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Parkvárosi egészségház
Az új épületben több rendelő, a védőnői szol-
gálat és egy gyógyszertár kapott helyet.

2

Árvíz: Érd megúszta
A szokásos városvezetői sajtótájékoztató fő témája 
ezúttal a helyi árvízi helyzet és a védekezés volt.
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Nyárköszöntõ vásár

Az idei Magyarok nyárköszöntõ vásárán, június ha-
vának 15. napján beköszöntött a kánikula, ami kicsit 
távol is tartotta a nagyérdemût. Még szerencse, 
hogy a Polgárok Háza elõtti szökõkút „nagyüzemben” 
mûködött, sokan megmártóztak benne… 13. oldal

Rendkívüli közgyûlés
A váratlan időpont ellenére is csaknem teljes lét-
számban volt határozatképes a városi plénum.

5

Felújítás után
Olyan utcákat mutatunk be, ahol az építők már 
elvégezték a szilárd burkolat helyreállítását.

13

Nyugdíjasok

Ki mit tud? gálamûsort 
rendezett nyugdíjasoknak 
a mûvelõdési központ jú-
nius 13-án. 11. oldal

Pedagógusok köszöntése

Június 10-én tartották a városi pedagógusnapot, amelyen idén is rangos városi 
kitüntetéseket és jutalmakat adott át T. Mészáros András polgármester az érdi 
közoktatás legkiemelkedõbb képviselõinek. Mint mondta: a város továbbra is ma-
gáénak érzi az iskolákat, hiszen a mi gyermekeink járnak ide. 4. oldal

Napsugárkisasszonyok
A Napsugárkisasszonyok 
megélték és megszenvedték 
a XX. százat kataklizmáit, 
de volt erejük megvalósí-
tani álmaikat. Történetüket 
Kóka Rozália foglalta könyv-
be; az elsõ kötet 2010-ben, 
a második most jelent meg. 
A könyvbemutatót június 
11-én tartották, a Budavári 
Önkormányzat aulájában, a 
Napsugárkisasszonyok rész-
vételével. 7. oldal

Ingyenes hallásvizsgálat • Hallókészülék próbahordás
Kamatmentes részletfizetési lehet ség

A HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

ÜZLETEINKBEN MOSTANTÓL 

Megbízható min ség.
Megnövelt elemélettartam.

Egy levél 6 db elemet tartalmaz, melynek ára: 354 Ft. A hirdetés nem min sül ajánlatnak és nem teljes kör . További részletekr l érdekl djön szalonjainkban.

Amerika vezet  hallókészülékei 23 éve Magyarországon.

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

Pénzügyi gondja van? Megoldjuk!
Nyugdíjasoknak, BAR listásoknak, vállalkozásoknak!

500.000.-Ft 1.667.-Ft/Hótól
1.000.000.-Ft 3.335.-Ft/Hótól
3.000.000.-Ft 10.000.-Ft/Hótól

10.000.000.-Ft 33.335.-Ft/Hótól
Szerződési feltételek teljesítése esetén garantált kifizetés!

2030 Érd, Budai út 20. Korall Ház 1.
(Cukrászda-Otthon Centrum mellett)

Tel.: 0630/873-0532; 0670/577-5357
Fogyasztói csoport, nem banki hitel, Részletek Irodánkban.
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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 
Minden 
hónap elsõ 

keddjén 17–18 óráig a 
Jószomszédság Könyv-
tárban, Sárd u. 35.

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Meghívó

a Tusculanum – Postástelep 
Településrészi Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2013. június 24-én
 (hétfõn) 18:00 órakor

 kezdõdõ ülésére

Az ülés helye: 
Gárdonyi Géza Általános 

Iskola és Gimnázium 
(2030 Érd, 

Gárdonyi Géza u. 1/b.)

Meghívó

a Parkvárosi 
Településrészi Önkormányzat

(10. és 11. választókerület)

2013. június 26-án 
(szerdán) 18:00 órakor

 kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Teleki Sámuel Általános Iskola

 11-es terem
(2030 Érd, 

Törökbálinti u. 1.) 

Pünkösd óta ugyan már 
mûködik, hivatalosan azon-
ban csak múlt szerdán adták 
át a Parkvárosi Egészségházat 
a Bajcsy-Zsilinszky út 143. 
szám alatt. A környéken lakók 
házi- és gyermekorvosi ellátást 
vehetnek igénybe a korszerû, 
új épülettömbben, ahol helyet 
kapott a védőnői szolgálat és 
egy gyógyszertár is, az autókat 
pedig külön parkoló fogadja. 

A hivatalos átadáson jelen 
volt dr. Katona Ildikó kistér-
ségi tisztifőorvos, illetve dr. 

Kőszegi Gábor, a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intézmény 
főigazgató főorvosa is. 

T. Mészáros András polgár-
mester felidézte, hogy a 2006-os 
választások után azzal kellett 
szembesülniük, hogy a házi-
orvosi rendelők mindegyike 
nagyon rossz állapotban van.

– A Bem téri olyan állapotban 
volt, hogy már nem volt alkal-
mas feladata ellátására. Annak 
idején úgy képzeltük: egy esz-
tendő alatt megoldódhatnak a 
problémák, és a közösségi házba 

Új épület a betegek és az orvosok szolgálatára

Átadták a Parkvárosi Egészségházat
Hivatalosan is átadták a Parkvárosi Egészségházat múlt szerdán. Erre a pillanatra 
évek óta vártak a környékbeliek. Az akadálymentesített, korszerû épületben házi- 
és gyermekorvosi rendelõk, a védõnõi szolgálat és egy gyógyszertár kapott helyet. 
Kellemes és tiszta várók, lift, parkoló és hívószámos rendszer szolgálja a parkváro-
siak kényelmét. T. Mészáros András polgármester elmondta: már csupán két orvosi 
rendelõ vár felújításra Érden, és 2015-ben várhatóan ezek is megújulnak.

