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Köztéri átemelõk
Megkezdõdött a köztéri átemelõk kiépítése   -
hangzott el a múlt szerdai sajtótájékoztatón. 

2

Közlekedésbiztonság
Az önkormányzat támogatásával szerveztek 
közlekedésbiztonsági napot a legkisebbeknek.

5

Emlékezés a hõsökre

Napjainkban is – amikor hazánk egy jobb és békésebb jövõ reményében sorsfordí
tó éveket él át – szükségünk van hõsökre. Olyanokra, akik a mindennapok követke
zetes és szorgos munkájának szentelik az életüket, mások javát akarják, akik a jó 
oldalán nap, mint nap helytállnak és kitartanak a nehézségekben – hangsúlyozta 
beszédében Aradszki András országgyûlési képviselõ a Hõsök napja tiszteletére 
rendezett városi megemlékezésen.  3. oldal

Környezettakarítás, városszerte
A korábbi évekhez hason
lóan az érdi önkormányzat 
és a város közösségéért 
tenni akaró civil szerveze
tek közösen hirdették meg 
a Te szedd! akciót. A részt
vevõk, a tiszta Érdért elkö
telezett önkéntesek május 
utolsó szombatján gyûj
tötték a közterületek szé
gyenfoltjairól a különbözõ 
hulladékokat, a szemetet. 
A Te szedd! sikeres volt, 
most már csak a Te ne 
szemetelj! akciót kellene 
széleskörûen bevezetni. 
 9. oldal

A gyerekek napja

Rendkívül gazdag programmal várta Érd múlt va
sárnap a gyerekeket; a koncertek, játékok mind a 
felhõtlen szórakozást szolgálták, no meg egy kicsit az 
ismeretterjesztést is: idén ugyanis a környezettudatos 
életmódra való nevelés is teret kapott a programok 
között, persze játékos formában. A kora reggeltõl késõ 
délutánig tartó gyereknapról élményekkel, ajándékok
kal telve térhettek haza a gyerekek.  4. oldal

Állampapírok
Megnyilt a Magyar Államkincstár érdi járási 
állampapír forgalmazási pontja.

8

Sorsolás
Megtartották az V. IHF U19 férfi kézilabda 
világbajnokság sorsolását.

16

Tajvan
Különleges dokumentum
filmet láthattak a tajvani 
atayal törzsrõl az érdek
lõdõk a Maagyar Földrajzi 
Múzeumban.  7. oldal
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

TÓTH TAMÁS 
23/522-369 
 Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előze-
tes 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.

Megkezdődött a köztéri 
átemelő szivattyúk kiépítése 
Parkvárosban – jelentette be 
Segesdi János alpolgármester 
múlt szerdai sajtótájékoztató-
ján. Mint mondta: ez a csa-
tornaprojekt utolsó fázisainak 
egyike, a vezetékek kiépítése 
lassan befejeződik, de az egész 
rendszer zökkenőmentes üze-
meléséhez szükség van az 
átemelőkre is. 

– Parkvárosban tehát elkez-
dődött a munka. A további 
átemelőkkel kapcsolatos enge-
délyeztetések most zajlanak, de 
a többi köztéri szivattyú kiépí-
tése is megtörténik hamarosan. 
Legkésőbb szeptemberre a tel-
jes hálózatnak ki kell épülnie. 
Az úthelyreállítások legkésőbb 
november-december hónapban 
fejeződnek be – tette hozzá 
Segesdi János, aki beszámolt 
arról is, hogy hamarosan átad-
ják a Bajcsy-Zsilinszky úti új 
orvosi rendelőt. 

– Az épület elkészült, most 
a berendezkedésen van a sor. 

Az engedélyek megvannak, 
így már csak a „bútorozás”, a 
beköltözés van hátra. Eredetileg 
decemberben kellett volna átad-
ni az épületet, így jelentős csú-
szásról beszélhetünk. Az önkor-
mányzat ezért nagyon szeretné, 
ha mielőbb megnyithatná kapu-
it az intézmény – hangsúlyozta 
az alpolgármester. 

Az elmúlt bő egy hónapban 
jelentős forgalmi nehézségeket 
okozott a Bagoly és az Esküdt 
utcai szintbeli vasúti átjárók 
teljes lezárása. A városvezetés 
levélben kötelezte a vasúti pálya 
rekonstrukcióját végző céget, 
hogy május 20-tól legalább fél-
fél pályán biztosítsa a közleke-
dést az átjárókon. Május 17-én 
a vasútépítő DSE Konzorcium 
feloldotta a lezárást a Bagoly 
utcai sorompónál, így az teljes 
szélességében járható. 

– Ez az átkelő a továbbiak-
ban is használható lesz, ugyanis 
ezen a szakaszon már lerakták 
a sínpárokat és az aszfaltozás 
is elkészült. Az átjáró előtt-

után még dolgoznak, ám ezek 
a munkák az áthaladást nem 
befolyásolják – mondta Segesdi 
János, hozzátéve: a hónap végé-
re az Esküdt utcai átjárót is 
megnyitják.

A sajtótájékoztatón szóba 
került a leendő Szent István-híd 
kérdése is. Mint ismeretes, ez 
a Szent István útból nyíló híd 
átívelne a két vasútvonal felett, 
és egy új út kialakításával össze-
köttetést teremtene a Velencei út 
és a Kossuth Lajos utca között. 
A korábbi elképzelések szerint 
a híd az uniós pályarekonstruk-
ció keretében épült volna meg, 
a projektet finanszírozó uniós 
szervezet azonban úgy döntött, 
hogy ez a beruházás nem része 
a rekonstrukciónak. Nemrég 
pozitív fejlemények történtek 
az ügyben.

– A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt (NIF) márciusi 
levelében tudatta, hogy vállal-
ja a híd megépítését, egyben 
kérte az önkormányzatot az e 
munkához kapcsolódó beru-

házások megszervezésére és 
megkezdésére. Ezt a rendelke-
zésünkre álló tervek alapján 
el is kezdtük. 2015 végéig a 
híd elkészül, ekkorra a hozzá 
kapcsolódó közutakat ki fogjuk 
alakítani. Emellett három – az 
új út, illetve a híd „útjában álló” 
– ingatlant szeretnénk megvá-
sárolni a tulajdonosaiktól, arra 
törekedve, hogy elkerüljük az 
elhúzódó kisajátítási eljárást, 
és helyette korrekt megállapo-
dás születhessen, figyelembe 
véve a tulajdonosok és a város 
érdekeit is. A közutak kialakí-
tása és az ingatlanok megvétele 
az önkormányzat kasszáját ter-
heli, a NIF csupán a hidat építi 
meg, de nem a vasúti rekonst-
rukció, hanem egy másik beru-
házás keretében. Ennek oka, 
hogy a hazai szabályozás sze-
rint a kérdéses pályaszakaszon 
haladó vonatok maximális 
sebessége 160 kilométer/óra 
lehet, míg az unió 161 kilo-
méter/órában szabja meg azt 
a határt, amelynél már kötele-
ző a szintbeli átjárók átépítése 
külön szintûre. Ezen az egy 
kilométer sebességkülönbsé-
gen múlik tehát az, hogy nem a 
vasúti rekonstrukció keretében 
épülhet meg a Szent István-
híd. A város számára létkérdés, 
hogy ezen a szakaszon is meg-
oldódjon az átkelés. A hazai 
illetékesek szintén tisztában 
vannak azzal, hogy valamilyen 
megoldást kell találni, hiszen a 
sûrû követési időközökkel és 
gyorsan haladó vonatok miatt 
a szintbeli átjárókat nehezen 
tudják majd használni az érdi-
ek. A NIF tehát különböző for-
rásokból megépíti a hidat, az 
önkormányzat pedig a közút-
kapcsolatot és a csomópontokat 
– zárta szavait az alpolgármes-
ter. Kérdésünkre elmondta azt 
is: az Esküdt utcai és a Bagoly 
utcai szintbeli vasúti átjárókat 
sem szüntetik meg a Szent 
István híd megnyitásával, sőt, 
régóta tervezik a Bagoly utcá-
ban egy felüljáró megépítését 
is – a tervek már megvannak, 
de sajnos ez a beruházás sem 
lehet része a most zajló vasúti 
rekonstrukciónak. 

 Ádám Katalin

Parkvárosban már készülnek a köztéri átemelõk

Mégis megépülhet a Szent István-híd
Megkezdõdött a köztéri átemelõk kiépítése, hamarosan megnyitja kapuit a Bajcsy-
Zsilinszky úti új orvosi rendelõ, és 2015 végére megépülhet a Szent István-híd 
– egyebek közt e témákról volt szó Segesdi János múlt szerdai sajtótájékoztató-
ján.  Az alpolgármester beszélt arról is, hogy ismét teljes szélességében járható a 
Bagoly utcai vasúti átjáró, és a hónap végére feloldják az útzárat az Esküdt utcai 
átkelõnél is.

A Bagoly utcai vasúti átjárót teljes szélességében megnyitották, újbóli lezárásra nem kell számítani
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A Vidékfejlesztési Minisztérium 
májusban indított háztáji prog-
ramja keretében vetőburgo-
nyát osztottak Érden május 
23-24-én, az ÉKFI telepén. 
A burgonyaosztásra bárki jelent-
kezhetett, így nemcsak azok jöt-
tek el, akik vetni, hanem azok 
is, akik rögtön enni kívánták 
a krumplit. Sokan mégis úgy 
döntöttek: megpróbálkoznak a 
termesztéssel – ami a jelenle-
gi burgonyaárak ismeretében 
nagyon is érthető.

Májusban indult a 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
háztáji programja, melyben 
közremûködik a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara és az 
önkormányzatok is. Célja a 
vidék gazdaságélénkítése, az 
életszínvonal emelése, a vidék 
népességeltartó (és megtar-
tó) képességének növelése. 
A szaktárca közleménye sze-
rint a program nyitánya a Pest 
megyei Kerepesen volt, május 
13-án, ahol száz mázsa vető-
burgonyát adott át a helyieknek 
Szabó Csaba miniszteri biztos, 
aki elmondta: a programba 
százezer családot szeretnének 
bevonni. 

A projekt indulásáig 850 
önkormányzat jelezte, hogy 
részt kíván venni a háztáji 
programban. Köztük volt Érd 

is, városunkban május 23-24-én 
az ÉKFI telephelyén osztottak 
vetőburgonyát az érdeklődők-
nek. A szaktárca összesen 750, 
egyenként 25 kilós zsák vető-
burgonyát szállíttatott Érdre. 

Segesdi János alpolgármester 
lapunknak elmondta: a lakos-
ságot a város szociális és egyéb 
intézményein keresztül érte-
sítették e lehetőségről. Olyan 
embereket kívántak elérni, akik 
szociális, illetve anyagi helyze-
tük folytán érdekeltek abban, 
hogy önellátó gazdálkodást 
folytassanak. A „rászorultságot” 
a burgonya átvételekor nem 
vizsgálták – aki elment a telep-
helyre, egy huszonöt kilós zsák 
vetőburgonyával térhetett haza. 
A visszaélések elkerülése végett 
a jelentkezők nevét, címét 
regisztrálták, hogy egy család-
nak lehetőleg csak egy-egy zsák 
jusson. 

Az akció iránt nagy volt az 
érdeklődés: péntek reggel már 
hét óra körül gyülekeztek az 
emberek az ÉKFI telephelyén 
– autóval, kerékpárral, húzós 
kiskocsival.  Mivel sokan 
másod-, harmadkézből értesül-
tek a lehetőségről, a jelentkezők 
egy része nem tudta, hogy vetni 
való burgonyát osztanak.

– Ezt is meg lehet enni, csak 
ki kell válogatni – vélekedett egy 

asszony. Mások úgy döntöttek, 
ha már vetőburgonya, hát meg-
próbálkoznak a termesztéssel.

– Van otthon vetemény: zöld-
ségfélék és kukorica is. Elvetjük 
hát mellé ezt a krumplit is, leg-
alább több lesz belőle. Írja meg 
azt is, hogy köszönjük a lehető-
séget! – mondta az egyik férfi. 

Nyugdíjas asszony is várako-
zott a sorban; ő már tudta, hogy 
itt vetőburgonyát osztanak. Azt 
is tudja, hogyan kell elültetni, 
gondozni a burgonyát.

– Nagy segítség, hogy a ker-
temben megtermelhetem a 
zöldségfélét, így jóval keveseb-
bet költök a boltban. Ötven éve 
élek Érden, de Szabolcsból szár-
mazom, tehát tudom, hogy kell 
a krumplit termeszteni – tette 
hozzá.

Egy fiatalasszony, aki a szom-
szédjától hallott erről a lehető-
ségről, szintén vetni (és nem 
azonnal megenni) szerette 
volna az ajándék burgonyát.

– Úgy készültünk, hogy hét 
végén elvetjük a krumplit – no 
nem ennyit, de pár kilót bizto-
san. Így most nagyon jól jött ez 
a huszonöt kiló ingyen burgo-
nya – mondta. 

Általánosságban elmondható: 
az érdi kiskertekben ritkább ez 
a zöldségféle, mint – mondjuk 
– a hagyma vagy a répa, ám 

Kétszáz mázsa vetõburgonya

a jelenlegi krumpliárak mellett 
nincs mit csodálkozni azon, 
hogy egyre többen érdeklődnek 
a burgonya termesztése iránt. 
A programnak köszönhetően 
sok család megtermelheti a több 
hónapra is elegendő krumplit 
– főleg, ha jó lesz a termés és 
van hol tárolni. Persze lesznek 
olyanok is, akik a szép és ép 
gumókat inkább a főzővízbe 
teszik és nem a talajba – ez egy 
ilyen mindenkinek szóló prog-
ram esetén valószínûleg elke-
rülhetetlen. Á. K.

A vidékfejlesztési tárca jóvoltából 
csaknem kétszáz mázsa vetõburgo
nyát kaptak az érdiek
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A halak  nyilván  korán  kelnek, 
vagy egyáltalán nem fekszenek 
le, mert apám mindig éjjel ket-
tőkor kezdett ébresztgetni. Már 
ez  előző  napi  paprikás  kenyér 
gyúrásakor  tudtam,  hogy  mi 
következik, arról nem is beszél-
ve, hogy ő ilyenkor már a kom-
poszt dombot bontogatta, hogy 
az  anakonda  méretû  elhízott 
földi  gilisztáit  összeszedhes-
se.  A kukorica  már  napok  óta 
ázott,  hogy  aztán  a  horgász 
társak is ázhassanak, de az egy 
későbbi fejezet. Hiába vagyunk 
a  nyár  kellős  közepén,  éjjel 
kettőkor  még  tök  sötét  van, 
maximum a holdvilág tanácsta-
lankodik az égen, hogy mutas-
sa magát, vagy inkább elbújjon 
néhány  felhőfoszlány  mögé. 
Az  sem  segít,  hogy  Érden 
már  akkor,  a  főtér  környékén 
legalább  volt  közvilágítás,  az 
országos  nagy  lámpaoszlop-
csere  előtt  –  lásd  ostornyél  és 
neon,  hiszen  a  hatvanas  évek 
végén  vagyunk  –  de  pisláko-
lásnak  tûnt  az  is.  A kollégák 
jártak együtt horgászni, így mi, 
gyerekeik  is  korán  barátságot 
kötöttünk  egymással.  A nyári 
sátorozásnak  még  meglehető-
sen hiányosak voltak  a  feltéte-
lei, ahogy az autós kalandozás 
is szórványosnak volt tekinthe-
tő. De nem is az autó volt érde-
kes, hiszen fél órás gyaloglással 
bárhol  letelepedhettünk  volna 
az  Érd  közeli  Duna-parton,  de 
nekünk a „biztos helyet” kellett 
megtalálni,  ahol  a  halak  szé-
pen  fölsorakozva  várják,  hogy 
a  szakértő horgászok a megfe-
lelő  fárasztás  után  kiemeljék 
őket  a  vízből.  Tehát  minden 

egyes  alkalommal  hol  lefelé, 
hol  fölfelé  kerestük  meg  azo-
kat  az  érintetlen  ártéri  erdő-
ket,  ahol  érdemesnek  látszott 
a damilt áztatni. Akár így, akár 
úgy  történt,  az  ártéri  erdők 
különös adottsága, hogy a dús 
aljnövényzet  szinte  lehetetlen-
né  teszi  benne  a  gyaloglást  és 
a  legszebb  álmukból  fölvert 
szúnyogok hada boldogan veti 
magát a friss vérre. Mert ha ezt 
nem mondtam volna,  akkor  el 
kell  árulnom,  hogy  a  hajnali 
autózás még kevés volt a siker-
hez.  Apám  és  barátai  a  járha-
tatlan vidék peremén magukra 
szedtek  minden  horgászesz-
közt,  haleledelt,  vödröt,  élel-
met és a palackozott lelki után-
pótlást, magyarán az alkoholba 
oldott  vigaszt  és  gyalogolni 
kezdtek. Aztán ha végre kiesve 
a  sûrûből  a partra megtaláltuk 
azt  az  ismeretlen  sarkantyút 
(kőből  rakott  mesterséges  gát, 
vagy  félsziget,  ami  a  folyam 
szabályozásához  elengedhetet-
len), akkor ott megtelepedtünk. 
A kőfejtőből egyenesen ideszál-
lított  szikladarabokon  ugyan 
sem  ülni,  sem  állni  nem  lehe-
tett  kényelmesen,  de  a  kiszá-
míthatatlan sikerért meg kellett 
szenvedni.  A haltartóba  ilyen-
kor bekerültek a nagy protekci-
óval megszerzett  sörösüvegek, 
hiszen  ahogy  Magyarország 
teljes  területén,  úgy  Érden  is 
krónikus  volt  a  kánikulában  a 
sörhiány, és a palackok csende-
sen  hûlni  kezdtek.  A jóval  pir-

kadat előtti  ébredés,  a didergő 
öltözés,  készülődés,  a  szürkü-
letben való autózás és a kiadós 
gyalogtúra  megtette  a  magáét, 
mi  gyerekek  nehezen  bírtuk 
a  csendes  üldögélést,  a  szem-
lélődést  és  a  ritkás  eseménye-
ket.  Ennivalóért  nyávogtunk, 
vizeskedtünk,  kacsáztunk 
volna  apró  kavicsokkal,  de  ez 
a  hangos  beszélgetésünkkel 
együtt  zavarta  a  pecázás  nyu-
galmát.  Fogalmam  sincs,  hogy 
a  halak  mennyit  hallanak  az 
emberi  szóból,  de  nyilván  a 
hanghullámok a vizet  is  fölka-
varják. Mindenesetre még alko-
nyat  előtt,  frissen  sülve,  a  táj 
hangulatát hurcolva táborhelyt 
kellett találni. Talán hihetetlen-
nek tûnik, de akkoriban még a 
Duna  is  jószágjárta hely,  tehát 
a szarvasmarhát, a juhokat, de 
még a kondában járatott sertést 
is lehajtották delelni a vízre. Az 
ilyen  homokpadokon  aztán  a 
két  félből  eggyé  összerakható 
katonai  sátrakat  is  föl  lehetett 
függeszteni  egy  erős  ágra,  s 
még hálózsákok híján a pokró-
cok alatt lehetett pihenni. 
Minket,  fiúkat  esti  tisztál-

kodásra  leküldtek  a  partra,  s 
mivel bennem nem buzgott túl 
erősen  a  kézmosáson  túlmuta-
tó vállalás,  letelepedtem a még 
meleg  homokra  a  sötétben. 
A marhatárgya illata körülölelt, 
s  csak  a  tûz  mellett  ébredtem 
rá hogy egy lepény kellős köze-
pén  üldögéltem.  Nekem  volt 
először  zöld  farmernadrágom 
Érden.  Mindenki  azt  bámulta 
–  én  pedig  nyugtáztam,  hogy 
van haszna a horgászatnak. 
  Antall István

