd, 150 nézõ
Vezette: Ákos D.
Érd: Kertész F. – Ország P. 
(Nika B.), Aradi Cs., Sinka R., 
Riba Z. (Elez I.) – Berényi B., 
Horváth S., Nagy A., Király A., 
Cservenka G. – Makituma N. 
(Patkó Gy.)
Vezetõ edzõ: Limperger Zsolt
Gólszerzõk: Lucas, Hegybányai 
B. ill. Makituma N.

A mérkõzés után a hazaiak 
edzõje a három pontnak örült, 
a vendégek edzõje pedig a 
jövõben bizakodik.

Rubold Péter (Diósd): 
– Nagyon örülök a három 

pontnak. Gratulálok a fiúknak.
Limperger Zsolt (Érd):
– Két NB III-ba nem illõ gólt 

kaptunk. Amire lehet alapozni a 
jövõben, az a második félidõben 
nyújtott játékunk.

A következõ hazai mérkõzésre 
május 8-án öt órakor kerül sor 
a Sárisáp ellen elmaradt talál-
kozó pótlásával, majd május 
11-én szombaton fél négykor 
Felcsúton a Videoton II csapata 
lesz az ellenfél.

 Harmat Jenõ

Diósdi TC–Érdi VSE 2-1(2-0)

Elszállt remények

Az érdi gólszerzõ Makituma N. a labdával (zöld mezben) 
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Elérkezett végre a várva várt 
nap: Érden kellett eldőlnie a 
bronzcsatának. A tavalyi, Siófok 
elleni párharchoz hasonlóan ez 
a versenyfutás is méltó volt rang-
jához, ismét a harmadik össze-
csapás után kerülhettek csak 
a megfelelő helyre az érmek. 
Az érdi lányok a váci vereség 
után gondolni sem akartak arra, 
hogy a tavalyihoz hasonló véget 
ér a szezon. A hazai szurkolók 
is felfokozott hangulatban vár-
ták a csatát, rajtuk ismét semmi 
nem múlt, egyszerûen bele 
akarták hajszolni kedvenceiket 
a győzelembe. 

Az eddigi két összecsapás 
sem hozott gólzáport, és ezúttal 
is remekül kezdtek a védelmek. 
A dunakanyariak két húzóem-
bere, Klivinyi Kinga és Barján 
Bianka hiába jelentette be a 
második meccs után, hogy a 
szezon végén távozik Vácról, a 
vendégek is nagyon koncentrált 
játékot mutattak be. Ám az érdi 
védelem roppant magas hőfo-
kon kezdett, hét perc alatt egy 
lőtt gólon tartotta a váciakat, a 
következő három percben azon-
ban megháromszorozták talá-
lataik számát a vendégek, és 
egyenlíteni tudtak. Triffa Ágnes 
többször babonázta már meg 
pályafutása során az érdi játéko-
sokat, megint remek százalék-
ban hatástalanította a kapujára 
zúduló lövéseket. A két fél kulcs-
emberei átlövő poszton szintén 

nem termelték a gólokat, ami 
ugyancsak a védelmeket dicséri. 
A félidő derekán aztán megsze-
rezte a vezetést a Vác, és ekkor 
már biztos volt, hiába kezdett 
3-1-es vezetéssel az Érd, ezt a 
meccset óriási küzdelem árán 
lehet csak saját javukra fordí-
tani. Az ellenfél vezetése miatt 
még jobban összeszedte magát 
a hazai együttes, Kovács Anna 
és Szara Vukcsevics volt ered-
ményes, miközben Oguntoye 
Viktória Barján Bianka lövé-
sét hárította – ismét két gól-
lal vezetett az Érd. Bognár 
Barbara sérülése miatt óriási 
szerep hárult a párharcban Wolf 
Alexandrára az irányító posz-
ton, aminek teljességgel meg 
is felelt, ezt bizonyította óriá-
si bombája is. A későbbiekben 
még tartogatott szemkápráztató 
megoldásokat az érdiek húsza-
sa… Triffa Ágnes védéseinek és 
Ana Niksic két, szélről szerzett 
góljának köszönhetően aztán 
ismét egyenlőt mutatott az ered-
ményjelző. A félidő utolsó per-
ceiben kissé csökkent a védel-
mek hatékonysága, a váci szélső 
után a fiatal Hámori Konszuéla 
is kétszer talált lyukat az érdi 
falon. Egy gyors büntetőváltás 
után aztán a Vácban maradt 
még egy gól, így a szünetre 
előnnyel mehetett a fekete-kék 
mezes vendégcsapat. 