helyeztük át a rendelést, illetve 
a védőnői szolgálatot. Az orvo-
si szövetkezet egy beruházóval 
kötött szerződést, így elkezdő-
dött az új intézmény megépítése. 
Sajnos, ez nem haladt zökkenő-
mentesen, hiszen tulajdonosvál-
tás hátráltatta a munkát. Végre 
sikerült az önkormányzatnak és 
a Parkvárosi Egészségház Kft.-
nek megállapodnia, és tavaly 
november végére elkészülhetett 
az orvosi rendelő. Sajnáljuk, 
hogy csak június közepén kerül 
átadásra az ingatlan, de nyil-
vánvalóan sok engedély, admi-
nisztratív munka szükségeltetett 
ahhoz, hogy a kész épületben 
megkezdődhessen a rendelés 
– mondta T. Mészáros András, 
hozzátéve: 2006 óta két kivétel-
lel megújultak és a kor követel-
ményeinek már megfelelnek az 
érdi rendelők.

– A napokban adjuk át az 
Arany János utcai rendelő utó-
dát, a Kossuth Lajos utcában. 
Így két rendelő marad, egyik a 
Bölömbika utcai, másik pedig 
az ófalusi, amelyet helyre kell 
hoznunk. Erre jövő évben még 
nem kerülhet sor, de 2015-ben 
el tudjuk kezdeni a felújítást 
– hangsúlyozta T. Mészáros 
András, aki köszönetet mon-
dott a parkvárosi rendelő dol-
gozóinak, illetve a Parkvárosi 
Egészségház Kft.-nek a segítsé-
gért, anyagi áldozatokért. 

Ferles Péter, a kft. ügyvezetője 
felidézte, hogy az egészségház 
gondolata már 2008-ban felve-
tődött, ám öt évre volt szükség a 
megvalósításra – ez pedig nagyon 
nehéz időszak volt a kft. számá-
ra, részben a tulajdonosváltás, 
részben a jogszabályi környezet 
megváltozása, illetve a pénzügyi 
háttér biztosítása miatt.

– 2012 tavaszán jutottunk el 
arra a pontra, hogy az önkor-
mányzat hathatós támogatásá-
val átrendeztük a tulajdonosi 
szerkezetet, biztosítottuk a hát-
teret, és eljutottunk odáig, hogy 
felépüljön a rendelő. Köszönöm 
az önkormányzatnak és saját 
kollégáimnak a segítséget, 
hogy abból a semmiből, ami 
rendelkezésünkre állt öt évvel 
ezelőtt, most ilyen szép és 
mûködőképes épületet hoztunk 
létre. Használják egészséggel 
– kívánta az ügyvezető.

Dr. Horváth Ildikó háziorvos 
az átadáson elmondta: nagyon 
boldogok, hogy annyi év után 
végre egy megfelelő színvonalú 
rendelőben fogadhatják a bete-
geket. 

– Mivel egy ideje már az 
új épületben dolgozunk, 
elmondhatom: a betegek is 
örülnek a pozitív változásnak. 
Külön öröm számunkra, hogy 
a zsúfoltságot is oldani tud-
juk, hiszen az önkormányzat 
a meglévő három mellé egy 
negyedik háziorvosi praxist 
is létrehoz. Így kisebb terü-
let, kisebb létszám jut majd 
egy háziorvosra, ez pedig a 
betegeknek is kényelmesebb. 
Köszönjük mindenkinek, aki 
az egészségház létrehozásá-
ban segített minket – mondta 
a doktornő, aki a sajtó mun-
katársait végigvezette az épü-
leten. A felnőtt betegeket két 
háziorvosi rendelő várja, ahol 
– váltásban – négy házior-
vos dolgozik (illetve egyelőre 
három, de a negyedik is hama-
rosan megkezdi munkáját).

– Míg három praxis volt, 60-
70, járványban 80-90 embert 
látott el egy háziorvos egy ren-
delés alatt. Arra számítunk, 
hogy a jövőben ez a szám csök-
kenni fog, köszönhetően annak, 
hogy még egy háziorvos rendel 
majd az intézményben – mond-
ta a doktornő, aki beszámolt 
arról is, hogy bevezették a sze-
mélyhívó (sorszámos) rend-
szert, és igyekeznek fejleszteni 
az informatikai hátteret és a 
mûszerparkot is.

Az már most látható, hogy 
az új rendelők és a váró kel-
lemes, világos, jól felszerelt. 
A felnőtt rendelő az emeleten 
van ugyan, de a felső szintet 
lifttel is meg lehet közelíteni 
(az épület akadálymentes). 
A földszinten kapott helyet a 
gyermekorvosi rendelő, a védő-
női szolgálat és a gyógyszertár. 
Ottjártunkkor a gyermekorvosi 
rendelőben tanácsadásra vártak 
a mamák és a kicsik. Mint a 
szülők elmondták, nagyon örül-
nek, hogy új helyre költözött a 
rendelő; kellemes a várószoba, 
ahol a padok mellett pelenkázó 
és fogas is helyet kapott. Mint 
dr. Jánosi Mihály gyermekor-
vostól megtudtuk, hamarosan 
még lakályosabb lesz a váróhe-
lyiség, hiszen a falat is kideko-
rálják, hogy a gyerekek otthono-
sabban érezzék magukat.