Peca

Érettségi  találkozóra  vol-
tam  hivatalos  a  napokban. 
Ötvenévesre.  Érdekes  volt  és 
tanulságos.  Érdekes  példá-
ul  attól,  hogy  már  az  elején 
kikötötték: betegségekről nem 
fognak  beszélni,  és  ez  így  is 
történt,  végtére  is  nem  SZTK-
váróterem volt ez, hanem jubi-
leumi összejövetel. Aztán – és 
ehhez már  nem  kellett  előze-
tes megállapodás – elmaradtak 
az  ilyenkor  szokásos  „milyen 
tehetségesek  voltunk”  jellegű 
emlékezések is, pedig ez talán 
indokolt  lett  volna.  A fővárosi 
iskola  ugyanis  –  nem  írom  le 
a  nevét,  mert  most  nem  ez  a 
fontos  –  nagyon  erős  volt  a 
maga  idejében:  háromszoros, 
négyszeres  volt  a  túljelentke-
zés, és aki érettségi után innen 
egyetemre  akart  menni,  azt 
általában  fel  is  vették.  Az  ide 
járó  diákok  tehát  meglehető-
sen okosak, értelmesek voltak, 
de voltak annyira intelligensek 
is,  így  „élemedett”  korukban 
is,  hogy  nem  saját  érdemei-
ket;  nem  saját  sikereiket  vagy 
kudarcaikat,  elnemismertsé-
güket,  vagy  éppen  sértettsé-
geiket  ecsetelték.  Az  asztal 
mellett  előadott  rövid,  több-
nyire  derűs  végű  kis  történe-
tekből  a  korszak  kerekedett 
ki, történelmünknek az utolsó, 
csaknem  hét  évtizede  –  és  ez 
volt igazán tanulságos. Ezek a 
lányok és  fiúk most hatvanki-
lenc évesek: ez az a generáció, 
amelyet  háborús  gyerekeknek 
szoktak  nevezni.  Van  köztük, 
aki óvóhelyen született, és van, 
akit csecsemőként falusi roko-
nokhoz,  ismerősökhöz  adtak, 
mert ott volt ennivaló. Ezek az 
„ötvenesek”  az  ötvenes  évek-
ben  jártak  iskolába,  mindig 
annyiadikba,  ötven-amennyit 
írtunk.  Ötvenegyben  elsőbe, 
ötvenhatban hatodikba. Láttak 
lelkes  tüntetéseket  és  halotta-
kat,  agyonlőtt  szabadsághar-
cosokat és kiégett tankokat. És 
akkor  láttak  először  déligyü-

mölcsöt, banánt  és narancsot, 
amikor  a nyugatiak adomány-
ként ajándékcsomagokat küld-
tek  az  iskolákba.  Így  teltek  el 
az  általános  iskolai  éveik,  és 
így  jelentkeztek  –  ha  nem  is 
kinyilatkoztatva,  de  feltehető-
en mégse véletlenül – műszaki, 
azaz  valamelyest  „ideológia-
mentes” középiskolába. Ez per-
sze nem akadályozta meg őket 
abban, hogy a néhány műsza-
ki  igazgató,  egyetemi  oktató, 
főmérnök  mellett  ne  legyen 
közülük  katonatiszt,  színmű-
vészetire  járó  tehetség,  vagy 
éppen  újságíró.  Szinte  kivétel 
nélkül  igyekeztek  elkerülni 
az  aktuálpolitikai  széljárást 
hasznosító  karriert,  a  „piros 
könyvre”,  azaz  a  párttagságra 
alapozott érvényesülést. Hogy 
ennek  mi  lett  az  eredménye? 
Látszólag  derű  és  nyugalom: 
unokák mosolyogtak  a  körbe-
adott  képekről,  gyümölcsfák 
virágoztak a nyaraló kertjében 
–  ez  azonban  csak  a  megje-
lent  tíz  egykori  diák  elbeszé-
léseiből  rajzolódik  elő.  Igen, 
mindössze  tízen  jöttek  el,  és 
nem azért, mert a többiek nem 
akartak  találkozni egykori  tár-
saikkal.  A huszonnégyes  osz-
tálylétszámból  a  szervezés 
első  körében  kiderült,  hogy 
nyolcan  már  nincsenek  az 
élők  sorában,  további  hatan 
nem  kerültek  elő,  így  lettek 
végül  tízen.  „Megfogyva  bár, 
de  törve  nem”  –  élcelődtek 
egymással,  mintegy  nyugtáz-
va, hogy a „csak” becsületesen 
dolgozó, a munkájukat „csak” 
tisztességesen  elvégző  embe-
rek bizony így járnak, tépázza, 
üti, veri – ritkítja őket a sors. 
Pedig az ilyenfajta emberek-

re  kellene  vigyázni,  lehetőleg 
még  akkor,  mielőtt  ötvenesek 
lesznek.

A szerkesztõ jegyzete

Ötvenesek

A Hősök  napját  minden  év 
május  utolsó  vasárnapján  tart-
ják  Magyarországon.  Eredete 
egy  1917.  évi  törvényre  nyúlik 
vissza,  amely  kimondja:  „nem-
zetünk  hősi  halottainak  kegye-
letteljes  tiszteletét  megfelelő 
módon kifejezésre kell juttatni.” 
Az  ünnepet  a  II.  világháború 
után  a  kommunista  diktatúra 
eltüntette a naptárból, de a rend-
szerváltást  követően  ismét  vis-
szakerült  a  köztudatba.  Érden 
minden évben az ófalusi óvoda 
kertjében  álló  I.  világháborús 
emlékmûnél  gyûlnek  össze  az 
érdiek,  hogy  emlékmûsorral  és 
koszorúzással  hajtsanak  fejet  a 
háborúkban,  forradalmakban, 
szabadságharcokban  elesett 
hősök előtt. 
–  Minden  kultúra,  civilizált 

közösség  létezésének  alapve-
tő  feltétele  a  közös  emlékezet. 
Csak  így  lehet  továbbörökíteni 
a  tudást, a  tapasztalatot, amely 
nélkül nem létezik igazi közös-
ség – kezdte ünnepi beszédét a 
Rosenbrücke énekkar és Erényi 
Júlia  mûsorát  követően  Tóth 
Tamás,  Érd  alpolgármestere. 
–  Ma  a  magyar  hősökre,  az  ő 
áldozatvállalásukra,  a  magyar 
nemzetért életüket áldozó kato-
nákra  emlékezünk,  az  ő  hősi-
ességükből  építkezünk  –  fûzte 
hozzá.  –  Hősnek  nem  születik 
az  ember.  A hőssé  válás  a  sors 
vállalása, a legtisztább, legszen-
tebb  pillanat,  amely  az  embert 
érheti.  Hőseinkről  ugyanakkor 
elfeledkezni a  legnagyobb bûn, 
amelyet  egy nemzet  elkövethet 
maga  ellen  –  mutatott  rá  az 
alpolgármester,  majd  arról  is 
beszélt,  hogy  a  magyar  nem-
zetnek  sohasem  volt  könnyû  a 
sorsa, de a beletörődés mégsem 
gyengítette  összetartozásunk 

szövetét,  hiszen  a  család,  a 
hazaszeretet  és  a  hûség  évszá-
zadokon át egybetartották nem-
zetünket.  Ezek  azok  az  érté-
kek,  amelyek  éltetik  bennünk 
azt  a  semmihez  sem  hasonlító 
érzést, hogy tagjai vagyunk egy 
nemzetnek, a magyarok közös-
ségének,  és  ez  ad  számunkra 
olyan köteléket, amelyért képe-
sek lehetünk áldozatokat hozni, 
hőssé  válni.  Akikre  ma  emlé-
kezünk,  nem  menekültek  el  a 
tettek  elől,  pedig  nem  akartak 
sem  hősökké,  sem  áldozatok-
ká  válni,  de  eljött  az  életükbe 
az  a  pillanat,  amely  helytállás-
ra  késztette  őket  –  hangoztat-
ta  Tóth  Tamás,  majd  ünnepi 
beszédét  azzal  zárta,  hogy  a 
mi  kötelességünk  hőstetteiket 
emlékezetünkben  őrizni  és 
hirdetni  generációkon  át,  mert 
az  emlékezet  erőssé  neveli  a 
nemzetet. Ez az emlékezet adja 
hazaszeretetünk  alapját,  azt  a 
felbecsülhetetlen  érzést,  amely 
hőseink  lelkében  és  szívében 
kitéphetetlenül  sarjadt,  és  amit 
Kölcsey  Ferenc  oly  szépen  és 
oly  egyszerûen  megfogalma-
zott: „a haza minden előtt”. 
A Rosenbrücke  énekkar 

katonadalokat  adott  elő,  majd 
Aradszki  András  országgyûlési 
képviselő  az  egykori  hősökről 
megemlékezve  vont  párhuza-
mot  napjaink  eseményeivel, 
kiemelve,  hogy ma  bölcsesség-
ben,  kitartásban  és  áldozatvál-
lalásban nekünk is hősökké kell 
válnunk. 
– A hősöket mindig példaként 

állították  mások  és  maguk  elé 
az  emberek,  és  ezek  a  hősök 
idővel  már  nem  elsősorban  a 
fizikai erejükkel, hanem inkább 
erényeikkel  tûntek  ki.  Hála 
Istennek, mi magyarok is büsz-

kélkedhetünk  számos  olyan 
történelmi  személyiséggel, 
akiknek  alakjai  ma  is  hősként 
és  példaképként  állnak  előt-
tünk. Alaptörvényünk szavaival 
élve  –  fogalmazott  a  képviselő 
–  büszkék  vagyunk  országunk 
megmaradásáért, szabadságáért 
és függetlenségéért küzdő hőse-
inkre.  Büszkék  vagyunk  arra, 
hogy  népünk  évszázadokon 
át  háborúkban  védte  Európát, 
és  tehetségével,  szorgalmával 
gyarapította  közös  értékein-
ket.  Ezen  a  napon  a  magyar 
hősök előtt tisztelgünk, akik az 
Árpád-kortól a tatárjáráson át, a 
törökdúlás,  a  forradalmak  és  a 
szabadságharcok, majd az  I. és 
a II. világháború, a szovjet meg-
szállás  idején  a  szabadságért 
küzdöttek és védték a nemzetet 
a  külső  ellenségtől.  Ma  azon-
ban nem a hadviselésben és az 
uralkodásban  kell  a  példakép, 
mert  arra  az  egyszerû  magyar 
állampolgárnak  nincs  szüksége 
– hangoztatta Aradszki András. 
–  Inkább  bölcsességben,  kitar-
tásban,  áldozatvállalásban  kell 
nekünk  ma  hősökké  válnunk. 
Gondolnunk  kell  azokra  is,  – 
fûzte hozzá – akiknek név sze-
rint nem állítottak emlékmûvet, 
mégis  hősök.  Azokra,  akik  a 
béke jobbját tudják nyújtani az 
ellenük  fordulóknak.  Azokra, 
akik  a  legnehezebb  helyzetben 
is  embertársaik  javát  akarják. 
Azokra, akik oda tudják adni az 
életüket  a mindennapok  idege-
ket felőrlő gondjainak és a min-
dennapok következetes és szor-
gos  munkájának,  mert  mások 
javát  is akarják, és a  jó oldalán 
nap, mint nap helytállnak, kitar-
tanak  a  nehézségekben.  Ilyen 
hősökre  nagy  szükség  van  ma 
is,  amikor  hazánk  sorsfordító 
éveket  él  át  egy  jobb,  béké-
sebb  jövő  reményében  –  húzta 
alá  a  parlamenti  képviselő, 
aki  szerint  a  hőssé  válás  jelen 
korunkban  minden  nyomás 

Megemlékezés és alapkõletétel a Hõsök napján Érd-Óvárosban

Az emlékezet erõssé neveli a nemzetünket
Napjainkban is – amikor hazánk egy jobb és békésebb jövõ reményében sorsfordító 
éveket él át – szükségünk van hõsökre. Olyanokra, akik a mindennapok követke-
zetes és szorgos munkájának szentelik az életüket, mások javát akarják, akik a jó 
oldalán nap, mint nap helytállnak és kitartanak a nehézségekben – hangsúlyozta 
beszédében Aradszki András országgyûlési képviselõ május 26-án, a Hõsök napja 
tiszteletére rendezett városi megemlékezésen. Az idei ünnepséget követõen elhe-
lyezték a II. világháborús emlékmû alapkövét is.

ellenére szükséges és kívánatos, 
de  korántsem  könnyû,  mert  a 
szocialista  ideológia  és  a  föld-
hözragadt  liberalizmus  szelle-
misége már nemcsak a szentség 
utáni vágyat tette nevetségessé, 
hanem  a  hősiesség  erényét  is. 
A fogyasztói  társadalom  pedig 
értéktelen, degenerált, infantilis 
példaképeket  állít  elénk.  Ez  az 
ünnep  azonban  fel  akar  rázni 
bennünket!  –  figyelmeztetett, 
majd azzal  folytatta, hogy nem 
olvadhatunk  bele  a  „minden 
mindegy”  önfeladó  politikába, 
és  nem  bújhatunk  az  „úgysem 
rajtunk  múlik”  hamis  jelszava 
mögé  sem!  Ez  ugyanúgy  érvé-
nyes  a  magánéletben  is,  mint 
a  közéletben.  Nem  hallgatha-
tunk  azokra  a  szirénhangokra, 
amelyek  a  hősök  örökségével 
ellentétben  beletörődésre,  a 
felettünk  való  atyáskodás  elfo-
gadására,  nemzeti  létünk  fel-
adására  akarnak  kényszeríteni 
minket!  Erősnek  és  következe-
tesnek kell  lennünk nekünk  is. 
Ma  tehát  a  bölcsességre,  kitar-
tásra  és  áldozatvállalásra  van 
szükség  ahhoz,  hogy  hazánk 
és  nemzetünk  megmaradjon  a 
világ  népeinek  palettáján.  Ez  a 
hősiesség  be  fog  kerülni  a  tör-
ténelemkönyvekbe  és  utódaink 
büszke szívébe, amikor a nem-
zet  újbóli  felemelkedése  után 
visszatekintenek  –  szögezte  le 
beszéde végén az országgyûlési 
képviselő, majd  a Hősök  napja 
tiszteletére  rendezett  ünnepség 
résztvevői elhelyezték koszorú-
ikat és a megemlékezés virágait 
az I. világháborús emlékmûnél. 
A rendezvény  azonban  ezzel 

még  nem  ért  véget,  mert  az 
önkormányzat  közgyûlésének 
határozata  alapján  erre  a 
napra  tûzték  ki  a  II.  világhá-
borúban  elesett  érdi  katonák 
emlékmûvének  alapkőletételét. 
Aradszki  András  országgyûlési 
képviselő,  T.  Mészáros  András 
polgármester  és  Tóth  Tamás 
alpolgármester közösen tett ele-
get a megtisztelő feladatnak.
  Bálint Edit

A Hõsök napja megemlékezés kezdetén a résztvevõk a Rosenbrücke énekkarral közösen énekelték el a Himnuszt
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Aradszki András országgyûlési képviselõ a hõsiesség erényeit napjainkra 
vetítve hangsúlyozta: ma a mindennapok hõseire van szükség

Az emlékünnepség végén a részt
vevõk elhelyezték virágaikat az I. 
világháborús emlékmûnél
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Igazi pirosbetûs ünnep volt 
május utolsó vasárnapja az 
érdi gyerekeknek: a városban 
olyan nagyszabású gyerekna-
pi rendezvényre még nem volt 
példa, mint az idei volt, pedig 
az elmúlt években is kitettek 
magukért a szervezők. Most 
a már megszokott és igencsak 
kedvelt szórakozások mellett 
– mint például az ingyenes lég-

vár, a tûzoltókosaras „liftezés” 
és az arcfestés – különleges 
programokkal, játékokkal vár-
ták a kicsiket és a nagyokat a 
környezettudatos és egészséges 
életmód jegyében – ahogy T. 
Mészáros András polgármester 
megnyitójában hangsúlyozta: a 
„ne vágj ki minden fát” mottó 
találó lehet e rendezvénnyel 
kapcsolatban is, hiszen a kör-

nyezetvédelem terén nagyon 
sok mindent tanulhattak itt a 
gyerekek.

– Azért lehetett ilyen színes 
és gazdag az idei rendezvény, 
mert szinte minden helyi civil 
szervezet részt vett a szervezés-
ben, példátlan összefogással. 
Ráadásul kaptak külső – nem 
érdi – támogatást is – mondta 
lapunknak Szedlacsek Emília, 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ vezetője. Bada Zoltán 
(Fidesz Zöld Tagozat) szintén 
azt emelte ki: több cég és szer-
vezet is közremûködött abban, 
hogy a gyerekek és szüleik tar-
talmasan, jól szórakozhassanak 
– és ami szintén fontos: minden 
program ingyenes volt. 