Klivinyi Kinga az első félidő-
ben nem volt eredményes, míg 

a második elején azonnal bekö-
szönt kétszer, ezzel az addigi 
legnagyobb különbség alakult 
ki a felek között. Mielőtt még 
nagyobb lett volna a baj, zsinór-
ban négy góllal megfordította 
az állást Szabó Edina csapata, 
még úgy is, hogy közben Triffa 
Ágnes Wolf Alexandra és Alja 
Koren próbálkozásánál is bra-
vúrt mutatott be. Ottó Katalin 
időt kért, és ez újabb fordulatot 
hozott, Kristina Elez büntetőt 
hibázott, míg Klivinyi Kinga 
újabb bombát küldött az érdi 
kapuba. Az utolsó negyedóra 
minimális váci előnyről indult, 
amit aztán Barján Bianka egy 
közbelövéssel duplázott meg. 
Szabó Edina taktikai megbe-
szélése után a szezon legfonto-
sabb 10 perce következett egy 
váratlan húzással – az előző 
meccsen hatástalannak tûnő 4-
2-es védekezési formával. Ami 
most ismét mûködött! Wolf 
Alexandra és Kristina Elez még 
egy utolsó, óriási rohamot vezé-
nyeltek, előbbi egy átlövéssel, 
majd egy higgadtan bepattintott 
hetessel ismét előnyhöz juttatta 
a hazaiakat. Izzott a Batthyány 
Tornacsarnok, és a végtelenül 
feszült pillanatok megingatták 
az alapszakasz negyedik helye-
zettjét. Egyre több labdát adtak 
el a váciak, az érdi fal számukra 
ijesztően tornyosult, így sokszor 
lövésig sem jutottak el. Kristina 
Elez hálószaggató találatával 
vezetett két góllal az Érd, majd 
következett ismét egy Wolf-bün-

tető. Sok volt a játékmegsza-
kítás, egyre többet állt az óra, 
és ekkor végtelennek tûntek a 
másodpercek. Nagyon közel 
volt a siker, ugyanis kapkodott 
a Vác, gyorsan próbálta befe-
jezni a támadásait, amibe leg-
többször hiba csúszott, és végül 
Vincze Melinda gólja mindent 
eldöntött. Az érdi lányok legszí-
vesebben már ekkor elkezdtek 
volna ünnepelni, végül Kovács 
Anna utolsó találata még jobb 
kedvre derítette a drukkereket 
– ha egyáltalán lehetett. 

A játékvezető hölgyek síp-
szava után pedig elkezdődött 
az össznépi ünneplés, először 
a csapattagok egymás között, 
majd a parketten a szurkolók-
kal együtt ünnepeltek óriási 
öröm közepette. Szabó Edinát 
a lányok dobálták a magasba: 
végül sikerült, az ÉTV-Érdi 
VSE megnyerte a magyar bajno-
ki bronzérmet, és a Győr Larvik 
elleni sikere esetén akár még 
a Bajnokok Ligájában is meg-
mutathatja tudását a következő 
szezonban!

ÉTV-Érdi VSE–Váci NKSE  
25-21 (11-12)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
350 néző
Játékvezetők: B. Pech Katalin, 
Vágvölgyi Mária
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Kovács 
Anna 3, Szara Vukcsevics 3, 
Balog Beáta, Szekeres Klára 
2, Kisfaludy Anett 1, Vincze 
Melinda 1, Wolf Alexandra 8 
(3), Oláh Nóra, Kovács Gréta, 
Alja Koren 2, Bognár Barbara, 
Kristina Elez 5 (1)
Vezetőedző: Szabó Edina
Vác: Juhász Edina, Bíró 
Blanka, Triffa Ágnes, Ana 
Niksic 3, Farkas Veronika 2 
(1), Hámori Konszuéla 2, 
Barján Bianka 2, Ivanics Dóra, 
Kamper Olívia 3, Szádvári 
Krisztina 2, Mészáros Rea 2, 
Klivinyi Kinga 4, Fülöp Andrea 
1, Nagy Petra, Szondi Zsófia, 
Virág Noémi
Vezetőedző: Ottó Katalin
Hétméteresek: 6/4, ill. 1/1
Kiállítások: 4, ill. 8 perc

 Szarka András

ÉTV-Érdi VSE–Váci NKSE 25-21 (11-12)

Bronzérmes Szabó Edina csapata!

Együtt a nagy csapat: a játékosok és a közönség

Bravúros megoldások, meg persze 
nyolc gól – Wolf Alexandra kima-
gasló teljesítményt nyújtott