 Ádám Katalin

Öt év várakozás, bizonytalanság után végre átadták a Parkvárosi Egészségházat - képünkön dr. Horváth Ildikó 
háziorvos, T. Mészáros András polgármester és Ferles Péter ügyvezetõ
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Az új rendelõben már XXI. századi körülmények várják a betegeke

A csecsemõ-tanácsadás is az új épületben zajlik május vége óta
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A legveszélyesebb  környezet
szennyezés  a  zaj.  Elsősorban 
azért,  mert  apádat  fölébreszted 
vasárnap  délutáni  szunyókálásá
ból  és  előre  megmondom,  nem 
lesz  jó kedve. Az apákkal  tudva
lévőleg  vigyázni  kell  egyébként 
is,  mert  a  tehetségük  deformál
ja  a  gyermeki  hajlamokat. Mivel 
nálunk  Érden  a  kertnél  is  fon
tosabb  a  mûhely,  addig,  amíg 
bérházban  éltünk,  az  ezermes
ter  kénytelen  volt  a  fürdőszoba, 
az  előszoba,  vagy  a  többekkel 
kényszerûen  megosztott  pince 
egy zugában kibontakoztatni zse
nialitását. Ez persze kompromisz
szumokkal és ebből következően 
némi feszültséggel, ingerültséggel 
járt.  Közös  lónak  túros  a  háta, 
ám  a  túlhajszolt  paripa  szőrén 
kicsapó izzadtság habja semmi az 
apám lenyelt mérgéhez és kiszá
míthatatlan  következményeihez 
képest.  A váratlan  pofon  ellen 
nem véd a szemüveg és nem elég 
az ártatlanság. Hiába, az ötvenes, 
hatvanas  évek  fordulóján  még  a 
testi fenyítés ezen laza csuklóból 
eleresztett legyintése a könnyebb 
mûfajhoz tartozott, híre járta még 
akkoriban  a  nadrágszíjnak,  nád
pálcának,  aminek  persze  csak  a 
neve  volt  nád,  a  vízhez  legfel
jebb  annyi  köze  lehetett,  hogy  a 
fenyítés  után  hûtötte  az  ember 
gyerekének  kipirosodott  bőrét 
és  kezelte  a  kedélyeket.  Szóval, 
apám  boldogsága  nem  is  kertes 
házunk  fölépülésével  teljesedett 
ki,  hanem  önálló  mûhelyének 
megszületésével.  A garázshoz 
biggyesztett  néhány  négyzetmé
ter  paradicsomi  gazdagsággal 
kínálta a mindenütt összegyûjtött 
faanyagot,  a  legkülönfélébb  csa

varok, alátétek,  szegecsek  fiókok 
szerint rendszerezett kínálatát és 
a  teljesen  ismeretlen  eredetû  és 
fölhasználhatóságú  alkatrészek 
(ipari hulladékok), drótok, huza
lok,  fémlapok  több  múzeumra 
elég  gyûjteményét.  Valamire 
egyszer  majd  jó  lesz  –  ez  volt 
apám  kedvenc  szavajárása,  ha 
egy  akkoriban még  az  utak  kör
nyékén  föllelhető  patkószögért 
lehajolt.  S mivel  ő  valóban  zseni 
volt  a  barkácsolásban,  nem  volt 
háztartási  gép:  motorral  hajtott, 
vagy  elektronikus,  nem  volt 
bútor,  víz,  gáz  vagy  elektromos 
hálózat, amit meg ne tudott volna 
szerelni, engem oda sem engedett 
az  asztalához.  Egyetlen  szerszá
mához  sem  nyúlhattam  hozzá, 
se fogóhoz, se reszelőhöz, legke
vésbé  pedig  féltett  csavarhúzó
inak  százféle  darabjához,  mert 
szerinte  az  soha  nem  oda  kerül 
vissza  és  egyébként  is  ügyetlen 
vagyok,  figyelmetlen  és  tehetsé
getlen  az  ilyen  munkákhoz.  Mi 
tagadás, utálatos dolog volt, hogy 
énnekem  csak  asszisztálni  lehe
tett a munkánál, csak megtarthat
tam, megfoghattam,  segíthettem. 
Persze  még  mindig  én  jártam 
jobban,  mert  akkoriban  Dinesz 
barátom édesapja volt az egyetlen 
szemész  Budapest  közigazgatási 
határain kívül, így az érdi betegek 
minden  bajukkal  nála  jelentkez
tek,  s  neki  az  elsősegély  jellegû 
szemmûtéteknél  kellett  tartania 
a  lámpát.  Egy  mosógép  szere
lése  közben  mégsem  ájul  ez  az 
ember…
Ezért első önálló lakásom élés

kamrájába  (lásd:  spájz)  egy vas
fûrésszel és egy kézi csavarhúzó
val lécből és néhány rajztáblából 
olyan polcot építettem, hogy ha a 
házat lerobbantják, az a szerkezet 
a negyediken ottmarad a  levegő
ben. Talán éppen azért biztosítot
tam túl, mert otthon nem gyako
rolhattam. Pedig a munka mindig 
mehetett  apám  mûhelyében,  a 
gépek  azonban  nem  zúghattak 
bármikor. Az öreg egy dolgot tisz
teletben tartott: sem füvet nyírni 
(apám padlókefélőből építette az 
első ilyet), sem körfûrésszel dol
gozni, sem csiszolni, sem flexelni 
nem  lehetett  nálunk  vasárnap. 
Annyira  tiszteletben  tartotta  ezt, 
hogy,  ha  nagyobb  munkát  vál
lalt  valamelyik  szomszéd  kéré
sére, inkább szabadságot vett ki. 
Ugyanez  vonatkozott  nálunk  a 
zenére  is.  A „nagy  generáció” 
kicsiny  tagjaként  sem  a  luxem
burgi  rádiót,  sem  első  szalagos 
magnómat  nem  bömböltethet
tem, mert  akkor  fölébredt  volna 
apámban az oroszlán és túlüvöl
tötte  volna  azt.  Amúgy  a  han
gos  szót  sem  kedvelte  az  öreg, 
valahogy  úgy  vélte,  s  a  meste
re mellett  is  azt  tanulta,  hogy  a 
hangerő  a mûveltség  fokmérője. 
Csak  az  zajong,  csak  az  kiabál, 
aki fél, vagy nem tud mit kezdeni 
magával. A társadalmi együttélés 
(hogy honnan akasztott  le apám 
ilyen  szóösszetételeket?)  szent 
volt nálunk. Mondhatni a békes
ség és a jó szomszédság feltétele. 
Ahogy nem öntött ki az árokpart
ra fáradt olajat, nem hordta ki az 
erdőszélre a sittet, nem dobta el a 
szemetet, úgy nem volt képes az 
öreg a zajjal másokat zavarni. Õt 
zavarta volna.    Antall István