– A Fidesz Zöld Tagozat, 
valamint az Öthét Egyesület 
és a Green Energy Kft. volt a 
rendezvény főszervezője. Az 
Öthét, illetve a Green Energy 
Kft. jóvoltából érkeztek Érdre 
az országszerte ismert fellépők, 
és mûködött az Öko Játszóház, 
illetve akadályverseny. A Finta 
étterem ezer palacsintát sütött 
a gyerekeknek, amit a Fidesz 
Nyugdíjas Tagozatának tagjai 
töltöttek meg és osztottak szét, 
csakúgy, mint azt a háromszáz 
fánkot, amit a Lángos Kuckótól 
kaptunk. Az Öthét Egyesület és 
az Érdi Környezetvédő Egyesület 
közös rajzpályázatot rendezett, 
az Összefogás Egyesület légvá-
rat és kosaras körhintát szer-
vezett, egy kisvállalkozó ötven 
zsákbamacskával járult hozzá 
a rendezvényhez, míg az Érdi 
Vigadó jégkrémet, az XL Poszter 
pedig matricákat osztott. Ennek 
az összefogásnak köszönhetjük 

azt, hogy minden gyerek élmé-
nyekkel és finomságokkal telve 
térhetett haza – hangsúlyozta 
Bada Zoltán. 

A szervezőkön kívül köszö-
net illeti az égieket is: bár vasár-
napra esőt jósoltak, egy csepp 
sem hullott a kora délelőttől 
délután ötig tartó rendezvény 
ideje alatt. A rendezők egyéb-
ként felkészültek az esős időre 
is: Janicsák Veca teltházas és 
Cserpes Laura remek hangulatú 
koncertjét a mûvelődési köz-
pont nagytermében tartották 
– a többi program viszont a 
szabad ég alatt zajlott; a mûsort 
Détár Enikő és Rékasi Károly 
vezette. A szabadtéri színpa-
don érdi tánc- és sportegye-
sületek mutatkoztak be (Érdi 
Torna Club, Bonton TSE, Cats 
Dance Team, Tigers SE, Frutti 
TSE, Masters Sportegyesület, 
Fashion-Dance Tánc Stúdió, 
Hip-Hop Táncakadémia), és 
„fellépett” Pingvin Pityu is, aki 
a szelektív hulladékgyûjtés 
mikéntjére tanította a gye-
rekeket. A színpad mellett a 
Vöröskereszt önkéntesei pillan-
gót, virágot varázsoltak a kislá-
nyok arcára, némi festék segít-

ségével (a fiúk természetesen a 
szörnyes-pókemberes mintákat 
részesítették előnyben). Aki 
akart, újraélesztő tanfolyamon 
is részt vehetett. A nagyobbakat 
öko-akadályverseny, a piciket 
öko-játszótér várta (ez utóbbi 
csupa hulladékból készült: a 
mérleghinta például buszgumi-
ból, tepsiből és fémrudakból, 
a meglovagolható állatok pedig 
rongyokkal tömött, használt 
molinókból). Volt rajzverseny, 
körhinta, ugrálóvár, aki pedig 
átsétált a Földrajzi Múzeum 
kertjébe, újabb játékokkal 
találkozhatott: itt az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 
szervezésében ügyességi verse-
nyeken, kézmûves foglalkozá-
sokon vehettek részt a gyerekek. 
Aki végigment minden állomá-
son, az Élelmiszerbank jóvoltá-
ból ajándékcsomagot kapott. Az 
egyesület önkéntesei – a tagok, 

illetve a támogatók felajánlá-
sainak segítségével – ételről és 
italról is gondoskodtak: zsíros-
kenyér, szörp, csokoládé várta 
az éhes gyereksereget. Nagy 
sikere volt az íjászbemutató-
nak, a modellvasút-kiállításnak 
és a lovaglásnak is. Aki egy 
kicsit tudományosabb kaland-
ra (is) vágyott, ezen a napon 
ingyenesen tekinthette meg a 
Magyar Földrajzi Múzeum kiál-
lításait, míg a táncos lábúak 
a Téka Táncházon rophatták. 
Ezen a napon zenével, énekkel 
mutatkoztak be az Ága-Boga 
nagycsaládjai is. 

A kora délelőttől tartó progra-
moktól kifáradt gyerekeket – és 
szülőket – délután Katus Attila 
frissítette fel egy kis tornával. 
A résztvevők azt is megtudhat-
ták tőle, mi a boldog, sikeres, 
egészséges élet titka: az energia 
(ezt segíti elő a mozgás), a célok 
kitûzése és a kitartó munka. 

Katus Attila elégedett lehetett 
az érdi gyereknappal: az energia, 
illetve a mozgás nem hiányzott 
a programokból, és az is biz-
tos, hogy késő délután igencsak 
boldog gyerekek mentek haza. 
Ha hihetünk a főszervezőknek, 

jövőre legalább ilyen programkí-
nálattal várják majd a gyerekeket 
– addig már csak háromszázva-
lahányat kell aludni…

Köszönet az érdi gyereknap 
támogatóinak:
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesülete, Clearwater, Érd 
MJV Önkormányzata, Érdi Kör-
nyezetvédő Egyesület, Érdi 
Vigadó, Érdi Vöröskereszt 
Területi Szervezet, ÉKFI, Green 
Energy Kft., Fidesz Nyugdíjas 
Tagozat, Fidesz Zöld Tagozat, 
Finta étterem és rendezvény-
ház, Közterület-felügyelet, 
Lángos Kuckó, Magyar Földrajzi 
Múzeum, Összefogás Egyesület, 
Öthét Egyesület, Polgárőrség, 
Rendőrség, Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ, Szociális 
Gondozó Központ, Tûzoltóság, 
Xeless, XL-Poster

 Ádám Katalin

Érd eddigi legnagyobb gyermekrendezvénye, civilek, cégek és a város összefogásával

Gyereknap, a környezettudatosság jegyében
Rendkívül gazdag programmal várta Érd múlt vasárnap a gyerekeket; a koncertek, 
játékok mind a felhõtlen szórakozást szolgálták, no meg egy kicsit az ismeretter-
jesztést is: idén ugyanis a környezettudatos életmódra való nevelés is teret kapott 
a programok között, persze játékos formában. A kora reggeltõl késõ délutánig tartó 
gyereknapról élményekkel, ajándékokkal telve térhettek haza a gyerekek. 

A legkisebbek is jól szórakoztak a támogatók jóvoltából
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A palacsinta idén is nagyon népszerû volt a kicsik körében

A jó válaszokért ajándék járt Détár Enikõ és Rékasi Károly mûsorvezetõktõl

Nagy tetszést aratott az érdi torna- és sportklubok mûsora

Helyi szolgáltatók
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 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 közlekedési jogszabályok 
legutóbbi módosítása több 
pontban is érinti a kerékpárral 
közlekedőket, de a kellő tudás 

és tapasztalat hiánya komoly 
veszélyforrást hordoz magában, 
ezért különösen fontos a gyer-
mekek felkészítése a biztonsá-

gos közlekedésre. Természetes 
tehát, hogy a város közgyûlése 
is egyhangúlag támogatta Pulai 
Edinának, a Jobbik önkormány-
zati képviselőjének kezdemé-
nyezését: tartsanak a gyerme-
kek számára kétévenként városi 
közlekedésbiztonsági napot. 
A rendezvény célja, hogy az 
általános és középiskolás korú 
gyerekek megfelelő tudást sze-
rezzenek arról, hogyan közle-
kedjenek gyalogosan és kerékpá-
ron is biztonságosan, valamint, 
hogy felhívják a figyelmüket a 
balesetmentes és helyes közle-
kedési magatartásra. Az elsőt 
2011-ben tartották, az idei a 
második volt. Lebonyolításában 
ezúttal is segítettek az Érdi 
Rendőrkapitányság szakembe-
rei és az Érdi Városi Polgárőr 
Egyesület tagjai, valamint érde-
kes előadást tartott az érdi Dr. 

Városi közlekedésbiztonsági nap nebulóknak

Látszani, figyelni, szabályokat betartani
Gyalog vagy jármûvel, de mindenki közlekedik valahogyan, ami kellõ odafigyelés 
híján, akár veszélyes is lehet. Napjainkban nem lehet elég korán kezdeni a közle-
kedési szabályok megismerését és elsajátítását, ezért az önkormányzat támogatá-
sával másodszor szerveztek városi közlekedésbiztonsági napot a legkisebbeknek. 
Ennek köszönhetõen május 22-én nemcsak a kerékpáros közlekedés szabályaival, 
hanem az elsõsegélynyújtás alapjaival is megismerkedhettek a résztvevõk.    

Romics László Egészségügyi 
Intézmény főigazgatója, dr. 
Kőszegi Gábor is. 

A Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ színházterme zsúfolá-
sig megtelt több száz kíváncsi 
nebulóval, akik nemcsak érdek-
lődve hallgatták a szakemberek 
előadásait, hanem kérdéseikkel, 
hozzászólásaikkal aktívan részt 
is vettek a bemutatókban. Pulai 
Edina a kerékpáros és gyalogos 
közlekedés hatályos szabálya-
it ismertette, majd Kürti István 
rendőrőrnagy, közlekedésren-
dészeti osztályvezető is a bicik-
lis közlekedés szabályaira tért 
ki, és a lelkes közönség sorai-
ban nagy sikert aratott, amikor 
kollégája közremûködésével a 
rendőri karjelzéseket is bemu-
tatták. A lényeg, hogy a gyerme-
kek megtanulják: a kerékpáros 
közlekedőkre is a hatályos sza-
bályok érvényesek. Szabad-e 
elengedett kormánnyal bicikliz-
ni, melyek a bicikli szükséges 
felszerelései, amelyek nélkül 
nem ajánlatos elindulni, mit 
vigyen feltétlenül magával, és 
mit ne, aki a kerékpár nyergébe 
pattan; hogyan lehet egyirányú 
utcában közlekedni, és vajon 
a menetirány jobb, vagy a bal 
oldalán szabályos az úttesten 
gyalogolni – többek között ezek-
re és még számos egyéb fontos 
kérdésre is választ kaphattak a 
kisiskolások, és az itt hallottak 
egészen biztosan eszükbe jut-
nak majd közlekedés közben. 

Dr. Kőszegi Gábor főigazga-
tó türelmesen és közérthetően 
magyarázta el a közúti elsőse-
gélynyújtás legfontosabb tudni-
valóit, majd a gyermekek is fel-
tehették az ezzel kapcsolatos, 
őket foglalkoztató kérdéseket. 
Azt, hogy mennyire sikerült 

a legfontosabb tudnivalókat 
megjegyezniük a 11 kérdésből 
álló Kresz-teszt egyértelmûen 
igazolta. Legtöbben hibátlanul, 
rosszabb esetben csupán egy-
két hibaponttal töltötték ki a 
rövid tudásfelmérőt. Végül a 
Kresz-teszt válaszadói között 
értékes és hasznos, a közle-
kedés biztonságát szolgáló 
kisebb-nagyobb ajándékokat 
sorsoltak ki. 

Bár a városi közlekedésbiz-
tonsági nap résztvevői közül 
sokan lelkesen készültek rá, a 
hirtelen jött zápor sajnos elmos-
ta a Főtérre tervezett kerékpá-
ros ügyességi bemutatót. Ennek 
ellenére a több száz diák nem-
csak jól szórakozott, hanem 
rengeteg új és hasznos tudniva-
lóval tért haza az idei közleke-
désbiztonsági napról.

 Bálint Edit

Zsúfolásig megtelt a színházterem kíváncsi és érdeklõdõ diákokkal és kísérõ pedagógusokkal

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Érdemes volt a Kresz-teszt kérdéseit megválaszolni, mert a program 
végén értékes, a közlekedésbiztonságot szolgáló, tárgyi nyeremények 
kerültek kisorsolásra

Dr. Kõszegi Gábor fõorvos fõigazgató az elsõsegélynyújtás néhány gya-
korlati alkalmazását ismertette, amihez nemcsak segítõje akadt, hanem 
számos kérdésük is volt a nebulóknak

Pulai Edina önkormányzati kép-
viselõ, közlekedési szakemberként 
a szívén viseli a gyermekek közle-
kedésbiztonságát

Kürti István, az Érdi Rendõrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának vezetõje a kerékpáros 
közlekedés szabályaira hívta fel a 
diákok figyelmét
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi és 
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. június 3 – 9.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu 
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre! Jegyvásárlás: hétfő–csü-
törtök 8.30–15.30, péntek 
8.30–12.00 óráig.

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei  bérbe  vehetők  kulturális, 
közművelődési  alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Száraz Istvánné 
06-23/365-490/112

Kiállítások:

a Városi Galériában 
(Érd, Alsó u. 2.)
Így kerek a világ
fotók emberekről, természetről
A Duna – Art Fotóklub Föld 
Napjára összeállított kiállítása 
Megtekinthető: augusztus 30-ig.

a kamarateremben
Pasztellek és akvarellek
Barabás Irén kiállítása
Megtekinthető: június 6-augusztus 
30-ig.

a fotógalériában
Térantropológia
Aknay János festőművész és 
Kalmár János szobrászművész 
kiállítása. Megtekinthető: 2013. 
június 24-ig

Klubok, művészeti körök 
programjai

Kertbarát Kör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Információ: Németh Antal
06 30/549 4230
Június 1. szombat 
Séta a Fundoklia völgy  
tanösvényén
Vezeti: Kállayné Szerényi Júlia
Találkozás: a Lőcsei busz 
Dévényi utcai megállója közelé-
ben 9 óra 45-kor

Vitalitás Klub
Információ: MAKAI JÓZSEF
06 20/911-4652
Június 3. hétfő 17 óra
Dumaparti, esetleg nótázás is. 
Vezeti: Makai József

Varga Zoltán Rováskör
Június 4. kedd 17 óra
A szakrális magyar nő
Előadó: Dr. Czeke András
Házigazda: Czippán István

Duna – Art Fotó Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi 
06-20/ 411-3673
Június.4. kedd 17 óra

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT

A KUTYAVÁRI ORSZÁGZÁSZLÓNÁL TARTANDÓ ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE ÉS KOSZORÚZÁSRA

A MEGEMLÉKEZÉS PROGRAMJA:
•  Himnusz
•  Ünnepi beszédet mond:  ARADSZKI ANDRÁS országgyűlési képviselő
•   Emlékező beszédet mond:  HERMANN RÓBERT, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának 

tudományos helyettese
•   A Vörösmarty Mihály Gimnázium diákjainak műsora.  

Összeállította Benczéné Dizseri Márta. Karnagy: Hornyák Tamás
•  Koszorúzás
•  Szózat

Felhívás
Nyugdíjasok Ki Mit Tud Találkozójára

A Szepes Gyula Művelődési Központ az Érden és a környező településeken élő nyugdíjasok 
számára Ki Mit Tud Találkozót hirdet. 

A Ki Mit Tud célja a hagyományőrzés, a kulturális és közösségi kapcsolatok ápolása a nyug-
díjas korosztály tagjai között.

Várjuk mindazokat a nyugdíjasokat és nyugdíjas klubok tagjait, akik egyénileg vagy közös-
ségben szívesen mondanak verset, énekelnek vagy táncolnak, esetleg egy rövidebb színdarabot 
is bemutatnának.

A találkozó helyszíne: a Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó u. 9.)
Időpontja: 2013. június 13. csütörtökön 15 óra
Jelentkezni a jelentkezési lap leadásával személyesen, postai úton vagy e-mailben lehet 2013. 

június 10-ig.

Az alábbi kategóriákban várjuk a jelentkezéseket:
1. Ének (népdal, magyar nóta, operett stb.)
2. Szóló hangszer, hangszer-együttes
3. Vers-és prózamondás
4. Színjátszás
5. Tánc
6. Népdalkör, kórus
8. Egyéb színpadi produkció

Információ és bővebb felvilágosítás kérhető: 
Szedlacsek Emília igazgató (Tel:: 30 9 312995 vagy emilia@szepesmk.hu)

Ismét 

Napközis Nyári tábor 
a Magyar Földrajzi Múzeumban (2013. július 8–12.)

Utazás a múltba, avagy hogyan legyünk  őslénykutatók! 
A magyar miocén kor ősföldrajza, 

állatvilága, növényvilága, őskörnyezete

Ízelítõ a programokból: 

Látogatás Ipolytarnócra, 
a miocén kori „Pompejibe”

Õsmaradványok, őslénytan, 
láblenyomatok készítése, cápafogak, 

Kalandpark, kirándulások, 
minigolf, jókedv

Részvételi díj: 5000 Ft/fő/nap, amely tartalmazza a belépőjegyeket, 
a napi ebéd, foglalkozások, előadások, kirándulások, utazások költségét.

A jelentkezést 10 éves kortól várjuk.
Jelentkezés telefonon vagy személyesen:  

Buttinger Dániel, Kovács Nóra, 
Magyar Földrajzi Múzeum, 2030 Érd, Budai út 4., 

tel.: 23/363-036
e-mail: buttinger@foldrajzimuzeum.hu

Aranyosi Péter és Hajdú Balázs  
2013. május 31-re meghirdetett  

Stand Up műsora elmarad.

Virágzik az árvalányhaj – fotó-
zás

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

2013. június 8-án, szombaton 9-12 óráig
Baba-mama börze

rralb
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására.
További információ: Czinderné 
Bea 06 20 448-5121

2013. június 24-28-ig, 8.30- 12.30-ig
Kézműves tábor 
Soós Reginával
8-14 éves korú gyermekeknek
különböző kreatív tárgyak 
készítése –
papírcsík-állatok, vászonkép 
festése mozaik technikával, 
papírékszerek, ceruzatartó kar-
tonázs technikával, monogram-
kép gombokból
 

 

 
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23/363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás: 
keddtől péntekig: 
 10.00–18.00-ig
szombat–vasárnap: 
 10.00–18.00-ig

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

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.

2.  A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói. 
Belépőjegyárak: 
Teljes áru: 800 Ft
Kedvezményes: 400 Ft 
Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás.

3.  Hely- és sporttörténeti 
kiállítás. 
Teljes áru: 400 Ft 
Kedvezményes: 200 Ft

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

 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól bővebb infor-
mációt talál a www.csukalib.hu 
honlapon!

A  gyermekkönyvtár  
programja
Június 6. (hétfő) 14 óra 
Könyvbarátok gyöngyfűző köre. 
Évadzáró találkozó.

Felhívjuk a tisztelt olvasók 
figyelmét, hogy a Zenei 
Könyvtár június 3-tól június 6-ig leltár 
miatt zárva tart! Megértésüket 
köszönjük!

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h

Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h

Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h

Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h

Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök:  12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
könyvtárunkban!