Barkácsoló

A klubvezetők  sorra  bemutat
ták a nyugdíjas klubokat, aztán 
peregtek  a  műsorszámok, 
egyik  a másik  után.  Jött  nép
dalkör és vers, hegedű és har
monika,  szóló  ének  és  vidám 
jelenet,  nótacsokor  és  kártya
trükk.  Nyugdíjas  Ki  mit  tud? 
Majdnem úgy, mint annak ide
jén  –  de  emlékszik még  vala
ki  az  akkori,  az  „eredeti”  Ki 
mit tud? vetélkedésekre? Nagy 
szenzáció  volt  ez  akkoriban, 
több  okból  is.  Egyik  első,  ha 
nem  is  túl  erőteljes  megnyil
vánulása volt a második világ
háború utáni Magyarországon 
a  –  talán  furcsán  hangzik,  de 
erről  volt  szó  –  demokráciá
nak.  A népakarat  megmutat
kozásának. Itt ugyanis lehetett 
érvényesülni,  „csak”  tehetség 
kellett  hozzá.  Nem  ajánlás, 
nem  protekció,  egyszerűen: 
itt produkálni kellett a győze
lemhez,  a  hírnévhez.  Persze, 
manipuláció  azért  itt  is  volt, 
de ha más nem, a többékevés
bé  korrekt  közönségszavazás 
azért  sokat  segített.  Ma  már 
megmosolyognánk két szögle
tes mozgású  kislányt,  aki  azt 
énekli,  hogy  „Ó,  ó,  ó,  nagy
mami,  drága  nagymami”,  de 
egyikükből mégis  csak Koncz 
Zsuzsa  lett  később.  Vagy  az 
akkori  „magyar  beat”  zene 
élharcosának  számító,  de  a 
döntő  megnyeréséhez  kissé 
szocreál szöveget zengő zene
kar, amelynek aranyfürtű éne
kese  nem  kevesebbet  harso
gott  a  színpadról,  mint  hogy 
„Ma  csak  az nem boldog,  aki 
nem  akar”.  Befutottak,  ma 
már  fél  évszázadosak  –  igen, 
az Omegáról van szó.
Nem  véletlenül  kever

tem  bele  a  történetbe  a 
Táncdalfesztivált,  ugyanis  a 
honi  demokráciatörténetben 
ez  volt  a  másik  nagy  lépés. 
Itt  is  lehetett  szavazni,  valódi 
szavazással,  nem  a  Hazafias 
Népfront  jelöltjére,  és  ez 
nagyon nagy dolog volt. Mivel 

telefon  kevés  volt,  más  mód
szereket  kellett  kitalálni,  pél
dául  a  villanyok  felgyújtását, 
aminek  mértékét  valahol  az 
elektromos  központban  mér
ték. Óriásit léptünk előre ezzel 
a  fejlődés  útján:  volt már  két 
olyan  példa,  ahol  végre  köz
vetlenül megnyilvánulhatott a 
népakarat!
De  térjünk vissza  a beveze

tőben  említett mostani  Ki mit 
tud? eseményeihez – ez ugyan
is Érden volt (mint lapunk 11. 
oldalán be is számolunk róla), 
de nemcsak ez a különbség. Itt 
nyugdíjasok mutatták  be,  mit 
tudnak,  és  nem  zsűri,  hanem 
közönség előtt. Ebből követke
zően nem volt se pontozás, se 
sorrend, se kieső, se továbbju
tó,  csak  felhőtlen  szórakozás. 
Igen  felhőtlen,  és  ebben  az 
egészben  ez  a  lényeg.  Mert 
körülnézhetünk:  árvíz  volt, 
rendkívüli  hőség  van,  nehéz 
közlekedni,  számos  gazdaság 
nehézség  is van – és akkor  itt 
vannak  ezek  a  sokat  megélt 
emberek,  színpadra  állnak, 
szerepelnek,  és  nemcsak  ők 
érzik  jól  magukat,  hanem  az 
őket  nézőhallgató  közönség 
is. Pedig, gondoljuk csak végig: 
hat, hét, vagy még több évtize
det megélt emberekről van szó 
– és micsoda évtizedek voltak 
ezek!  Ők  azonban  végigélték, 
kibírták,  sőt,  mondhatjuk, 
hogy  le  is  küzdötték  ezeket 
az évtizedeket, hiszen  itt van
nak  közöttünk.  Nyilvánvaló, 
hogy  tudnak  valamit,  valami 
olyat, amitől „annyi balszeren
cse közt, oly sok viszály után” 
is  derű,  kiegyensúlyozottság, 
jövőbe  vetett  bizalom  ül  az 
arcukon.
Érdemes rájuk figyelni – tud

nak valamit. Nemcsak a  szín
padon.

A szerkesztõ jegyzete

Mit tudnak?

 ALÁÍRÁSGYŰJTÉS
A REZSICSÖKKENTÉS MELLETT

Felhívás
Folytatjuk az aláírásgyûjtést június végéig!

További rezsicsökkentést tervez a kormány. 
A megvalósításhoz fontos a lakosság egyetértése és támogatása,  

ezért folytatjuk a rezsicsökkentés melletti aláírásgyûjtést: 
standolásokon (piacon és egyéb forgalmas helyeken),

az Összefogás székházban: Alsó u. 8. 
(Mûvelődési központtal szemben lévő épület):  

hétfőtől péntekig 1015 óráig, szombaton 912 óráig   
és lakásokon is.

Aki egyetért (és még nem írta alá), kérjük, aláírásával támogassa!
Elérhetőség: 06/20/ 571 1063, illetve 06/20/513 7218.  