A föld,  a  hagyományok  és  a 
munka szeretete, az idősek tisz-
telete  mellett  mély  keresztény 
hit hatja át a faluban élők min-
dennapjait.  A közös  imákon, 
szertartásokon a  legkisebbek  is 
részt vesznek, ahogy a munká-
ban is. Van iskolai oktatás is, de 
nemcsak  a  tanító  tanít,  hanem 
a  falu  öregjei  is,  akik  a  hagyo-
mányokat örökítik át a legifjabb 
nemzedékre.  A törzs  iskolája 
egyébként még  nem  készült  el 
teljesen, mivel kézi erőből építik 
a  falubeliek  –  kaphattak  volna 
állami  támogatást,  de  cserébe 
szülőföldjük egy darabját át kel-
lett volna engedniük, ezt pedig 
a törzs tagjai elutasították.
– Ez a film bemutatja, mekko-

ra  életerő  van  akár  a  legszegé-
nyebb  közösségben  is  –  hang-
súlyozta Kubassek János múze-
umigazgató  a  film  megtekin-
tése  után.  A Magyar  Földrajzi 
Múzeum vezetője maga is járt a 
tajvani  törzsek  között,  így  sze-
mélyes élményei alapján beszélt 
e számunkra oly távoli világról. 
– 1948-ban Tajvan és Magyar-

ország  GDP-je  azonos  volt, 
míg  ma  Tajvané  háromszoro-
sa  a miénknek  –  köszönhetően 
a  kitartó  munkának.  Az  atayal 
törzs  napjai  arról  szólnak, 
milyen  megoldásokat  tudnak 
találni  a  túléléshez,  és  ebben 
a  munkának,  a  közösségi  lét-
nek  és  a  hitnek  nagy  szerepe 
van.  A bemutatott  törzs  úgy 
tudott  fejlődni,  hogy  közben 
nem adták fel értékrendjüket, és 
saját maguk  szervezték meg az 
életüket, nem pedig felülről vár-
ták  a  megoldást  problémáikra 
– jegyezte meg Kubassek János. 
Aradszki  András  ország-

gyûlési  képviselő,  aki  maga  is 
járt Tajvanon, úgy  fogalmazott: 
a  film  sûrítve  mutatta  be  azt 
a  fajta  állhatatosságot,  kitar-
tást,  elkötelezettséget,  ami  a 
Tajvanon élő embereket jellem-
zi,  T. Mészáros  András  polgár-
mester  pedig  azt  emelte  ki:  ez 
a  film  azt  teszi  nyilvánvalóvá, 
hogy nemcsak a természet mel-
lett,  hanem  a  természetben  is 
érdemes  élni,  és  a  másokkal 
való  törődés  a  saját  javunkat 
szolgálja. 
A filmvetítésen  részt  vett 

Marietta Kao Liau, a programot 
Érdre  hozó  Tajpej  Képviseleti 
Iroda vezetője is, aki a film hát-
teréről, azaz Tajvanról beszélt a 
nézőközönségnek. Mint mond-
ta, Tajvan területe alig feleakko-
ra,  mint  Magyarország,  népes-
sége  viszont  több mint  kétsze-
rese. A szigeten 14 bennszülött 
törzs  él,  együtt  a  népességnek 
mindössze két százalékát teszik 
ki.  Ahogy  Magyarországon  is 
próbálnak  javítani  a  kisebbsé-
gek  életkörülményein,  úgy  ezt 
teszik  Tajvanon  is,  kormány-
zati  intézkedések  segítségével. 
Ahogy Marietta Lao Liau  fogal-
mazott: nagyon büszkék a ben-
szülött lakosságra, azért, ahogy 
saját kultúrájukat ápolják.
Erre  jó  példa  ez  a  2011-es 

dokumentumfilm  is,  amit 
Magyarországon  csupán  egy-
szer  vetítettek  eddig,  az  egyik 
fővárosi  filmszínházban.  Hogy 
most  Érden  is  bemutatták, 
az  annak  köszönhető,  hogy  a 
Tajpej  Képviseleti  Iroda  több 
szálon  is  kötődik  a  Magyar 
Földrajzi  Múzeumhoz  –  egy-
részt  magához  az  intézmény-
hez,  ahol  több  képviseletve-
zető  is  megfordult  már,  más-
részt elismerik és méltányolják 
Kubassek  János  munkásságát, 
aki  hazánk  egyik  kiemelkedő 
Tajvan-szakértője. 
  Ádám Katalin
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június 3. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Karcag, 50/11. gasztronómiai 

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

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

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

17:15 Itthon – Otthon Hegyközszentimre 12/3. 
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

17:45 Négyszemközt 
18:05 Aggódunk érted… A cukorbetegség 

veszélyei egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat 40’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Itthon – Otthon Hegyközszentimre 12/3. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

21:45 Négyszemközt ism.
22:05 Polgár-társ

június 4. kedd
08:00 Híradó
08:30 Ízőrzők Karcag, 50/11. gasztronómiai 

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

09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Négyszemközt
11:20 Aggódunk érted… A cukorbetegség 

veszélyei egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat 40’ 

15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Karcag, 50/11. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/8. 
17:35 Aggódunk érted… A cukorbetegség 

veszélyei egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat 40’ 

18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 72. 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 72. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/8. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

június 5. szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Itthon – Otthon Hegyközszentimre 12/3. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Karcag, 50/11. gasztronómiai 

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem 90/8. 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 72. rész 
12:20 Négyszemközt
15:10 Híradó
15:25 Négyszemközt 
15:45 Bibliai Szabadegyetem 90/8. 
16:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:15 Négyszemközt 
17:35 187 magazin
18:05 Aggódunk érted… A cukorbetegség 

veszélyei egészségügyi 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 14/6. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Aggódunk érted… A cukorbetegség 

veszélyei egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat 40’ 

június 6. 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 72. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Magyarok az emberevők földjén 14/6. 

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 72. rész 
16:05 Mozgás
16:35 Fény-Kép
17:05 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Karcag, 50/11. gasztronómiai 

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/6. 
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 90/9. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 72. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

június 7. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/9. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/6. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 72. rész 

10:50 Négyszemközt
11:10 Fény-kép
15:25 Híradó 
15:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:15 Magyarok az emberevők földjén 14/6. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:45 Négyszemközt 
17:05 Mozgás
17:35 Polgár-társ
18:05 Aggódunk érted… A cukorbetegség 

veszélyei egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat 40’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Itthon – Otthon Debrecen 12/4. 

 ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/9. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Itthon – Otthon Debrecen 12/4. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 

június 8. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Bugyi, 50/12. 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 14/6. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/9. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Bugyi, 50/12. 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 72. rész 
20:30 Egy pikoló világos 

magyar vígjáték, 82’ 
rend.: Máriássy Félix 
fsz.: Ruttkai Éva, Bitskey Tibor 

21:55 Érdi Panoráma

június 9. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/8. 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Bugyi, 50/12. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Bugyi, 50/12. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/8. 
17:00 Egy pikoló világos magyar vígjáték, 82’ 

rend.: Máriássy Félix fsz.: Ruttkai Éva, 
Bitskey Tibor 

18:25 Itthon – Otthon Debrecen 12/4. ismeret-
terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 

19:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 73. rész 

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

2013. június 3 – 9.

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

Megragadó,  különleges  film-
élménynek  lehetett  részese 
az,  aki  ellátogatott  a  Tajpej 
Képviseleti  Iroda  és  a  Magyar 
Földrajzi  Múzeum  szerve-
zésében  tartott múlt  csütörtöki 
dokumentumfilm-bemutatóra. 
A „Smangus  –  Egy  év  a  felhők 
közt”  címû  angol-tajvani  kop-
rodukciós  dokumentumfilm 
(Dean  Johnson és Frank Smith 
munkája) Tajvan  egyik  őslakos 
népe,  az  atayal  törzs  hétköz-
napjaiba  enged  bepillantást. 
A film  a  hegyekben  élő  törzs 
egy évét mutatja be; egy kis falu 
életét, ahol a családok együtt és 
egymásért dolgoznak, a javakat 
és a pénzt pedig elosztják, ügye-
iket közösen  intézik, és ami az 
európai  ember  szemének  talán 
a  legérdekesebb,  három  órányi 
autóútra a várostól, egy kis, zárt 
településen is képesek harmóni-
ában, békességben élni.
Különös  világ  ez,  ahol 

ugyanúgy  van  mobiltelefon, 
internet  és  autó,  mint  nálunk, 
az anyák ott is kórházban szülik 
meg  gyermekeiket,  mégis,  az 
értékrend,  a  hagyományok,  a 
(szülő)földhöz  és  a  családhoz, 
a  társakhoz  való  ragaszkodás 
többezer  éves  múltat  idéz  fel, 
ami  az  atayal  törzsnél  nem  is 
múlt,  hanem  jelen.  A föld  ter-
mészeti  adottságaival  élnek, 
de nem visszaélnek;  a  keskeny 
hegyi  utakon  nehezen  megkö-
zelíthető  földet  ősi  technikával 
mûvelik – a termést viszont már 
teherautókkal  szállítják  a  piac-
ra.  Szívesen  látják  a  turistákat, 
körbekalauzolják őket  szeretett 
szülőföldjükön, amelynek meg-
óvását  az  idegenektől  is  meg-
követelik  –  nem  tiltótáblákkal, 
büntetéssel,  hanem  egy  szelle-
mes megoldással: aki egy doboz 
szemetet  behoz  a  központba, 
helyette egy láda káposztát kap 
ajándékba… 

Egy hagyományaiból élõ, modern törzs mindennapjai 

Mobiltelefon és ásóbot
Kézi erõvel mûvelt földek, közös törzsi gazdálkodás, mély hit és kitartó munka – ez 
jellemzi a tajvani atayal törzset. Háromórányi autóútra élnek a legközelebbi város-
tól, magasan a hegyekben, mégis megvan mindenük, még az olyan modern javak 
is, mint az áram, az internet és a telefon. Hogy lehet összhangban élni önmagunk-
kal, társainkkal és a természettel, felhasználva az évezredes hagyományokat és a 
modern technikát – ezt mutatta be egy különleges dokumentumfilm, amit a Magyar 
Földrajzi Múzeumban vetítettek.

Egy film, amely közelebb hoz a tajvani emberekhez - képünkön Kubassek János múzeumigazgató, Marietta Kao 
Liau, a Tajpej Képviseleti Iroda vezetõje és Magyar Anna tolmács
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Ismét telt ház volt a Magyar Földrajzi Múzeum programján - a filmet 
Aradszki András országgyûlési képviselõ is megtekintette.
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A Magyar  Államkincstár  járási 
hivatalokban  történő  megjele-
néssel  bővíti  állampapír  forgal-
mazói hálózatát. A vidéki nyitá-
sok újabb állomásaként már az 
Érdi  Járási  Hivatalban  is  talál-
kozhatnak  az  ügyfelek  az  új 
állampapír  forgalmazási  pont-
tal. Az erről tartott sajtótájékoz-
tatón Balatoni  Ildikó,  a Magyar 
Államkincstár  Pénzforgalmi 
Hálózatirányítási főosztályveze-

tője elmondta, hogy az érdi érté-
kesítési ponton az első ütemben 
a  befektetési  és  az  adómen-
tességet  élvező  értékpapír-  és 
Tartós  Befektetési,  valamint  a 
gyermekek  jövőjéről gondosko-
dó  Start  számlanyitással  várják 
az  érdeklődőket.  Május  végére 
pedig Érden  is  lehetővé  válik  a 
készpénzbefektetés, azaz bank-
kártyás fizetéssel is, a forintban 
és  euróban  kibocsátott  állam-

papírok vásárlása  is. A Kincstár 
nem  titkolt  szándéka,  hogy 
közelebb  kerüljön  ügyfeleihez, 
ennek érdekében arculata tekin-
tetében is fokozatosan megújul. 
A WebKincstár és a TeleKincstár 
szerződések  megkötését  köve-
tően  az  állampapír  befekteté-
seket  kényelmesen,  interneten 
vagy  telefonon  keresztül,  akár 
otthonról is lehet intézni, míg a 
jóváírási tranzakciókról díjmen-

tes  SMS-ben  kapnak  tájékozta-
tást  az  ügyfelek  –  tájékoztatott 
a  főosztályvezető.  Ezt  követő-
en Tarnai Richárd, Pest megyei 
kormánymegbízott  azzal  kezd-
te  beszédét,  hogy  az  életben 
azok  a  jó  szerződések,  ame-
lyekkel  minden  résztvevő  jól 
jár,  és  a  Magyar  Államkincstár 
érdi  járási állampapír  forgalma-
zási  pontjának  megnyitásával 
is  éppen  ez  történik.  A magyar 
állam a maga részéről igyekszik 
úgy  megoldani  az  államadós-
ság  gondját,  hogy  abba  bevon-
ja  állampolgárait  is.  Mindezt 
azért  teszi,  hogy  ne  külföld 
felé  legyen  eladósodva,  hanem 
a  magyarok  kezébe  helyezi 
az  adósságát,  illetve  az  állam 
igyekszik  a  saját  feladatait  úgy 
megoldani,  hogy  annak  finan-
szírozásában  is  a  saját  lábán 
állhasson. A kormánymegbízott 
emlékeztetett  rá: 2010-ben még 
3,19  százalék volt  az államház-
tartási  hiány,  ami  2011-ben  2,9 
százalékra  mérséklődött,  most 
pedig  már  bőven  a  3  százalék 
alatti  hiányt  is  tudják  tartani, 
tehát nyugodtan kimondhatjuk, 
hogy jó irányba haladunk. Mivel 
1,7 százalékos mélyponton van 
az  infláció  mindezek  alapján 
egyértelmû, hogy  jó  irányt  vett  
a gazdaságpolitika. Az állam jól 
jár, ha az állampapírokat minél 
többen  megvásárolják  belföl-
dön,  de  jól  jár  az  is,  aki  ebbe 
fekteti  a  pénzét,  mert  a  3  és 
5  éves  lekötési  időre  nemcsak 
az  inflációt meghaladó haszon-
ra  tesz  szert,  hanem  egyben  a 
gazdaságot  is  erősíti  és  stabili-
zálja.  Így  tehát  mindkét  félnek 
előnyös  a  szerződés,  hiszen 
nyernek ezen az üzleten. Tarnai 
Richárd hangsúlyozta: ha a gaz-
dasági mutatók  továbbra  is  jók 

Járási állampapír forgalmazási pont nyílt Érden 

A közösség javát szolgáló megtakarítások
A magyar állampapírok megvásárlása a nemzeti összetartozás fontos eleme is, 
hiszen az a magyar ember, aki ebbe fekteti a pénzét, nemcsak abban lehet biztos, 
hogy jó helyen van és hasznot hoz, hanem egyben a közösség javára is vállalást 
tesz – hangoztatta Aradszki András országgyûlési képviselõ a május 22-én, amikor 
a Magyar Államkincstár érdi járási állampapír forgalmazási pontjának megnyitását 
jelentették be.

maradnak,  és  a  forint  árfolya-
ma  is  –  ahogyan  a  napokban 
ezt  tapasztalhattuk  –  tovább 
javul,  akkor  beérnek  azoknak 
a  döntéseknek  a  gyümölcsei, 
amelyeket  sokan  kritizáltak, 
mert  a  kormány  úgy  döntött, 
nem az emberek, hanem a nagy 
cégek és bankok vállára helyezi 
a súlyosabb terheket. 
A megyei  kormánymegbízott 

örömét  fejezte  ki  azért,  hogy  a 
Magyar  Államkincstár  az  Érdi 
Járási  Hivatalban  megnyitott 
állampapír  forgalmazási  pont-
jának  köszönhetően  az  itt  élő 
emberekhez  is  közelebb  hozta 
ezt  a  befektetési  lehetőséget. 
Ezt  a  sajtótájékoztatón  szin-
tén  felszólaló  Aradszki  András 
országgyûlési  képviselő  is 
hasonlóképpen  ítélte meg,  sze-
rinte  is  jól  döntött  a  Magyar 
Államkincstár, mert Pest megyé-
nek  egy  roppant  dinamikusan 
fejlődő  régiójáról  van  szó,  ahol 
több mint százezer ember él, és 
ezen az új forgalmazási ponton 
könnyebben elérhető számukra 
ez  a  befektetési  lehetőség,  így 
sokan részt vállalhatnak az adós-
ságállomány  csökkentésében. 
A képviselő azzal is egyetértett, 

hogy  egészen más  dolog  „saját 
magunknak” tartozni, és sokkal 
jobb  a  problémáinkat  nemze-
ti  erővel,  saját  eszközökkel  és 
erőnkkel megoldani, mint olyan 
kiszolgáltatott  országgá  válni, 
amely  kizárólag  a  külpiacról 
tudja  a  feladatait  finanszíroz-
ni. Aradszki András  egyetértett 
Tarnai  Richárd  azon  megálla-
pításával,  hogy  az  állampapír 
vásárlása  mindkét  fél  számára 
előnyös  szerződés,  egészséges 
kompromisszum, mert jó helyre 
kerül  a  pénz  –  mondta,  majd 
hozzátette: bár nagy szavaknak 
hangzanak,  de  igaz,  a  magyar 
állampapírok  megvásárlása  a 
nemzeti  összetartozás  fontos 
eleme  is.  Az  a  magyar  ember, 
aki ebbe fekteti a pénzét, tudja, 
hogy  jó helyen van, és hasznot 
hoz, de ezzel együtt a közössé-
gért is vállalást tesz. Minél töb-
ben élnek ezzel a  lehetőséggel, 
annál  többen  tesznek  a  közös-
ség, az ország javára. 
Az  érdi  állampapír  forgalma-

zási pont a Járási Hivatal nyitva 
tartási ideje alatt minden nap az 
ügyfelek rendelkezésére áll. 
  Bálint Edit

A Magyar Államkincstár sajtótájékoztatóján Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott, Balatoni Ildikó fõosztályvezetõ 
és Aradszki András országgyûlési képviselõ beszélt az állampapírokba történõ befektetés hasznosságáról
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Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott személyesen is megtekintet-
te az érdi járási állampapír forgalmazási pontot a helyi kormányhivatalban

aktuális

A  műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

PROGRAMOK:

14.30: Nemzetiségek felvonulása a
            Termál Hotel Ligettől a Pincesorra
             Közreműködik a lengyel ARVA Folklórzenekar
15.00: Ünnepélyes megnyitó, Szőlőhegy megáldása
15.20: Pincetulajdonosok Egyesületének 
             Apró Magtár, Kis Magtár Tánccsoportja
15.30: NéMET NEMzETiSéG MűSORA
             Marianum iskola Német Nemzetiségi 
             Gyermek Tánccsoportja
             Rosenbrücke Német Nemzetiségi énekkar
15.55: BOLGáR NEMzETiSéG MűSORA
            Jantra, Roszica Táncegyüttes
16.20: RuSziN NEMzETiSéG MűSORA
            Ruszinyata Ruszin Gyermek Folklóregyüttes

Közben:  Nemzetiségi ételek-italok kóstolása, aszfaltrajzverseny, kézműves vásár. 
A belépő: 200 Ft. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

www.erdbor.hu

16.40: RáC-HORVáT NEMzETiSéG MűSORA
            Komsije énekkar, Jorgovani Rác Kórus, 

zorica Tánccsoport, „igraj Kolo” Tánccsoport
17.20: SzLOVáK HAGyOMáNyőRző MűSOR
            a Hajtóka Egyesület Néptánc-és                                                               
            Népdalkörének előadásában
17.40: SzéKELy TáNCOK a Naprózsafa 
            Hagyományőrző Néptáncegyüttestől
18.00: LENGyEL NEMzETiSéG MűSORA

ARVA  Folklórzenekar, Orawa
18.20: Pincetulajdonosok Egyesületének 
            Magtár Néptánccsoportja
18.30-tól-21.00-ig: MAGyAR TáNCHáz
a Pincetulajdonosok Egyesületének 
Magtár Néptánccsoportja közreműködésével
Vezeti: Tóth László

Érdi Önkormányzat

SZOLOVIRÁG ÜNNEP 
ÉS NEMZETISÉGI 

TALÁLKOZÓ
2013.06.01.

ÉRD-ÓFALU PINCESOR

˝˝

Egyre több ember vásárol hamburgert az érdi 
Bajcsy Zsilinszky úti GrillBurgerben. – Heti 
egyszer-kétszer biztosan itt eszem – mondja 
Murár István taxisofőr, ott jártunkkor.

– A gyorséttermeket alapból messziről kerü-
löm. Az otthon elkészített ételek híve vagyok, 
magam is főzök, nem is rosszul. Odafigyelek 
arra, mit fogyasztok. A GrillBurger a természe-
tes, friss és finom alapanyagaival hirdeti magát, 
gondoltam kipróbálom. Nem kellett csalódnom, 
a baconos-sajtos hamburger lett a kedvencem. 
Kipróbáltam a Jumbót is, ami egy emberes ham-
burger. A három húspogácsás extra burgerrel 

négyen tudtunk végezni az igen népes család-
ból. Azóta a nevelt fiamtól mást sem hallok, 
mint hogy együnk a GrillBurgerben óriás ham-
burgert – mondja lapunknak Murár István.

– Egyre több szülő csomagoltatja, és viszi 
haza a hamburgereket – teszi hozzá Szűcs 
Géza, üzletvezető. - Mivel ezek a hamburgerek 
helyben, frissen készülnek, akár felmelegítve 
is ajánlom őket. Ezek a burgerek nem esnek 
össze, így is élvezettel fogyaszthatóak. Április 
közepén nyitottunk, azóta ezernél is több ham-
burgert adtunk el. Ez azt jelenti, hogy az embe-
rek vevők a minőségre.

A hamburger magyar hangja

A családok választása a GrillBurger

A hirdetés

bemutatójának

1.000,- forint feletti

vásárlás esetén 

ajándékozunk.
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 A korábbi évekhez hasonló-
an az érdi önkormányzat és a 
város közösségéért tenni akaró 
civil szervezetek közösen hir-
dették meg a Te szedd! akciót. 
A résztvevők, a tiszta Érdért 
elkötelezett önkéntesek május 
utolsó szombatján gyûjtötték a 
közterületek szégyenfoltjairól a 
szemetet.

– Nagy összefogás eredménye 
ez a mai nap, ami tulajdonkép-
pen tegnap, azaz pénteken már 
megkezdődött az egyik helyszí-
nen – tájékoztatott a fő szerve-

ző, Bada Zoltán, az Érdi Fidesz 
Zöld Tagozatának az elnöke a 
Tárnoki-Kolozsvári utcában, 
ahol kis csapatával szedtek össze 
egy konténerre való szemetet. 
– Érdemes az önkormányzaton 
kívül megemlíteni valamennyi 
lelkes szervezetet, mert nél-
külük, a nagy összefogás nél-
kül elképzelhetetlen egy ilyen 
akciót sikeresen megrendezni. 
Nem hagyható ki az Érdi Cigány 
Tanács Egyesület, az Ága-Boga 
nagycsaládosok helyi egyesüle-
te, a Hendikep Futókör, az Érd 

és Környéke Horgászegyesület, 
az Érdi Horvát Önkormányzat 
és a Pincetulajdonosok, a helyi 
vöröskeresztesek, környezetvé-
dők, polgárőrök, az ÉTH, azaz 
a hulladékkezelők, valamint az 
XL Poszter Kft. és a Fashion 
Dance Tánc Stúdió tagjai, akik-
kel például mi szedtük itt a 
hulladékot, és lelkesedésükkel 
a kis táncosok példát mutattak. 
A tizenöt helyszínen egyébként 
több mint kétszáz önkéntes 
szorgoskodott!

Rossz volt nézni, ahogy 
a virágok, védett növények 
között éktelenkedtek a kidobált 
mûanyag tartályok, szakadt 
táskák, zacskók, autógumik, 
hûtőszekrények, papírhulladé-
kok, de még állati tetemek is. 
Milyen emberek lehetnek azok, 
akik kocsival kihozzák ide a 
szemetüket és semmivel nem 
törődve megszabadulnak tőlük? 
Hallottam már olyan kifejezést, 
hogy „szemét ember” – lehet, 
hogy ide is illik?…

– Borzasztó látvány az egész, 
még borzasztóbb megfogni 
ezeket a rothadó, gusztustalan 
tárgyakat – jegyezte meg az 
egyik kislány, aki szerencsére 
gumikesztyûben tette nylon-
zacskókba a valóban gusztusta-
lan hulladékokat is. 

– Minden résztvevő kapott 
a várostól védőfelszereléseket, 
amiért köszönet, még poló, 
ásványvíz is járt az akcióhoz 
– toldotta meg az ifjú „akció-
hős” szavait Bada Zoltán, aki-
hez megérkezett T. Mészáros 
András, hogy érdeklődjön, 
hogyan sikerült a szemétsze-
dés.

– Remekül – volt a válasz 
–, hamar összejött a konténerre 

való, amely hét köbméter hulla-
dékot jelent. 

A polgármester örömmel 
vette a főszervező szavait, majd 
a következőket mondta lapunk-
nak:

– Egy ilyen akció a városnak 
két és fél millió forintjába kerül. 
Példamutató összefogással sike-
rült a város különböző pontjait 
megtisztítani, de úgy látom még 
mindig maradt bőven szemét. Jó 
lenne tetten érni ezeket a szeme-
telőket, és akkor a büntetés biz-
tosan nem maradna el! Ezekkel 
az akciókkal reméljük, rápirí-
tunk a „főbûnösökre”, akik lát-
ják, mit tettek és mennyi munka 
helyrehozni akciójukat. Õsszel 
újra megismételjük a Te szedd! 
országos rendezvény keretében 
érdi szemétgyûjtésünket.

A Zólyomi-Köhalmi-Viseg-
rádi-Fraknói utcákban tevé-
kenykedő Érdi Cigány Tanács 
Egyesület tagjai huszonöten 
szorgoskodtak, elnökük, Rafael 
Attila elégedett volt munkájuk-
kal.

– A kiserdőből legalább tíz 
köbméter szemetet gyûjtöttünk 
össze – mondta. – Az akció után 
hagytunk itt még néhány zsá-
kot, ha megtelik a kuka, legyen 
hová tenni a szemetet…

Solti Gábor az érdi horgászok 
elnöke a Duna-parton „gyûjtött” 
hulladékot kis csapatával, 
amelyben a helyi habilitastól is 
jöttek gyerekek. Igaz, nemrég 
szedtek már itt a környéken 
szemetet, mégis maradt belőle 
bőven!

A Te szedd! tehát sikeres volt 
– most már csak a Te ne sze-
metelj! akciót kellene széles 
körûen bevezetni.

 Temesi László

Környezettakarítás, lelkes civilek közremûködésével

Te szedd! – Takarítsuk ki a várost
Tiszta  sor:  városunk  itt-ott  rászorul  a  megtisztításra, 
néhány  ember  pedig  –  fõleg  a  szemetelõk  –  a  meg-
tisztulásra.  Érdnek  vannak  olyan  gócpontjai,  ahol 
csak úgy gyûlik-gyûlik a szemét, mert nincsenek szem 
elõtt  és  sokan  úgy  gondolják,  szabadon  csúfíthatják 
a  környezetünket,  a  természetet.  A  rossz  természetû 
emberek most láthatták, mások milyen összefogással, 
hangyaszorgalommal fáradoztak azon a hétvégéjükön, 
hogy a Te szedd! – Takarítsuk ki a várost elnevezésû 
akció keretében elhordják az „õ” szemetüket…
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helyi társadalom

Idén 5. éve indult útjára a Richter Egészségváros 
ingyenes családi programsorozat, amelynek a 
nyári szezonban Cegléd, Sárvár, Kiskunhalas 
és Ajka ad otthont. A jubileumi évforduló alkal-
mából megújult programokkal és előadásokkal 
várják a látogatókat, és idén Béres Alexandra is 
csatlakozott a támogatókhoz.A program külön-
legessége, hogy az „Egészségvárosok” lakosai 
részvételükkel nemcsak saját egészségükért 
tesznek, hanem egyszerre növelik a hazai 
gyógyszercég által a helyi kórházak számára 
felajánlott adomány összegét is.

A Richter Egészségváros programsorozat május-
tól ismét útjára indult, hogy bejárva az országot 
felhívja a figyelmet az egészségmegőrzésre és a 
megelőzés jelentőségére. Az eseményen lehetősé-
ge nyílik a városlakóknak egyetlen nap alatt rég-
óta halogatott vagy éppen nehezen hozzáférhető 
egészségügyi szűréseken átesni, ugyanakkor a 
szabadtéri rendezvénysorozat az egész családnak 
kellemes hétvégi kikapcsolódást is nyújt.

Az idén Rudolf Péter színművész, Rácz Zsuzsa 
írónő, Jaksity Katalin műsorvezető és Katus 
Attila mellett Béres Alexandrával is találkozhat-
nak és beszélgethetnek az Egészségvárosba láto-
gatók. A mindig mosolygó fitnesz világbajnok a 
Richter a Nőkért program keretében próbálja meg 
átadni az érdeklődőknek az egészséges életmód 
és leginkább az egészséges táplálkozás alapjait:

„Azon leszek, hogy praktikus tanácsokkal szol-
gáljak az embereknek a rohanó hétköznapok-
ra, amelyekben rendkívül nehéz megvalósítani, 
hogy megfelelően egészségesesen táplálkozzunk. 
Kifejezetten nagy figyelmet fordítok a családok-
ra, és a család minden tagjára, hiszen más-más 
helyzetben vagyunk, és a helyzeteknek a külön-
bözősége miatt, máshogy tudjuk megvalósítani az 
életünkben a változást, változtatásokat és a leg-
főbb cél, hogy sikerüljön hosszabb távon is egész-
ségesen élnünk.”

Elárulta, hogy az egészséges életmód titka nem 
más, mint az egyensúly megtalálása:

„Az egyensúly a legfontosabb, amit meg kell 
találnunk a táplálkozásban, a mozgásban és a 
lelki viszonylatban is. Étkezésben ezt úgy tudjuk 
leginkább megtalálni, ha azok között az éte-
lek között, amelyeket nagyon szeretünk, és nem 

tudunk lemondani, valamint az igazán egészséges 
és tápláló ételek között van egy olyan fajta egyen-
súly, hogy még jól érezzük magunkat és ne csupán 
egy kúra legyen az elhatározásunk, hanem egy tar-
tós változtatás. Ugyanez vonatkozik a sportra is, 
szerintem túlzásokba nem szabad esni, de bizony 
meg kell, hogy legyen a heti 3-4 alkalom, amit test-
mozgással töltünk, hogy megfelelően működjünk 
a szervezetünk, az anyagcserénk, vérellátásunk, 
nyirokkeringésünk. Ez a kettős garantáltan hatni 
fog a lelki tényezőkre, és nagyon sok erőt fog adni, 
hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.”

Májustól Cegléd, Sárvár, Kiskunhalas és Ajka 
válik egy-egy napra az egészség városává, ahol 
prosztata (PSA) szűréssel, csontritkulás-csontsű-
rűség méréssel, koleszterinszint- és vérnyomás 
méréssel, asztma szűréssel, neuropátiás fájdalom 
szűréssel, bőrgyógyászati szűréssel, BMI, testzsír-, 
magasság- és testsúlyméréssel várják a rendez-
vényre látogatókat. Aki pedig egy kis szomba-
ti kikapcsolódásra vágyik, az meghallgathatja az 
érdekes előadásokat, megnézheti az elsősegély 
bemutatót, beállhat gyógytornázni, kipróbálhatja 
a fitnesz eszközöket vagy akár gyakorlatra váltva 
az elméleti tudást, együtt tornázhat Katus Attilával.

A városlakók ráadásul nem csak egészségükért 
tehetnek, ugyanis a Richter 2.000 000 Ft alapado-
mányt ajánl fel a helyi kórház számára, amely 
összeget minden látogató részvételével és minden 
egyes aktivitásával további 300 Ft-tal növelhet.  

Életviteli tanácsok Béres Alexandrától 
és ingyenes szűrővizsgálatok

A részletes programról a www.egeszsegvaros.hu honlapon olvashatnak bővebben az érdeklődők!
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Tóbiás József a beszámolója 
elején hangsúlyozta: a Tárki 
napokban megjelent, elmúlt 
évre vonatkozó jelentésében 
egyértelmûen megállapítást 
nyert, hogy a szegénység és a 
társadalmi kirekesztettség újra-
termelődése és fejlődése bonta-
kozott ki a tavalyi esztendőben, 
hiszen a jövedelmi egyenlőtlen-
ségek tovább nőttek. Nemcsak, 
hogy a korábbinál jóval maga-
sabb lett a szegények aránya, 
hanem mélyült is – összegezte 
megállapításait a Tárki adatai-
ra hivatkozva, majd hozzátette: 
eszerint kettős hatás van jelen a 

magyar társadalomban. Aki sze-
gény, az még szegényebb lett, 
de az is, aki eddig tisztességes 
munkával, bérből és fizetésből 
próbált megélni, ma már erre 
nem képes. Megjelent a dolgo-
zói szegénység is, mert a csa-
ládok nagy többsége alig, vagy 
egyáltalán nem tudja fizetni a 
számláit és családja megélhe-
tési költségeit. A Tárki jelenté-
se szerint ma Magyarországon 
1,4 millió az olyan család, ahol 
az egy főre jutó havi jövedel-
me nem éri el 66 ezer forintot. 
Ha visszatekintünk az elmúlt 
három évre – állította a szocia-

lista képviselő – emlékei szerint 
a miniszterelnök a 2012-ik esz-
tendőt a „felemelkedés évének” 
nevezte. Ha ez a „felemelke-
dés”, akkor nagyon nagy baj 
van, mert ma a reménytelenség 
a kiszolgáltatottság nagyobb 
arányban van jelen, mint eddig 
bármikor – fûzte hozzá a képvi-
selő, aztán folytatta: 

– Ma minden ötödik családban 
gondot okoz a havi megélhetés 
biztosítása, az alapvető költsé-
gek előteremtése. A kutatásból 
az is kiderül, hogy elsősorban 
a gyermeket nevelő családok és 
a nyugdíjasok körében a legna-
gyobb arányú az elszegényedés, 
a tartós szegénység. Minden har-
madik családban gondot okoz a 
közüzemi számlák kifizetése az 
adott hónapban. A legnagyobb 
probléma pedig azokban a csa-
ládokban van, ahol a családfő 
munkanélküli, mert őket is a 
szegények társadalmi csoport-
jához lehet sorolni, miközben 
a szegények második nagyszá-
mú csoportját a nyugdíjasok, a 
szépkorúak alkotják. 

Tóbiás József úgy vélte, a 
napokban két olyan rendelet 
került a Parlament elé, amely 
jelentősen befolyásolja az emlí-
tett, legszegényebb emberek 
megélhetését. Egyik a nyugdíja-
sok ingyenes utazásának meg-
szüntetése a pótdíjak bevezetése 
során, hiszen ők is kötelesek ezt 
megfizetni, ha 5 kilométernél 
hosszabb távon utaznak a vona-
ton, holott a pótjegyek beveze-
tése nem jár együtt semmilyen 
pluszszolgáltatással, pusztán 
„pénzbehajtásról” van szó, amit 
a kormány „pótdíjnak” nevezett 
el – állította a képviselő. 

A másik kérdéskör, amiről a 
sajtótájékoztatón Tóbiás József 
kifejtette a Magyar Szocialista 
Párt véleményét, a szociális 
temetés témája, illetve annak 
azon eleme, amit eddig a kor-
mánynak nyújtottak be, és 
hamarosan a Parlament elé 
kerül. A képviselő szerint azt, 
ahogyan a család utolsó útjára 
kíséri halottját, soha nem szabad 
aktuálpolitikai témává tenni. 
Szerinte nagyon fontos, hogy 
az állam és az egyén viszony-
latában mindig az embersé-

gesség legyen a meghatározó, 
azonban az a törvényi javaslat, 
amely hamarosan megvitatásra 
kerül, „embertelen megoldást” 
javasol – Tóbiás szerint – mert 
létrehoz egy olyan szociális 
temetési kategóriát, amelyben 
az ingyenesség feltételeként a 
hozzátartozónak aktívan részt 
kell vállalnia a temetés körüli 
teendőkben: például a sírásás, 
a hantolás, a halott felöltözte-
tése vagy búcsúztatása, sírba 
engedése. 