Aki segíteni szeretne ebben a munkában, azok jelentkezését várjuk.

Tisztelettel:   Fidesz Érdi Szervezete

Azt  valószínûleg  minden  érdi 
tudja,  hogy  városunkat  az 
a  mintegy  két  és  félhárom 
kilométer  hosszú  gát  védi  a 
Dunától, amely az 1941es árvíz 
után  épült,  és  a  60as  években 
tovább  magasították,  így  most 
már tíz méter magas. Nem volt 
még rá példa, hogy a víz átcsa
pott volna felette vagy átszakadt 
volna. Az is igaz azonban, hogy 
amióta a gát megvan, nem mér
tek még  olyan magas  vízállást, 
mint  idén:  a  Duna  Érden  830 
cmrel  tetőzött  június  10én. 
(Csak  viszonyításképp:  a  falu 
házait  elöntő  1876os  árvíz  98 
centiméterrel  volt  magasabb  a 
mostani vízállásnál.) 
T.  Mészáros  András  múlt 

szerdai  sajtótájékoztatóján 
hangsúlyozta: Érd átvészelte az 
árvizet,  a  víz  jelentősen  apadt 
két nap alatt. 
–  Biztos,  hogy  különösebb 

veszélyhelyzet már nem alakul
hat  ki.  Ami  volt,  azt  a  kollé
gák  és  a  polgárőrök  elhárítot
ták.  A helyi  védelmi  bizottság 
is  ezen  dolgozott,  segítségüket 
Százhalombattán  is  igénybe 
vették.  Szeretnék  köszönetet 
mondani  mindenkinek,  aki 
részt vett a védekezésben, azok
nak  az  önkénteseknek  is,  akik 
felhívásra  jelentkeztek. Nagyon 
sokan  voltak,  akik  részt  kíván
tak  venni  a  védekezésben,  leg
többjüket  átirányítottuk  a  Pest 
Megyei  Védelmi  Bizottsághoz. 

Köszönjük  a  rendőrségnek,  a 
tûzoltóságnak  és  a  polgárőrök
nek  is  a  munkájukat,  hiszen  a 
gátat, a környező részeket őriz
ni, figyelni kellett – zárta szavait 
a polgármester.
Érden egy, az árterületre épült 

házat öntött el a víz, illetve egy 
Molnár  utcai  ingatlan  kertjé
be  folyt  be  a  Duna.  Előbbiből 
kiköltöztették a  lakókat, utóbbi 
esetben homokzsákokkal  véde
keztek.  A gátat  lezárták,  kirán
dulók,  biciklisek  nem  használ
hatták. Így kívánták megóvni az 
emberek  biztonságát,  hiszen  a 
gát  tetejétől  mindössze  másfél 
méterrel lejjebb hullámzó vízbe 
bárki  belecsúszhatott  volna. 
Ráadásul,  ha  mégis  szükség 

lett  volna  a  gát  megerősítésé
re,  azzal  kellett  volna  kezde
ni  a munkát,  hogy  a  sétálókat, 
nézelődőket leterelik a töltésről, 
ami  jelentős  időveszteséggel 
járt  volna  –  tudtuk meg Kocsis 
János védelmi referenstől, aki a 
védekezés részleteit ismertette a 
sajtótájékoztatón.
–  Az  árvízvédelmi  tervet már 

június  4én  elkészítettük,  így 
felkészülten  vártuk  a  tetőzést. 
Szerencsére  a  gát  különösebb 
megerősítés  nélkül  is  alkalmas 
volt  az  árhullám  levezetésére. 
Ez persze nem  jelenti azt, hogy 
karba tett kézzel ültünk, hiszen 
azt,  hogy  a  gát  mit  bír  el  és 
milyen állapotban van, folyama
tosan figyelni kellett. Ezért júni
us 6tól figyelőszolgálatot vezet
tünk be, és három helyen lezár
tuk a gátat: a Termál Hotelnél, a 
vízmûveknél  és  a  gátőrháznál, 
illetve a nagytétényi felhajtónál. 
Emellett a Molnár utcában fekvő 
egyik  házat  homokzsákokkal 
védtük,  és  az  utcát  folyamato
san  figyeltük,  hogy  ha  kell,  az 
utat megvédjük.  A vízmû  telep
helyét  és a gátőrházat  is  védeni 
kellett, hiszen magas vízállásnál 
átszivárgások keletkezhetnek és 
a talajvíz is megemelkedik. Most 
is voltak összefüggő vízterületek 
a  vízmû  környékén.  Köszönet 
illeti  a  vízmû  dolgozóit,  akik 
nyúlgáttal  védték  telephelyüket 
és az utat.  Itt  is szükség volt az 
őrzésre, mert sokan megpróbál
tak feljutni a gátra ezen a terüle
ten – sorolta Kocsis János.
T.  Mészáros  András  hozzá

fûzte  még,  hogy  a  Duna  víz
szintjének  helyreállását  köve
tően  a  szúnyoggyérítés  lesz 
az  egyik  legfontosabb  teendő. 
Kérdésünkre  elmondta  azt  is, 
hogy  ha  szükséges  fertőtlení
tés  a  Beliczayszigeten,  akkor 
azt a  tulajdonos Pilisi Parkerdő 
Zrt. végzi majd, de ha igénylik, 
az  önkormányzattól  kaphatnak 
segítséget.   Ádám Katalin

A gát megvédte a várost

Árvíz: Érd megúszta
Eheti lapszámunk olvasója remélhetõleg – és a szakemberek számítása szerint 
– már nem vízben álló házat és fákat lát majd a Termál Hotel parkolójából a Duna 
felé tekintve, de múlt szerdán még magasan állt a víz a gát mentén. Itt, a víz és a 
szárazföld határán tartotta sajtótájékoztatóját T. Mészáros András polgármester; 
témája a helyi árvízi helyzet és a védekezés volt. 

Mikor az ár az úr – az elöntött Beliczay-sziget és az ártéren álló ház
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A pedagógusok  köszöntésére  a 
helyi óvodák és iskolák gyerme-
kei sokszínû kulturális mûsorral 
készültek, amelyekkel a Szepes 
Gyula  Mûvelődési  Központ 
színpadán  hálás  közönségük-
nek  megmutathatták  mindazt, 
amiben  a  legjobbak,  legsike-
resebbek.  A pedagógusnapi 
rendezvényen  az  ünnepeltek 
mellett  részt  vett  Tóth  Tamás 
alpolgármester,  az  Oktatási  és 
Mûvelődési  Bizottság  tagjai, 
Mecsériné  Szilágyi  Erzsébet 
jegyző,  Körmöczi  Józsefné,  a 
Humán Iroda vezetője és Sárközi 
Márta,  az  Érdi  Tankerület 
igazgatója  is.  Elsőként  a 
Kincses  Óvoda  Tündérkert 
Tagóvodájának  népi  gyermek-
játékokból  álló  mûsorát  és  a 
Szivárvány Óvoda  Tusculanum 
Tagóvodájának  tavaszi  néptánc 
csokorból  készült  programját 
láthatta  a  közönség,  majd  T. 
Mészáros  András  polgármes-
ter  köszöntötte  a  város  peda-
gógusait.  Azzal  kezdte  beszé-
dét,  hogy  ez  az  egyetlen  nap 
az  évben,  amikor  igyekszünk 
köszönetet mondani mindazért 
az áldozatos munkáért, állhata-
tosságért, amit a pedagógusok a 
gyermekeink  iránt  tanúsítanak, 
nem  egyetlen  napon,  hanem 
az esztendő minden egyes nap-
ján. Hozzáfûzte: az ünnep és a 
tisztelet  akkor  és  csak  az  által 
telítődik    valódi  tartalommal, 
akkor  válik  igazán  elismerés-
sé,  ha  annak  elmúltával  sem 

szûnik  meg  a  figyelem,  a  tisz-
telet,  mindaz  az  érzés,  amit  a 
jelesnek  szánt  nap  tiszteletére 
hangsúlyozunk.  A szívből  jövő 
szándék  a  tisztelet  kifejezésére 
csak  akkor  válhat  valóságossá, 
ha  visszatérve  a  hétköznapok-
hoz  sem múlik  el,  hiszen min-
den nap tisztelet illeti meg azo-
kat, akik legszentebb kincsünk, 
a  gyermekünk  oktatásának, 
nevelésének  felelősségét veszik 
magukra  –  húzta  alá  a  polgár-
mester, majd utalt rá, hogy ettől 
az  évtől  kezdődően  már  nem 
a  város  üzemelteti,  mûködteti 
az iskolákat. A korábbi évekhez 
képest  szokatlan  helyzetben 
vagyunk  –  mondta,  de  az  érdi 
városvezetés  mindig  is  szívén 
viselte  az  érdi  gyermekek  sor-
sát.  Akkor  is,  amikor  a  város 
üzemeltette,  mûködtette  az 
iskolákat, és most is, amikor ez 
a  feladat már  átkerült  az  intéz-
ményfenntartó  központhoz. 
Nincs abban semmi furcsa, hogy 
a  város  továbbra  is  magáénak 
érzi  az  iskolákat,  hiszen  a  mi 
gyermekeink  járnak  ide,  és bár 
ez már önmagában  is  elég  szál 
a kötődéshez, nem elhanyagol-
ható  tény  mindemellett,  hogy 
a város évi csaknem 500 millió 
forinttal járul hozzá az oktatási 
intézmények  mûködtetéséhez. 
T.  Mészáros  András  hangsú-
lyozta,  minden  szempontból 
közös érdek, hogy az iskolák jól 
mûködjenek,  a  gyerekek  okta-
tása,  nevelése  biztos  alapokon 

nyugodjon,  de  emlékeztetett 
rá,  hogy  a  mûködtetés  –  bár 
igencsak lényeges – ennek csak 
egyik  része.  A másik,  legalább 
ennyire  fontos  –  ha  nem  fon-
tosabb  –  a  pedagógusok  szak-
mai  munkája.  Kiemelte:  olyan 
hivatás,  olyan  szolgálat  ez, 
amely  nem  enged  kihagyást, 
nem  engedi  a  figyelem  lanka-
dását,  nem  engedi  a  felületes-
séget.  Mert  minden  kihagyás, 
minden  figyelmetlenség,  min-
den  felületesség  komoly  kárt 
okozna  az  oktatók  és  nevelők 
felügyeletére  bízott  gyermekek 
fejlődésében,  hiszen  törékeny 
lélek a gyermeké –  fogalmazott 
T.  Mészáros  András  –,  amely 
okos,  felelős  irányítással  válhat 
csak  képessé  a  későbbi  önálló 
életre,  és  erre  a  pedagógusok 
munkája  készíti  fel  gyermeke-
inket. Nem a szülőt pótolják, de 
megteremtik az alapját a tudás-
nak  és  a  mûveltségnek,  ami 
különösen fontos, hiszen ahogy 
Arisztotelész  mondta  bölcsen, 
„a  mûveltség  jó  sorsban  ékes-
ség, balsorsban menedék”.
–  Ma,  amikor  köszönetet 

mondok  önöknek  a  munkáju-
kért,  valamennyi  érdi  család 
nap  mint  nap  kijáró  köszöne-
tét  igyekszem  pótolni  –  zárta 
köszöntő  szavait  a  polgármes-
ter,  majd  átadta  a  város  peda-
gógusainak  odaítélt  idei  elis-
meréseket.  Mint  arról  az  Érdi 
Újságban  már  beszámoltunk, 
a  korábbi  gyakorlatnak  megfe-
lelően,  továbbra  is  három  Érd 
Közneveléséért  Díjat  adomá-
nyoz a város közgyûlése. 2013-
ban  ezzel  a  rangos  elismerés-
sel  tüntette  ki  Hajdu  Ferencet, 
a  Marianum  Általános  Iskola 
püspöki  biztosát,  római  katoli-
kus  plébánost,  Pató  Annát,  az 
Érdi  Tankerület  tanügy-igazga-
tási  referensét,  valamint  Varga 
Lászlót,  a  Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium  tanárát.  Az  Érdi 
Közszolgálati  Díjat  ebben  az 