– Meggyőződésem, hogy a 
Magyar Országgyûlés elé nem 
kerülhet egy ilyen kérdés, mert 
ez nem politikai, hanem ember-
ség kérdése! – szögezte le a 
képviselő. Szerinte egyértelmû, 
hogy ez a javaslat semmikép-
pen sem a szolidaritás erejé-
vel próbál segíteni azoknak, 
akik a végtisztességet, a végső 
búcsút azért nem tudják meg-
adni a szeretteiknek, mert 
az ezzel járó anyagi terheket 
nem képesek vállalni – mond-
ta Tóbiás, bár elismerte, úgy 
tudja, a temetési segély kate-
gória megmarad, ami rendben 
is van, csupán ezzel az említett 
„új elemmel” van gondjuk a 
szocialistáknak. Ezért közöl-
te: azt kérik Aradszki András 
képviselőtől, hasson oda, és 
a többségi Fidesz frakciót is 
figyelmeztesse, hogy egy ilyen 
téma, egy ilyen törvénytervezet 
– amely az emberi méltóságot 
és az emberségességet kérdő-
jelezi meg – még csak ne is 
kerüljön az Országgyûlés elé! 
A szocialista képviselő szerint 
ugyanis nem lehet szakmai 
vitát folytatni egy olyan tör-
vényi javaslattal kapcsolatban, 
amiben az értékrenddel van 
probléma! Ha ez a Fidesz érték-
rendje, hogy így gondolkodik 
az állam és az egyén viszo-
nyáról, akkor világosan lát-
szik, hogy mi a véleményük az 
állami szerepvállalásról. Ezt a 
XIX. századi gondolkodást már 
régen meghaladta a világ, ideje 
lenne a Fidesznek is változtat-
ni ezen – mondta végezetül a 
május 22-ei sajtótájékoztatóján 
az érdi Tóbiás József, az MSZP 
országgyûlési képviselője. 

 Bálint Edit

A rászorulókat védelmezte sajtótájékoztatóján az MSZP képviselõje

Tárki-jelentés és szociális temetés
Ma az országban a reménytelenség és a kiszolgálta-
tottság minden eddiginél nagyobb arányban van jelen, 
mint eddig bármikor – jelentette ki Tóbiás József, az 
MSZP országgyûlési képviselõje sajtótájékoztatóján, 
amelyen két témával foglalkozott. Egyrészt ismertet-
te a Tárki 2012. évre vonatkozó jelentésének egyes 
adatait, másrészt kifejtette a temetési segély újabb 
elemével kapcsolatos véleményét.

Tóbiás József: Ma a reménytelenség és a kiszolgáltatottság nagyobb 
arányban van jelen, mint eddig bármikor
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Kinek az apukája építi a leg-
szebb homokvárat, melyik 
anyuka hulahopozik a leg-
tovább, ki tud elszaladni egy 
merőkanál vízzel a vödörig és 
melyik óvónéni húzza legerő-
sebben a kötelet? Ezt is meg-
tudhatták azok a gyerekek, akik 
részt vettek a Kincses Óvoda 
Ófalusi Tagóvodája gyereknap-
ján, május 22-én. A mintegy tíz 
esztendőre visszanyúló hagyo-
mányok szerint ügyességi játé-
kok, váltó- és sorversenyek, 
zenés torna és koncert várta az 
óvoda apraját – no meg nagyját, 
hiszen nemcsak az ide járó gye-
rekek vettek részt a vidám vetél-
kedőkben, hanem az óvó nénik, 
a szülők, valamint a testvérkék, 
illetve a leendő ovisok is. 

– Az a célunk, hogy szorosabb 
kapcsolat alakuljon ki az óvoda 
és a családok között. Az anyu-
kák, apukák együtt versenyez-
nek, játszanak a gyerekekkel, 
sőt, vannak vállalkozó kedvû 
nagymamáink is. A nyerteseket 
éremmel, az apró győzelmeket 
matricával jutalmazzuk. Az 
óvoda alapítványának jóvoltá-
ból senki sem megy haza üres 
kézzel. Ugrókötelet, labdát kap-
nak a gyerekek, leendő ovisa-
ink pedig egy-egy plüssállatot 
– mondta lapunknak Pócsiné 
Sivák Erzsébet tagóvoda-veze-
tő.

A játékok összeállításánál 
ügyeltek arra, hogy mindenna-

pi, a háztartásban is fellelhető 
eszközöket használjanak, így 
az ötleteket a szülők elleshetik, 
otthon alkalmazhatják. Ilyen 
volt például a célbadobó ver-
seny, ahol aludobozokat kel-
lett eltalálni, vagy a nagysikerû 
vízhordó verseny: pár vödör 
kell hozzá, víz és merőkanál, 
no meg pár gyerek, akik a teli 
vödrökből az üresekbe hordják 
(persze futva) a vizet.

– Ez a jópofa játék rengeteg 
területre hat: az egyensúlyt, a 
szem, a kéz koordinációját erő-
síti, a gyerekek pedig nagyon 
szeretnek a vízzel játsza-
ni – mutatta az óvodavezető. 
Nemcsak az ovisok, az anyukák 
is lelkesen kanalazták a vizet, 
nem beszélve a kistestvérekről, 
akik a verseny végeztével buz-
gón kavargatták a vödrökben a 
fûlevest.

Akik nem szerettek volna ver-
senyezni vagy már elfáradtak, 
bekapcsolódhattak a homokvár-
építésbe. Az éheseket, szom-
jasakat zsíroskenyér és limo-
nádé várta, majd a programok 
megkoronázásaként Muzsikás 
Péter adott koncertet az óvoda 
kertjében. 

A gyereknapról minden részt-
vevő emléklappal térhetett haza 
– bár több mint valószínû, hogy 
erre a délelőttre lap nélkül is 
minden gyerek és felnőtt sokáig 
emlékezni fog.

 Ádám Katalin

Családi gyereknap 
az ófalusi óvodában
Ovisok, nevelõk, szülõk, kistestvérek és leendõ óvodá-
sok együtt játszottak és versenyeztek az ófalusi óvoda 
múlt szerdai gyermeknapján. Ajándékok, meglepeté-
sek és egy zenés koncert várta ezen a napon az ovi 
apraját és nagyját. A cél a jó mulatságon kívül az volt, 
hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki a családok és 
az óvoda között, olyan közös játékok révén, melyeket 
otthon is játszhatnak a szülõk a gyerekekkel.

Zenés tornával, sor- és ügyességi versenyekkel ünnepelték az ófalusi óvo-
dások a gyereknapot
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Fórum

A Kőrösi  Csoma  Sándor  Általá
nos  Iskola  Avis  Cantrix  Gyer
mekkara  és  Leánykara  az  idén 
is  ellátogatott  Olaszországba 
Magyarországot,  Érd  városát 
képviselni, koncertet adni. 

Az  utazás  során  számos 
gyönyörû  várost  is  megláto
gattunk:  jártunk  Velencében, 
Veronában,  Moglianoban, 
Jesoloban,  Sirmionéban 
és  Triestben  is.  Szállásunk 
Cavallinoban volt, egy kemping
ben, nem messze az Adriaten
gertől.  Ennek  érdekessége  leg
főképpen az volt, hogy a mobil
homokban hathat ember külön 
házakban  lakott,  ami  nagyon 
tetszett  nekünk,  hiszen  végre, 
tanárainktól  elkülönítve,  önál
lóan is létezhettünk. 

Az  iskola  igazgatója,  Maitz 
Ferenc és Rápli Györgyi –  isko
lánk  nagykórusának  és  az  Avis 
Cantrix  leánykórusának  karna
gya – is velünk utazott. 

Az  utazás  nagy  élmény  volt 
mindenki  számára,  hisz  nem 
csak remek koncerteket adtunk, 
hanem szebbnél szebb városok
ban  is  járhattunk.  Utunk  során 
legelőször  Triesztben  álltunk 
meg egy rövid  sétára, bár az eső 
sajnos esett, de ez nem törte le a 
lelkesedésünket. Itt eltöltöttünk 
egy órát, majd tovább mentünk, 
egyenesen  a  lakhelyünkre. 

Másnap fantasztikus élményben 
volt  részünk,  motorcsónakkal 
száguldhattunk  a  Gardatavon, 
ami  felejthetetlen  élmény  volt. 
A tó  látványa  is  lélegzetelállító, 
de a vízen suhanni hihetetlenül 
jó érzés volt mindannyiunk szá
mára. Még ugyanazon a napon 
elutaztunk Veronába, ahol meg
tekintettük a szerelmesek zarán
dokhelyének  is  számító  házat, 
Júlia  erkélyét,  és  a  viszonylag 
jó állapotban lévő Colosseumot. 
A kempingbe visszaérve lemen
tünk  a  tengerpartra,  majd  egy 
közeli,  hangulatos  étteremben 
igazi olasz pizzát vacsoráztunk. 
Ezután  elérkezett  a  várvavárt 
nap,  megérkeztünk  Velencébe 
várost  nézni.  Szerencsére  sok 
szabadidőt  kaptunk  a  vásárlás
hoz  és  a  város  megtekintésé
hez,  persze  még  több  is  kevés 
lett volna. Rengeteget sétáltunk. 
Furcsa volt az utcák helyett min
denhol  vizet  látni.  Legelőször 
megnéztük  a  Szent  Márk  tér 
árkádjait,  a  hatalmas  és  cso
dás  Bazilikát,  a  Dózsepalotát, 
láttuk  Velence  díszkapuját,  a 
Piazettát. Megtekintettük a híres 
és  félelmetes  Sóhajok  hídját, 
a  Rialtó  hidat,  és  voltunk  egy 
igazi  helybéli  piacon  is,  ahol 
soksok  zöldséget,  gyümölcsöt 
és  tengeri  herkentyûket,  köz
tük  élő  rákokat,  kardhalat  és 

bébicápát  is  láthattunk.  Szinte 
belefáradtunk  abba,  hogy  min
den  lépésünkre  jutott  egykét 
látnivaló,  úgyhogy  amikor  egy 
hangulatos  kis  térre  érkez
tünk,  pihenésképpen  elkezd
tünk énekelni. Nagyon jó érzés 
volt,  hogy  az  emberek  körénk 
gyûltek, és mosolyogva hallgat
tak  minket.  Miután  befejeztük, 
mindenki  megtapsolt,  sőt  volt, 
aki le is videózott. Elképedt egy 
belga csoport, hogy magyar kis
diákok  milyen  szépen  tudnak 
háromnégy  szólamban  énekel
ni.  Ezt  követően  szabad  foglal
kozás  volt,  és  sokan  hatalmas 
adag  fagyival  ünnepeltük  meg 
Velencébe érkezésünket.

Ezután  a  szép  nap  után  vis
szahajóztunk  Cavallinoba 
és  felkészültünk  a  koncertre. 
Tartottunk  egy  rövidke  próbát, 
majd elindultunk. Nagy volt az 
izgalom  a  fellépés  előtt.  Nem 
sokat  utaztunk  a  buszon,  és 
elérkeztünk  egy  kisebb  városi 
színházba.  Elkezdődött  a  kon
cert.  Ahogy  énekeltünk,  egyre 
több  ember  vett  minket  körül. 
Látszott  rajtuk,  hogy  tetszik 
nekik,  amit  hallanak.  Elismerő 
pillantásokkal és mosollyal bíz
tattak  minket.  Az  előadás  után 
ajándékot  is  kaptunk,  egyegy 
Cavallinopólót.  Este  mindenki 
fáradtan dőlt be az ágyba, s  jót 
aludtunk.

Szombaton  mindenki  a  kem
pingben  maradt  és  kipihente 
magát,  valamint  összepakolt, 
hogy másnap könnyedén lehes
sen  elindulni.  Eközben  a  fel
nőttek  finom  lecsót  főztek  (fiú 
és  lány  lecsó  készült),  és  terí
tett  asztallal  vártak  minket  az 
ebédhez.  Nagyon  finom  volt. 
Este  újabb  koncert  követke
zett.  Mogliano  színháztermé
ben  sokkal  többen  voltak,  és 
a  helyi,  városi  kórus  is  fellé
pett,  Verdi:  Nabucco  címû 
operájából  a  Rabszolgák  kara 
címû  kórusbetétet  adták  elő. 
A közönség  is  hatalmasabb 
volt.  A mi  dalaink  nagyon  tet
szettek a hallgatóságnak, Király 
Ádám  zongorázása  is  elbûvölő 
volt. Karnagyunk, Györgyi néni 
külön  emléktárgyat  is  kapott, 

Kórusturné Olaszországban

amit  attól  az  Olaszországban 
élő  magyar  hölgytől  vett  át, 
aki  megrendezte  ezt  az  egész 
estét.  A vendégektől  vastapsot 
kaptunk,  mikor  levonultunk  a 
színpadról.  Nagyon  büszkék 
voltunk, jó érzés volt, hogy egy 
magyar gyerekekből álló kórus
nak ilyen nagy sikere van!

Aztán  elérkezett  a  visszaút 
reggele.  Először  is  a  takarítás 
várt ránk, ugyanis tíz óráig el kel
lett hagyni a házakat. Mindenki 
időben  felkelt  (mint  minden 
nap)  és  befejezte  a  csomago
lást,  majd  rendet  és  tisztaságot 
hagyva  magunk  után  elhagy
tuk  a  szállást.  Elindultunk, 
de  még  egy  utolsó  élmény 
várt  ránk:  útközben  megáll
tunk  Ljubljanában,  Szlovénia 
gyönyörû  fővárosában.  Itt  juta
lomfagyiztunk  egy  nagyot,  és 
aztán  szomorú  szívvel  ültünk 
vissza  az  autóbuszba.  Tudtuk, 
hogy  a  végállomás  következik: 
Magyarország, Érd,  és a Körösi 
Csoma  Iskola.  Este  fél  kilenc
re  érkeztünk  meg  honvággyal 
és  élményekkel  telve.  A szülők 
már vártak bennünket. 

Azóta is beszélgetünk az uta
zásról,  a  szép  helyekről,  a  lát
nivalókról  és  a  közös  énekelés 
élményéről, a jó érzésről, amit a 
külföldi  szereplés  jelentett  szá
munkra. 

A kórus  megadja  azt  a  lehe
tőséget,  hogy  szebbnél  szebb 
helyeken  járhassunk  és  egy 
kicsit a hazánkat is képviseljük 
a világ előtt. 

Méray Laura, Csûrök Adél, 
Sinkó Eszter, 6. zenei osztály

Az Ifjúsági és Információs Tanácsadó Iroda irányítója, Rákosi Aglája 
szervezésében május 24-én délután megtartott gyermeknapi játékos 
vetélkedõ résztvevõi falatozással zárták a sokszínû programjaikat.

Takarító borászok

A Pincetulajdonosok Egyesülete is sikeresen részt vett a Te szedd! 
hulladékgyûjtõ akcióban. Egy 15 köbméteres konténerbe 9 tonna sze-
metet gyûjtöttek.

panoráma
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Lakossági tájékoztató

Az ÉTH ügyfélszolgálati rendje
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata a legegyszerűbb és 
leggyorsabb módon szeretne az ügyfelei rendelkezésére állni, akár valamilyen kérdés, 
vagy bármely intézkedést igénylő probléma merül fel.
Ezért szeretnénk Önt ismét tájékoztatni mikor, milyen időbeosztásban dolgozik ügyfél-
szolgálatunk és milyen módon tudja velünk felvenni a kapcsolatot. 

1.számú, központi ügyfélszolgálatunk a régi megszokott helyen, Érden, a Sas utca 2. 
sz. alatt található.

Munkarendje:
• hétfő:   8 órától – 20 óráig
• szerda: 8 órától – 16 óráig
• péntek: 8 órától – 12 óráig 

Telefonszámunk, amely ezalatt hívható: 06/23-522-600
Tekintve, hogy telefonon is részletes és alapos információkkal szolgálunk ügyfeleink 
részére, előfordulhat, hogy hosszabb ideig kell várni, amíg reagálni tudunk a hívásra. 
Ha Ön munkaidőn túl kíván azonnali intézkedést igénylő bejelentést tenni, kérjük, hívja 
a diszpécserszolgálatunkat: 06/23-522-605 
Egész nap írásbeli bejelentést tehet a 06/23-522-609 faxon, vagy az ugyfelszolgalat@
eth-erd.hu e-mail címen, amelyre 24 órán belül, vagy az azt követő legközelebbi mun-
kanapon reagálunk. 
Szennyvízszállítással kapcsolatos információk a fenti munkaidőben a 
 06/70-466-6060 telefonszámon kaphatók.

2.számú, új ügyfélszolgálatunk Érd, Budai út 2-4. sz. alatt (Tesco áruház, belső üzletsor, 
Érd Megyei Jogú Város ügyfélszolgálati pontján) található, amelynek munkarendje a 
következő:

• hétfő: 13 órától – 20 óráig
• szerda: 8 órától – 16 óráig
• péntek: 8 órától – 12 óráig

Ezalatt hívható telefonszám: 06/23-522-607
Cégünkkel, munkánkkal, aktuális akcióinkkal kapcsolatban folyamatosan informálódhat 
a www.eth-erd.hu honlapunkon, vagy a facebookon, az Érd és Térsége Hulladékkezelési 
kft. oldalunkon. 
Kérjük, hogy továbbra is kövesse figyelemmel a sajtószolgálatunk közleményeit, 
információit, mert az aktuális tudnivalókon túl olyan egyszerű ötleteket, ajánlásokat is 
szeretnénk Önhöz eljuttatni, amellyel közösen tehetünk közvetlen és tágabb környeze-
tének tisztán- és rendben tartásáért.    
  ÉTH Sajtószolgálata  

Lomtalanítás
Érd megyei Jogú Város közgyűlése - az ÉTH Kft javaslatával egyezően - elfogadta a 2013. 
évi lomtalanítási ütemtervet. A döntés szerint az idei lomtalanítás június 3. és július 
10. között munkanapokon zajlik majd a városban.
A szolgáltató a város területét hat részre osztotta fel. Az egyes területeket további 
két-két részre bontva - hétfő-kedd, illetve szerda-csütörtök - végzik a lomtalanítást, 
a fenti időszakban. A pénteki napokon az esetleges elmaradásokat pótolják az adott 
területen.  A feladat elvégzésére a szükséges gépjármű kapacitást biztosítják, kizárólag 
a lomtalanításra.
A lomtalanítás módszere nem változott: az ingatlan tulajdonosa a lomot kihelyezi az 
ingatlana elé, amelyet a szolgáltató innen gyűjt be.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően az idén sem szállítják el az építési törmeléket és 
sittet, valamint a többlet kommunális és a veszélyes hulladékot. A lakosságnál kelet-
kezett személyautó gumi hulladékot viszont idén elszállítják, mert sikerült ez évre a 
költséghatékony kezelést megoldani.
Nagyobb méretű gumihulladék (teherautó), valamint a veszélyes és egyéb hulladék 
leadására a hulladékudvarban lesz lehetőség, a szükséges engedélyek beérkezését 
követően. Erről a lakosságot tájékoztatni fogja az ÉTH Kft.
A szolgáltató javaslatára a közgyűlés a kirakható hulladék mennyiségét ingatlanonként 
2 m3-ben maximálta.
A vonatkozó rendeletnek megfelelően a szolgáltató értesíti a lakosságot a lomtalanítás 
idejéről (szórólapok, helyi média, városi honlap, saját honlap), illetve a lakosság érte-
sítésén túl tájékoztató anyagokban hívják fel az ingatlantulajdonosok figyelmét arra, 
hogy a lomtalanítás során milyen hulladékféléket helyezhetnek ki ingatlanaik elé.