esztendőben  Szabóné  Matics 
Zsuzsanna,  az  Intézményi 
Gondnokság  vezetője  vehet-
te  át.  Idén  rendkívüli  elisme-
rések  átadására  is  sort  került. 
Az  önkormányzat  ezúttal  kife-
jezte  elismerését  és  köszönetét 
azoknak  a  pedagógusoknak  és 
közalkalmazottaknak  is,  akik 
több  mint  30  esztendőt  szol-
gáltak  a  város  közoktatásában, 
és  a  jelenlegi  törvényi  előírás 
miatt  tovább  nem  foglalkoz-
tathatóak  az  intézményekben. 
Egyedülálló  az  a  szakmai  és 
intézményi  hûség,  ami  után 
ezek  a  pedagógusok  elbúcsúz-
nak.  T.  Mészáros  András  a 
város  plakettjével  és  emléklap-
pal köszönte meg sok évtizedes 
munkáját Horváth Kingának és 
Somfai Istvánnak, a Vörösmarty 
Mihály  Gimnázium  tanára-
inak,  Csutora  Lászlónénak,  a 
Vörösmarty  gimnázium  gaz-
dasági  vezetőjének,  Szabó 
Júliának,  a  zeneiskola  tanárá-
nak,  Gyukin  Szvetozárnénak 
és  Kis-Szölgyéminé  Fazekas 
Juliannának,  a  Bolyai  János 
Általános  Iskola  tanárainak. 
Az  is  több  éves  hagyomány 
Érden,  hogy  az  itt  élő  díszok-
leveles  pedagógusokat  is  meg-
hívják  és  köszöntik  a  városi 
ünnepségen.  A polgármester 

virágcsokorral  gratulált  Varga 
Mária  Klotildnak,  aki  72  éve 
szerezte  meg  pedagógusi  okle-
velét,  Kámán  Erzsébetnek,  aki 
60  évvel  ezelőtt  lépett  erre  a 
nagyszerû pályára, az aranydip-
lomás  Erhardt  Lászlóné  Lénárt 
Évának, Szalay Jenőnek, Berczi 
Balázsné  Mátéfi  Ilonának, 
Csáti  Veronikának,  valamint 
Dolmány  Ferencnének,  aki  61 
éve  és  Frankó  Jánosnénak,  aki 
65 éve kapta kézhez a pedagó-
gusi oklevelét.
A rangos  városi  kitünteté-

sek  átadását  követően  ismét  a 
gyermekek  vették  birtokba  a 
színpadot,  hogy  értékes,  vál-
tozatos  mûsorokkal  köszön-
jék  meg  oktatóiknak  és  neve-
lőiknek  a  tanítást,  a  törődést, 
gondoskodást  és  szeretetet. 
Produkcióikkal sikerült is elége-
dett mosolyt csalni az arcokra, és 
elbûvölni  őket  a  szívhez  szóló, 
látványos mûsorszámokkal. 
A rendezvény  végén  Sárközi 

Márta,  az Érdi Tankerület  igaz-
gatója  is  köszöntötte  a  város 
valamennyi pedagógusát, bizto-
sítva  őket  arról,  hogy  a munka 
zavartalanul  folytatódik  az  új 
tanévben is, ám előtte még a jól 
megérdemelt pihenő vár a peda-
gógusokra, és persze a diákokra 
is.  Bálint Edit

Pedagógusnap városi kitüntetésekkel és elismerésekkel

Szolgálat kihagyás és lankadás nélkül   
Az idei esztendõtõl már nem a város mûködteti az ok-
tatási intézményeket, de az érdi városvezetés mindig 
is szívén viselte az érdi gyermekek sorsát, ezért nincs 
abban semmi furcsa, hogy a város továbbra is magá-
énak érzi az iskolákat, hiszen a mi gyermekeink járnak 
ide – emelte ki beszédében T. Mészáros András pol-
gármester a június 10-én megtartott városi pedagó-
gusnapon, amelyen a korábbi évekhez hasonlóan idén 
is rangos városi kitüntetéseket és jutalmakat adott át 
az érdi közoktatás legkiemelkedõbb képviselõinek.

Zsúfolásig megtelt a színházterem ünnepeltekkel és az õket köszöntõ diá-
kokkal, város- és intézményvezetõkkel
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A Szivárvány Óvoda Tusculanum csoportja tavaszi néptánc csokorral 
mutatkozott be

Az Érd Közneveléséért Díj idei kitüntetettjei: Varga László, Pató Anna és 
Hajdu Ferenc

Ez a szolgálat, a pedagógusoké, 
nem engedi a kihagyást, nem 
engedi a lankadást – hangsúlyozta 
T. Mészáros András polgármester

Helyi szolgáltatók



Érdi Újság 5XXIII. évfolyam, 2013. június 20.