Lomtalanítási ütemterv
2013.

1. ütem:

2013. június 3. 
Ács u. - Ajnácskő u. - Aknász u. - Aszfaltozó u. - Asztalos u. - Bádogos u. - Bányász u. 
- Barlang u. - Bem köz - Bérc u. (M7-ig) - Betonozó u. - Bognár u. - Burkoló u. - Búvár 
u. - Csigás u. - Csillés u. - Csiszoló u. - Csókakő u. - Csúcs u. - Darukezelő u. - Detrekő u. 
- Egervári u. (M7-ig) - Esztergályos u. - Faragó u. - Favágó u. - Fazekas u. - Felvinci u. 
- Fényező u. - Festő u. - Firtos u. - Fogarasi u. - Fonó u. - Földmérő u. - Földmunkás u. 
- Fuvaros u. - Fűrészes u. - Fűtó u. - Gépész u.

2013. június 5.
Hegesztő u. - Hollókő u. - Iparos u. - Írottkő u. - Kádár u. - Kályhás u. - Kárpitos u. 
- Kéményseprő u. - Kerékgyártó u. - Kovács u. - Kőműves u. - Köszörűs u. - Kövező u. - 
Kubikos u. - Lakatos u. - Mázoló u. - Mester u. - Műszerész u. - Művezető u. - Napszámos 
u. - Nyomdász u. - Olvasztár u. - Orom u. - Öntő u. - Ötvös u. - Simító u. - Somoskő u. 
- Sóskúti út - Szedő u. - Szénégető u. - Szerelő u. - Szigetelő u. - Sziklás u. - Szirtes u. 
- Szövő u. - Takács u. - Tekercselő u. - Tetőfedő u. - Tihanyi tanya - Tímár u. - Törökbálinti 
út - Üveges u. - Vajár u. - Vereckei u. (M7-ig) - Vésnök u. - Vihorlát u.  - Visegrádi u. 
(M7-ig) - Zengő u. 

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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tagintézmény tervezett Jún. Július Augusztus
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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.

információk

Kedves Szülõk!
Értesítjük önöket, hogy nyári úszótábort szervezünk június 
17-től heti turnusokban.

Legfontosabb tudnivalók: 
–  mindennap 08.00- 16.00 óráig tartjuk foglalkozásainkat
–  ebédet és uzsonnát biztosítunk
–  egy tábori nap ára 3600/nap
–  testvérkedvezmény érvényesíthető (a második gyermeknél 

3100/nap) 
–  kezdő gyermekek jelentkezését is várjuk (4 éves kortól)

Részletes programunk: 
–  tábornyitás/gyülekező a Gárdonyi Géza Általános 

Iskolánál, az uszoda mellett, reggel 7.15-től-7.45-ig
–  táborzárás 16.00 óra /ügyelet 16.30–ig/
–  napi 2x60 perces úszás reggel, illetve délután

A két úszás között napközben szakemberek irányításával 
sportfoglalkozások (sorverseny, labdajátékok stb.). Mindezek 
mellett különböző színes programjaink várják gyermekei-
ket (rajz- és kézmûves foglalkozás, éneklés, mesedélután). 
Helyszíneink: uszoda, udvar, tornaterem.

A foglalkozások helyszínei: az érdi Tanuszoda (Érd, Szent 
László tér 1.), valamint a Gárdonyi Géza Ált. Iskola (Érd, 
Gárdonyi Géza u. 1/b). 

Turnusok időpontja: 
Június 17 -Június 21.
Június 24 – Június28.
Július 1 – Július 5.
Július 8 – Július 12.
Július 15 – Július 19.
Július 22 – Július 26.
Július 29 – Augusztus 2.

Jelentkezés: folyamatosan,  
de legkésőbb az adott turnust megelőző héten.

Várjuk jelentkezését!!!!!!
Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:

Fülöp Henriett +36/ 20 22 15 502

Cz. Nagy Zsófia, a harmadikos gimnazista 
beszél korosztályos rekordjáról és az ehhez 
vezetõ módszerrõl - a Kreatív Nyelvtanulásról!

- Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 18 évesen ezt 
a rendkívüli teljesítményt véghezvinnie? Kilenc 
középfokú nyelvvizsgájával ugyanis nyelvta-

nulásban a középiskolások egyéni bajnoka lett 
Magyarországon! Kérem, sorolja fel őket időren-
di sorrendben! 

- Nem lesz egyszerű, de megpróbálom évekre 
bontani: 

2010. március: spanyol, június: német, szept-
ember: francia, 2011. január: olasz, május: hol-
land, szeptember: orosz, 2012. január: eszperantó, 
május: dán és angol. A hollandot leszámítva mind 
„origo” típusú, előtanulmányaim németből és 
angolból voltak, a többi nyelvet nulláról kezdtem.
- Hogy találkozott a módszerrel?

- Már általános iskolában is tanultam nyelvet, 
de amikor gimnáziumba kezdtem járni, keres-
tem a lehetőséget, hogy hogyan tudnék hatéko-
nyabban tanulni. Nagyapám, aki személyesen 
ismeri a szerzőt, hívta fel a figyelmemet a Kreatív 
Nyelvtanulási Módszerre, mivel Ő is sikerrel 
használta a tananyagot. 
- Mi a tanulás menete?

- Ez egy egyéni nyelvtanulási módszer. Otthon 
a saját tempójában tud tanulni a tanuló, így maga 

osztja be az idejét. Nyelvtani szabályok mentén 
haladva begyakorolja a beszédet és az írást is. 
A tananyag minden nyelvi létformára hat, tehát 
megtanít írni, olvasni, beszélni és megérteni a 
gyors beszédet.
- Hogyan gyakorolja a beszédet egyedül?

- Úgynevezett beszéd-szimulációs módon. A 
sok ezer kétnyelvű feladatot időre is el kell végez-
ni, olyan sebességgel, ahogy magyarul beszé-
lünk. Ehhez minden segítséget megkap a tanuló, 
megfelelő szókincset, érthető nyelvtani magyará-
zatokat, CD-ket a kiejtés elsajátításához.
- Hogyan tovább? 

- Úgy döntöttem, hogy folytatom a nyelvek 
tanulását, és már az érettségi előtt szeretnék tíz 
nyelvvizsgával rendelkezni. Kevés szabadidőm-
ben előadásokat tartok a módszerről, hogy mások 
is megismerjék és ők is sikeres nyelvtanulók legye-
nek. Így személyesen is találkozhatnak velem 
vagy más kreatív nyelvtanulókkal az érdeklődők.
- Kedves Zsófia, még sok további sikeres nyelv-
vizsgát kívánunk! 

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója! ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

KÖZÉPISKOLÁS NYELVVIZSGABAJNOK - Tízhetenként középfokú nyelvvizsga, két év alatt 9!

Angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol, 
portugál, holland, svéd, norvég, dán, eszperantó 

tananyagok megtekinthetõk és 21.990 Ft-os 
egységáron megvásárolhatók:

Budapest III. kerület: 
2013. június 3-án(hétfő) és 10-én (hétfő) 17-19 óráig 

Óbudai Társaskör (Kiskorona u. 7.) 

Érd: 2013.június 7-én (péntek) 17-19 óráig 
Szepes Gyula Művelődési Központ (Alsó u. 9.) 

Budaörs: 2013.június 8-án (szombat) 10-12 óráig 
Lakótelepi Közösségi Ház (Lévai u. 34.) 

Törökbálint: 2013. június 14-én (péntek) 17-19 óráig 
Munkácsy Mihály Művelődési Ház (Munkácsy M. u. 83.) 

Budapest IV. kerület: 2013.június 4-én (kedd) 
és 2013.június 11-én(kedd) 17-19 óráig 

FSZEK Király Utcai Könyvtára (Király u. 5.) 

Budapest XVIII. kerület: 2013.június 6-án (csütörtök) 
és 2013.június 13-án (csütörtök) 17-19 óráig 
Sportkastély VIP terem (Kisfaludy u. 33/c)

www.kreativnyelv.hu

Infó és megrendelés: www.kreativnyelv.hu
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TAVASZI AKCIÓ!

június 15-ig

AJTÓ-ABLAK

(bejárat a Fehéregyházi útról)

e-mail: diadaliv2001@t-online.hu
www.diadaliv2001.hu

Már 12 éve a lakosság szolgálatában!

Várjuk tandíjmentes esti képzéseinken a

Kistarcsai Telephelyén!

Versenyképes szakmát keres? 
Tanulni szeretne?

Leg yen Otthon 
 Otthonunkban!
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ABLAK-AJTÓ

Minõségi mûanyag, fa nyílászárók, beltéri 
ajtók. 10 év garancia, 40% kedvezmény! Tel.: 
0670-6798417, 061-4060609   
web: www.bb-ablak.hu

ÁCSMUNKA

Tetõkészítéshez ácsokat felveszek! T:0630 
563 5544

ÁLLÁS

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

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

Targoncavezetõt keresek 2,5 tonnás, 
gázos gépre. A targoncázás mellett segéd-
munkát is kell végezni!Érdeklõdni:munkana-
pokon 8-16 óra között. T:06 20 319 2996

ÁLLÁST KERES

Megbízható nõ, takarítást, alsós iskolások 
felügyeletét, korrepetálását vállalja. T:06 30 
309 4371

ÁLLATORVOS

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

AUTÓBONTÓ

BÖLCSÕDE















CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ESKÜVÕ

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

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

GÉP

GUMISZERVIZ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Budapest I., Attila út., 89.00 nm-es, tégla 
építésû lakás tulajdonostol eladó. Ár: 19.9 
millió Ft. +36209863692   
www.ingatlan.com/20084569

Pazar vétel zöldben, csendben! XI. 
Felújított, 2 szobás, déli fekvésû, cirkós tég-
lalakás áron alul eladó! Irányár: 16.900.000 
Ft Tel: 06-30/536-2691

XXII. 3 lakóhelyiséges lakás eladó új 
nyílászárókkal, mérhetõ fûtéssel, zöld kör-
nyezetben! Irányár: 9.900.000 Ft Tel: 06-
20/947-3243









XXII. Tenkes utcában, 2 szobás lakás kon-
vektoros fûtéssel akciós áron eladó! Irányár: 
8.700.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

Gyõri 2 szoba összkomfortos, kertes csa-
ládi házamat dupla telken elcserélném, érdi 
két lakásos házra, ikerházra, ráfizetéssel v. 
eladó. T:06 20 806 0521

Áron alul 19,5 M eladó Érd-Ófalu pin-
cesoron 3 szintes cirkós, panorámás ház, 
pince, garázs, 1800 m² díszkerttel. T:06 30 
290 9276

Érd Tusculánum, Fõ úthoz közel 1484 m² 
építésre alkalmas telek kis házzal eladó, iár: 
12,5 M Ft. T:06 20 915 6554

Érden kis családi ház építésre alkalmas, 
nagy telekkel telekáron eladó iár: 12 M Ft. T: 
06 20 479 7662

Érd-parkváros, Bogyó utcában eladó 2 
szobás családi ház, 790 m² telek, ár:11,5 M 
Ft. T:0630 244 6904

Érdi ház eladó! 180 nm, 3,5 szobás vagy 
kisebbre cserélném + kp. Iá: 31,5 M Tel.: 
0630-6786706

Mélyen ár alatt eladó családi ház Érdligeten 
18,5 M Ft. T:06 30 981 6570

INGATLANIRODA

Eladó/kiadó ingatlanokat keres ingatlaniro-
da, Jutalék:2,5 %. T:06 30 542 5161

INGYEN ELVIHETÕ

JÁRMÛ

KERT

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

KIADÓ

Érden a Tárnoki út aszfaltos részén busz-
megállóhoz 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 tár-
gya. Ár 60 E Ft+rezsi. T:0630-624-9604

Központhoz közel csal.ház I. em. kül. bejá-
ratú 50 m² összkomf. lakás kiadó. Almérõs, 
kocsibeállás, gyerekkel is. T:20 380 1876, 
061 240 7778

Olcsó albérlet kiadó Érden külön bejáratú 
1 fõnek jó közlekedés, kaució nincs. T:06 
70 513 9174

Érdligeten kertes, sorházi 30 m² lakás 
zárt parkolóval hosszú távra kiadó. T:06 70 
612 0268

Kertes, összkomfortos ház 2 személy 
részére kiadó 54 E Ft rezsivel együtt. T:06 
20 825 0825

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

Érden albérlet egy fõ részére kiadó 10 000 
Ft-ért. T:06 23 367 590

Érd központjától 8-10 percre olcsó albér-
let kiadó. Érdeklõdni: 06 20 264 7849

KIADÓ LAKÁST KERES

Fiatalok kiadó lakást keresnek Budapesten 
jó közlekedésnél, min. 1 éves szerzõdéssel, 
2 hó kaucióval. Ajánlataikat a 06 30 8 26 
6691, 266-2698 várjuk.







































KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER

KOVÁCS

KOZMETIKA

KÖLTÖZTETÉS

LAKÁSFELÚJÍTÁS

Pincétõl a padlásig KÕMÛVESMUNKÁK, 
teljes lakásátalakítás, -FELÚJÍTÁS, garan-
ciával. Az ingyenes árajánlatért hívjon akár 
most! 06-20/35-86-405, 06-30/52-98-244

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

FIGYELEM! Festés, mázolás, tapé-
tázás, burkolás, parketta, PVC szõnyeg, 
vízsz., tolóajtók beépítése. Felmérés 
DÍJTALAN! Tel:(70)2248026, (20)4661889 
GARANCIÁVAL!

LAKÁSSZERVIZ

MASSZÁZS

Nagy gyakorlattal rendelkezõ 
gyógymasszõr, pedikûrös házhoz megy. 
T:06 30 327 2088

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS
Német nyelvtanítás, korrepetálás, nyelv-

vizsgára felkészítés gyakorlott, diplomás 
tanártól. T:06 30 347 2787

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













SOS, még nem késõ! Matematika, fizika 
korrepetálás! T:30-566-4456, 23-378-077

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630-9488909

PSZICHOLÓGUS

RUHAJAVÍTÁS

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

SZÕNYEGTISZTÍTÁS











TÁBOR

TAKARÍTÁS

Irodák, intézmények, tárasasházak, 
magánlakások teljeskörû napi nagyta-
karítása. Szõnyeg-, kárpit-, ablaktisztí-
tás. Tel: 06-1-7814021, (70)391-8976, 
(70)5472584

TÁRSKERESÕ

TETÕSZERVIZ

TÛZIFA

Tûzifa akció! Ár megegyezés szerint, 
ingyenes házhoz szállítás! T:06 30 357 1077, 
06 70 587 1913

TV JAVÍTÁS

ÜDÜLÉSI JOG

ÜDÜLÉSI JOG ELADÓ

Horvátországi üdülési jog Brac-szigetén 
júliusban, 4 szem., tengerparti luxusapart-
man eladó. Autót beszámítok! T:06-20-
9182-225

VÁSÁR

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Végkiárusítás:kávéfõzõ-kukta-bojler-
mosógép-centrifuga alkatrész. Használtruha: 
100-500 Ft-ig. Érd, Hivatalnok út 12/A

Nõi kerékpár eladó 10 000 Ft-ért. T:23/377 
538

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor, elzáró csere javí-
tás. Vízóra csere beszerelés mosó és moso-
gatógép bekötés 06 70 642 7526













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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Augusztus 10. és 23. között 
Érden és Budaörsön rendezik az 
V. IHF U19 férfi kézilabda világ
bajnokságot. A kétévenkénti 
csúcstalálkozó döntőjében első 
alkalommal 24 ország ifjúsági 
csapatai vesznek részt.

A sorsolási ceremóniát csü
törtökön Budaörsön tartották, 
amelyen ott volt a hazai kézi
labdázás irányítóinak és játé
kosainak elitje, valamint több 
ország, elsősorban afrikai náci
ók újságírói.

A pergő ritmusú sorsolást 
Simicskó István, a kormány 
sportért felelős államtitkára nyi
totta meg, aki a kabinet sport 

iránti elkötelezettségét hangsú
lyozta. Ennek egyik megnyilvá
nulása az ifjúsági világbajnok
ság honi rendezése, amelyhez 
a kormány 50 millió forinttal 
járul hozzá.

Vetési Iván, a Magyar Kézi
labda Szövetség elnöke, a 
világbajnokság Szervező Bizott
ságának elnöke a sorsoláson 
hangsúlyozta az MKSZ célját: 

– Fontos számunkra, hogy 
Magyarország legalább két éven
ként otthont adjon kézilabdás 
világversenyeknek Szerencsére 
mostanában még túl is tud
juk teljesíteni a tervet, hiszen 
augusztusban a legjobb ifjakat 

látjuk vendégül a magyaror
szági világbajnokságon, míg 
2014 decemberében felnőtt női 
Európabajnokságnak adunk 
otthont Horvátországgal közö
sen. Idén nem csupán jól sze
retnénk megrendezni az U19es 
világbajnokságot, hanem az a 
vágyunk, hogy Kovács Péter 
csapata is ott legyen a legjob
bak között. Remélem, augusz
tus végére Faluvégi Rudolf, 
Kovacsics Péter, Borbély Ádám, 
Stranigg János és a többiek neve 
minden kézilabdabarát számára 
sokat mond majd, mert az azt 
jelentené, hogy ezek a fiúk játé
kukkal elismertek lettek.

Vetési Iván jelentette, hogy 
a sikeres rendezéshez minden 
feltétel adott, Érd és Budaörs 
egyaránt kész a vendégek foga
dására. Első alkalommal 24 csa
patos döntőt játszanak, a részt
vevőket hatos csoportokba oszt
ják. Az első négy helyezettek 
az egyenes kiesésû folytatásban 
a nyolcaddöntőbe kerülnek. 
A csoportok ötödik és hatodik 
helyezettjei számára sem ér 
véget a világbajnokság: a foly
tatásról lemaradók az Elnöki 
Kupáért mérkőznek.

Wittinghof Tamás, Budaörs 
polgármestere a város történeté
nek legnagyobb szabású világ
versenyeként jelezte a vetél
kedést. A település 15 millió 
forinttal támogatja a rendezést.

A rövid megnyitó beszédek 
után megkezdődött a sorsolás. 

Leo Collin, az IHF (Nemzetközi 
Kézilabda Szövetség) verseny
bizottságának elnöke ismer
tette a ceremónia rendjét. Az 
irányított sorsolás nem közölt 
elvek alapján történt. Először a 
negyedik kalapból sorsolták a 
csapatokat a csoportokba. Ezt 
követően az óceáni régió vis
szalépett győztese helyett meg
hívott Franciaországot sorolták 
be, majd további hét országot 
helyeztek el a csoportokba. 
Ezután az előző világbajnokság 
első négy helyezettjét sorsol
ták a csoportokba, majd továb
bi négy csapatot sorsoltak. Az 
eddigi beosztások ismeretében 
Kovács Péter, az U19es válo
gatott szövetségi kapitánya a 
házigazda jogán választhatott, 
csapatát melyik hatosba kívánja 
elhelyezni.

Az ötperces gondolkodási 
idő alatt bemutatták a világbaj
nokság klipjét és rövid reklám
ját. A szerző Kovács Áron és a 
Káosz Központ nevû együttes 
videója komoly sikert aratott.

A rövid epizód után Kovács 
Péter így indokolta döntését: 

– A D jelû csoport tûnik szá
munkra a legkedvezőbbnek. 
Valószínûleg Németországgal 
vívjuk a sorsdöntő selejte
ző mérkőzést az első helyért. 
A választásunkban Ausztria 
volt a mérleg nyelve. Arra is 
figyeltünk, hogy az egyenes 
kieséses részen milyen ellenfe
lekre számíthatunk. Célunk a 
világbajnoki cím megszerzése, 
ami nagyon nehéz lesz, de csak 
nagyot szabad álmodni.

A csoportbeosztás az utolsó 
kalap sorsolása után alakult ki. 
Acsoport: Dánia, Egyiptom, 
Fehéroroszország, Japán, Chile, 
Szerbia. Bcsoport: Svédország, 
Szlovénia, Katar, Tunézia, 
Korea, Románia. Ccsoport: 
Spanyolország, Horvátország, 
Argentína, Brazília, Angola, 
Franciaország. Dcsoport: Né
metország, Ausztria, MAGYAR
ORSZÁG, Norvégia, Venezuela, 
Gabon.

Az A és a Bcsoport mérkő
zéseit Budaörsön, a C és Dcso
portét Érden játsszák. A magyar 
csapat egyik találkozóját min
denképpen szeretnék áttenni 
Budaörsre.

 Szöllős István

A tavaszi szezonban jól teljesítő 
és a bajnokság hetedik helyéért 
harcban álló óbudaiakhoz láto
gatott az egyre inkább javuló 
teljesítményt nyújtó érdi csa
pat. Bár az osztályozós helyek 
elérésére egyik csapatnak sincs 
reménye, a hetedik hely még 
sokat érhet a bajnokság átszer
vezése kapcsán.

Az elvárásoknak megfelelően 
egyik csapat sem állt be véde
kezni, bátor támadó játékkal 
igyekezett meglepni ellenfelét. 
Ez a vendég érdieknek sikerült 
jobban. A 15. percben szép érdi 
támadás futott a pályán. A jobb 
szélre kitett labdával Ország P. 
kapura tört és a kapus mel
lett elgurítva a hosszú sarokba 
küldte a labdát. 01. A gól után 
is a vendégek játéka dominált, 
a hazaiak nem tudtak érvénye
sülni a jól mûködő vendégvéde
lem mellett. A magabiztos érdi 
játéknak aztán meg is lett az 
újabb eredménye. A 37. percben 
Berényi B. végzett el egy szög
letrúgást, és a beívelést Aradi 
Cs. a hosszú saroknál fejelte a 
kapuba. 02. A második beka
pott gól felrázta a hazaiakat és 
gyorsan válaszoltak is az újabb 
vendég gólra. A 39. percben 
szögletből beívelt labdát Lóska 
Cs. fejelte a kapuba. 12.

A második félidőben nagy 
elszántsággal vetette magát a 
küzdelembe a hazai csapat és 
már az első percben Kertész 
bravúrjára volt szükség ahhoz, 
hogy ne változzon az eredmény. 
Az óbudaiak lendülete hamar 
alábbhagyott, így az érdi csa
pat enyhe fölénybe került, de 
gólhelyzetig már nem jutott el. 
A félidő közepétől ismét erőre 
kapott a hazai csapat és hamar 
közel került az egyenlítéshez. 
Kertész F. aláfutott egy beíve
lésnek, így a hazai csatár nyu
godtan lőhetett kapura. Lövése 
azonban a kapufáról a gólvonal 
elé pattant, így az érdi védők fel 
tudtak szabadítani. Válaszként 
Ország P. került gólhelyzetbe, 
de a lövés pillanatában elcsú
szott és oda lett a lehetőség. 
Nehéz perceket élt át az érdi 

csapat a mérkőzés utolsó sza
kaszában, beszorult a saját tér
felére, támadások vezetésére a 
cserék után szinte semmi remé
nye nem maradt. Hiába volt 
azonban a hősies küzdelem, a 
hazaiak az utolsó percekben 
megszerezték az egyenlítő talá
latot. A 88. percben közvetett 
szabadrúgáshoz jutottak a ven
déglátók a kaputól 56 méterre. 
Hiába állt a csapat sorfalként a 
gólvonalon, Filó T. a sorfal mel
lett óriási erővel rúgta a labdát a 
kapuba. 22.

Mindkét csapatnak volt esé
lye a győzelem megszerzésére. 
Ezzel a döntetlennel az érdiek 
továbbra is megelőzik az óbu
daiakat és jó eséllyel pályáznak 
a hetedik hely megszerzésére.

III. Ker.TVE – Érdi VSE  
2-2 (1-2)
Hévizi út, 150 néző
Vezette: Lakk B.
Érd: Kertész F. – Sinka R., 
Aradi Cs., Nagy A., Riba Z. 
– Ország P. (Süveges G.), Király 
A., Berényi B., Cservenka 
G. – Patkó Gy. (Jakab Á.), 
Makituma N. (Nika B.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Lóska Cs., Filó T. 
ill. Ország P., Aradi Cs.

A mérkőzés után mindkét 
edző az ellentétes félidőket 
emelte ki.

Limperger Zsolt (Érd):
– Két ellentétes félidőt lát

tunk. Az első a mienk volt és 
megérdemelten vezettünk. Az 
ellenfél csak pontrúgásból volt 
veszélyes. Készültünk erre, de 
így is ki tudtak egyenlíteni. Az 
eredmény végül is reális.

Varga László (III. Ker.):
– Az első félidőben két védel

mi hibánkat az Érd megbün
tette. Hogy döntetlenre tudtuk 
hozni a mérkőzést, az a lel
kesedésünknek köszönhető. 
A játékban nem volt benne.

Az utolsó, 29. fordulóban 
június elsején öt órakor az érdi 
csapat a RAFC együttesét fogad
ja az Ercsi úti sportpályán.

 Harmat Jenő

III. Ker. TVE – Érdi VSE 2-2 (1-2)

Küzdelmes mérkõzésen  
igazságos döntetlen

A második érdi gól elõtti pillanat - zöld mezben a vendég érdiek
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A világbajnokság honlapjának címe: 
www.handballhungary2013.com 

A világbajnokság Facebook-oldala: 
https://www.facebook.com/handballhungary2013  

További információ:
Magyar Kézilabda Szövetség

Email:  
media@keziszovetseg.hu

Gyõzelmi remények

Érden az ifjúsági kézilabdázók krémje

Kovács Péter: Célunk a világbajnoki cím megszerzése

*További információkért keresse ügyfélszolgálati irodánkat! Az akció május 31-ig tart!

1061 Budapest, Révay utca 1.

06-1/301-5002
06-1/301-0932Tel.:

megbízási díj:                               3,92%/év                               2,8%/év                                2,1%/év

Bankok
helyett válasszon
más megoldást!
Nem sorsolásos
rendszer!

Akció!-20%* Megbízhatótárs
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Mi történik az utcáinkon?

A címben szereplő kérdésre várt vá-
laszt Szolnoki Gábor polgármester és 
Radics Ernő alpolgármester az A-H-O 
Konzorcium projektvezetőitől május 
27-én reggel a Polgármesteri Hivatal-
ban. „Mi az oka, hogy a településen 
nem kezdődtek meg a végleges úthely-
reállítások? – kérdezte a megbeszélésen 

a polgármester a kivitelezőktől. A la-
kossággal együtt már nagyon nehezen 
tűrjük, hogy a csatornaépítést követő 
konszolidációs időszak lejárta után hó-
napokkal sem kezdődött meg az utak 
rendbetétele, holott annak megkezdé-
sét május közepére ígérték.”

A kivitelező A-H-O Konzorcium 
projektvezetője, Kántor Ervin és he-
lyettese, Fail Tamás elmondták, hogy 
a közmeghallgatáson is jelezték, nem 
tudják tartani a 21. heti kezdést a vég-
leges úthelyreállításokban. Az ok pedig 
az, hogy az elkészült csatornaszaka-
szok kamerás vizsgálatának eredmé-
nyét csak április közepén kapták meg, 
azt átadták az alvállalkozóiknak, akik 
pedig most dolgoznak a hibák kijavítá-
sán. A kivitelezők hangsúlyozták, hogy 
a hibák nem nagyok, a Duna és a Tisza 
utcában 4 helyen jelzett a vizsgálat be-
nyomódást a csövön. Itt felbontják az 
utat, egy-egy méretes szakaszon kicse-
rélik a csövet, utána pedig kezdődhet 
az útjavítás, mert ezek nem járnak ak-
kora földmunkával, hogy újabb hóna-
pokat kelljen várni. Terveik szerint a 
javítások után a vasút és a 7-es út kö-
zötti területen elvégzik az utak végle-
ges helyreállítását.

Arra a polgármesteri kérdésre, hogy 

miért nem kezdenek az utakon már 
most dolgozni, a kivitelező azt vála-
szolta, hogy a fel- és levonulási költ-
ségek miatt 1-1 utcára nem tudnak 
felvonulni utat javítani. Egyébként is a 
Köztársaság utca és környékének teljes 
rendezése körülbelül egyhetes munka, 
így azt egyben fogják elvégezni. 

A falusi részen jószerivel álló mun-
kával kapcsolatosan a kivitelező el-

mondta, hogy problémáik vannak az 
alvállalkozóval, amellyel kapcsolatosan 
a mai konzorciumi tanácsülésen fog-
nak döntést hozni. 

A megbeszélésen részt vett Mező-
fi László, a FIDIC mérnökszervezet 
műszaki ellenőre, aki kijelentette, a 
gondok legfőbb forrása a pénz. A kon-
zorcium olyan nyomott áron szerződik 
az alvállalkozóival, hogy az már a mi-
nőség rovására megy.

Radics Ernő alpolgármester ezzel 
kapcsolatosan kijelentette, elképesz-
tően nagy pénzt kapott a három tele-
pülés a csatornázásra, így a kivitelező 
fővállalkozó szakmai kudarcának ítéli 
a jelenleg kialakult helyzetet. Ehhez 
csatlakozott Szolnoki Gábor polgár-
mester is: „Az emberek nehezen értik 
meg, hogy az önkormányzatnak nincs 
beleszólási joga a területén zajló mun-
kákba. Eddig igyekeztünk inkább se-
gíteni a munkát, mint hatalmi szóval 
fellépni, de ha hamarosan nem változik 
semmi, akkor kénytelenek leszünk a ki-
fizetések felfüggesztését kezdeményez-
ni a konzorciumnál.”

Az önkormányzatnak, mint a helyi 
utak kezelőjének akkor lesz a leginkább 
szava, ráhatása a kivitelezésre, amikor 
az utakat, amelyek jelenleg munkate-
rületnek számítanak, a kivitelező vissza 
akarja adni a kezelőnek. Akkor lesz 
Tárnoknak lehetősége, hogy szakem-
bereik csak akkor vegyék át az utcákat, 
ha azok tényleg megfelelő állapotúak.

A polgármester a legégetőbb gon-
dokkal kapcsolatosan írásban is feltette 
kérdéseit az A-H-O Konzorciumnak, 
amelyekre 3 napon belül írásban konk-
rét, egyértelmű választ vár.

Hogyan zajlanak  
az útfelújítások? 

A Tárnokhír kérdéseire a kivitelező 
A–H–O Konzorcium projektvezető-

je, Kántor Ervin és helyettese Fail Ta-
más válaszolt.

– Úgy tudom, 4 hónap úgynevezett 
konszolidációs időszak elteltével lehet 
és kell elkezdeni az utak végleges hely-
reállítását. Azonban vannak olyan ut-
cák, ahol már 6 hónap is eltelt és még 
nem kezdődött el a helyreállítás. Mi 
ennek az oka?

– A Vállalkozási szerződés a csator-
naépítést követő végleges úthelyreállí-
tások tekintetében 4 hónap konszoli-
dációs időt ír elő, amely alatt a végleges 
helyreállítás nem kezdhető meg. A vég-
leges úthelyreállításokat meg kell, hogy 
előzze minden szükséges javítási mun-
ka, így a Vállalkozási szerződés alapján 
a Megrendelő által biztosított csator-
nakamerázási vizsgálatok során feltárt 
esetleges hibák kijavítása is. Mivel a 
2012-ben megépült csatornaszaka-
szok tekintetében a csatornakamerá-
zások jegyzőkönyveit, valamint azok 
Üzemeltető általi kiértékelését 2013. 
április hónapban kaptuk meg, ezért a 
szükséges javításokat is csak ezt köve-
tően kezdhettük meg.

A végleges úthelyreállítások műsza-
kilag és gazdaságilag is külön szerve-
zést igényelnek, az útépítéseket nem 
utcánként, hanem valamilyen területi 
egységenként indítjuk és végezzük el, a 
lehetőségekhez képest optimalizálva a 
szak alvállalkozók fel és levonulásait.

Ahogy a csatornaépítésnél, úgy a 
javítási munkáknál és az útépítéseknél 
is ki van téve a Vállalkozó az időjárási 
körülményeknek, így az útépítésekhez 
szükséges csatornaépítési és javítási 
munkák előrehaladását az év eleji re-
kord mennyiségű csapadék is kedve-
zőtlenül befolyásolta. Ennek hatását 
a jelentősen megnövekedett vákuum 
kutas talajvízszint süllyesztések men-
nyiségében a mai napig érezzük.

– Kik és hogyan végzik majd az út-
helyreállításokat?

– A végleges úthelyreállításokat szak 
alvállalkozók végzik majd. Külön al-
vállalkozó fogja végezni a burkolt utak, 
valamint a szilárd burkolat nélküli utak 
helyreállítását.

Mindegyik esetben az adott munka 
elvégzésére szakosodott útépítő alvál-
lalkozót alkalmazunk.

A szilárd burkolat nélküli utak 
esetében, amennyiben az út meglévő 
szintje megfelelő, úgy a meglévő felszín 
profilozását követően az útpálya teljes 
szélességében, de maximum 4 méter 
szélességben zúzottkő terítéssel és hen-
gerléssel tömörítve készül a végleges 
helyreállítás. Ezen utak tekintetében is 
minden utcát külön az illetékes közút-
kezelővel bejárva kerül meghatározásra 
az oda vonatkozó pontos műszaki tar-
talom.

Az aszfaltos utak esetében a meg-
lévő pályaszerkezettel egyező műsza-
ki tartalommal készül a helyreállítás 
alapesetben a csatornaépítés nyomvo-
nalában. Amennyiben a meglévő asz-
faltburkolat oly mértékben károsodott 
a csatornaépítés következtében, hogy 

az nyomvonalas helyreállítással nem 
javítható az eredeti állapotnak megfe-
lelő szintre, úgy az adott útszakaszon 
a nyomvonalas helyreállítást követően 
teljes szélességű szőnyegezés (aszfalto-
zás) készül.

A padkában vezetett csatornanyom-
vonal esetén a padkát szórt anyaggal 
(kő, darált beton, stb.) kell stabilizálni, 
melyet a végleges helyreállítás során 
szükség szerint ki kell ékelni.

– Mi a helyzet a vízelvezető árkokkal? 
Azokat is kimélyítik? Gondolok itt el-
sősorban a vákuumkutazott területekre, 
ahol sok iszap került az árkokba.

– A végeleges helyreállítások során 
a vízelvezető árkokat is az eredeti álla-
potnak megfelelő állapotra kell hozni. 
Ahol a csatornaépítés során, beleértve a 
vákuum kutas talajvízszint süllyesztést 
is, a vízelvezető árokba föld, törmelék, 
stb. került, azt minden esetben ki fog-
juk takarítani és az eredeti szelvény sze-
rinti árkot kialakítjuk. Az árkok kimé-
lyítése, az eredeti szelvénynél nagyobb 
kialakítása nem megoldható, az nem 
része a Vállalkozási szerződésnek.

– A csatornaépítés során, bár tudom, 
hogy igyekeztek annyi fát megmenteni, 
amennyit csak tudtak, de ki kellett vág-
ni kisebb-nagyobb fákat, megsérültek, 
kiszáradtak bokrok és eltűnt a fű. Mi a 
helyzet a növényzet terén?

– A növényzet kapcsán is törekedni 
kell az eredeti állapot helyreállítására. 
A fák tekintetében az önkormányzat-
tal, mint többségében a terület tulaj-
donosával egyeztetve kell a fapótláso-
kat elvégezni.

Mikor lehet rákötni a csatorna-
hálózatra?

Miután Érdem már megkezdődtek a 
lakossági rákötések, számos tárnoki is 
érdeklődik, itt mikor lehet már rákötni 
a csatornára? Ahogy azt az Érd és Tér-
sége csatornázási projekt vezetőjétől, 
Kovács Péter Barnától megtudtuk, a 
biztos dátum 2013. szeptembere utáni. 
Mégpedig azért, mert addigra készül-
nek el azok az átemelők, amelyeken ke-
resztül a tárnoki szennyvíz eljut az Érd 
túlsó végén lévő szennyvíztisztítóba. 
Átemelő pedig azért kell elsősorban, 
mert a gravitációs csatorna a lejtésénél 
fogva sík terepen is olyan mélyre kerül, 
hogy onnan muszáj felemelni. Ekkor
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Lakossági „úthelyreállítás” 2013. májusában

Készül a házi bekötés