Miután a képviselők elfogad-
ták a napirendet, annak első 
pontjához kapcsolódva Péterfia 
Krisztina, a Polgármesteri 
Hivatal Közgazdasági Irodájának 
vezetője röviden ismertette az 
adósságkonszolidációs megálla-
podás végrehajtásához szüksé-
ges határozati javaslatok lénye-
gét. Mint ismert, az önkormány-
zat és a Magyar Állam között 
idén február 28-án aláírásra 
került az adósságkonszolidáci-
óra vonatkozó megállapodás, 
amely alapján az állam – a 
jogszabályban meghatározott 
módon – Érd adósságállomá-
nyából mintegy 8,09 milliárd 
összegû hitel kifizetését vállalja 

át. A megállapodásban azonban 
a konszolidáció teljes összege 
került meghatározásra, míg az 
adósságelemekhez kapcsolódó 
részösszegek ebben az időpont-
ban még nem voltak ismertek. 
Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter idén május 21-én 
kijelölte azokat a prioritásokat, 
amelyek alapján meghatározás-
ra kerülnek a konszolidációval 
érintett ügyletek pontos para-
méterei, ide értve a konszolidá-
ció összegét és módját is. Ezen 
irányelvek mentén kerültek 
meghatározásra az átvállalással, 
illetve a költségvetési támoga-
tással érintett adósságelemek 
valamennyi önkormányzatnál, 

így az érdinél is. Az előterjesz-
tésből az is kiderül, hogy ezen 
irányelvektől az adósságátvál-
lalás végrehajtásakor csak a 
nemzetgazdasági miniszter 
írásos utasítása alapján lehet 
eltérni. Az Államadósság Kezelő 
Központ június 6-án közzétet-
te az adósságkonszolidációval 
érintett egyes elemekhez kap-
csolódó pontos összegeket. Az 
előterjesztésben közétett táblá-
zatból megtudható, hogy Érd 
teljes adósságállománya mint-
egy 11,3 milliárd forint, és az 
adósságkonszolidáció végre-
hajtását követően csaknem 3,2 
milliárd forint hitelállománnyal 
kell még számolnia a városnak. 
Éppen ezért a polgármester arról 
is tájékoztatta a közgyûlést, 
hogy írásos kérelemmel fordult 
Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszterhez annak érdekében, 
hogy a Minaret kötvényből az 
Államadósság Kezelő Központ 
által megállapított 4,77 milli-
árd forinton felül további összeg 
kerüljön átvállalásra a konszo-
lidációval érintett egyéb adós-
ságelemek terhére. T. Mészáros 
András ezt a kérését azzal indo-
kolta, hogy a kamatfeltételeket 
és az árfolyamkockázatot figye-
lembe véve az önkormányzat-
nak az adósságkonszolidáció 
végrehajtása során célszerû 
olyan pozíció elérésére töreked-
nie, amelynek során a devizá-
ban fennálló, kedvezőtlenebb 
kamatkondíciókkal rendelkező 
adósságállományát a lehető leg-
alacsonyabb szintre csökkent-
heti. 

A közgyûlésnek az adóssá-
gátvállalás tárgyában három 
döntést kellett meghoznia, ame-
lyekben a képviselők részéről 
ezúttal teljes volt az egyetértést, 

így egyhangúlag megerősítették, 
hogy a költségvetési törvényben 
előírt feltételekkel Érd igénybe 
kívánja venni az adósságállo-
mány állami átvállalását, és a 
konszolidáció végleges és határ-
időben, június 28-áig történő 
lebonyolításához a szükséges, 
a megállapodások megkötésére 
és aláírására teljes körû felhatal-
mazást ad a polgármesternek. 

A rendkívüli közgyûlés másik 
napirendi pontja a közvilágítás-
sal volt kapcsolatos, amelynek 
folyamatos és zavartalan bizto-
sítása érdekében ezúttal abban 
kellett a városi plénumnak állást 
foglalnia, hogy a szolgáltatás 
áthúzódó kötelezettségvállalásá-
hoz továbbra is biztosítja a fede-
zetet a város költségvetésében. 
Ennek hátteréről annyit kell 
tudni, hogy Érd önkormányzata 
a város közvilágítási szolgáltatá-
sának ellátására és üzemelteté-
sére még 2001-ben vállalkozási 
szerződést kötött a Regionális 
Fejlesztési Kft-vel. E szerződés 
keretein belül a cég – a közvi-
lágítás költségeinek csökkenté-
se érdekében – vállalta a rend-
szer felújítását, az új eszközök 
(fényerő- és feszültségszabályo-
zók) telepítését és az üzemel-
tetéssel összefüggő szükséges 
tanácsadás ellátását is. Később, 
2003-ban a felek módosították a 
szerződést, amelynek értelmé-
ben a Regionális Fejlesztési Kft., 
később az E-Start Alternatív 
Energiaszolgáltató Nyrt.-vé ala-
kult cég felhatalmazást kapott 
az önkormányzattól, hogy saját 
nevében kösse meg a közüze-
mi szerződést az energiaszol-
gáltatóval, és így a korábbi 
díjtárgyalásra jogosító megha-
talmazás helyébe egy, a köz-
üzemi szerződés megkötésére 

Rendkívüli ülést tartott a közgyûlés

Adósságkonszolidáció és közvilágítás
Mindössze két sürgõs döntést igénylõ napirendi pont 
indokolta, hogy T. Mészáros András polgármester 
június 13-ára rendkívüli ülésre hívja össze az érdi 
közgyûlést. A váratlan idõpont ellenére is csaknem tel-
jes létszámban volt határozatképes a városi plénum.

szóló meghatalmazás lépett. 
A szerződés későbbi felülvizs-
gálata során, 2011 októberében 
azonban kiderült, hogy az E-
Start Nyrt. számlázása és üze-
meltetési tevékenysége több 
szempontból is problémás volt, 
és a korrigálást érintő, folyama-
tos egyeztető tárgyalások sem 
vezettek eredményre, ezért Érd 
önkormányzata kénytelen volt 
ezt a szerződést tavaly október-
ben felmondani. A rendkívüli 
felmondást követően azonban 
az önkormányzati törvényben 
kötelező feladatként meghatá-
rozott közvilágítás biztosítása is 
veszélybe került, mert a szolgál-
tatások igénybevételéhez szük-
séges közbeszerzési eljárások 
lebonyolítására sem volt idő, 
ezért a szolgáltatás folyamatos 
biztosítása érdekében 2012. 
november 1-jén határozott idejû 
szolgáltatási szerződést kötöt-
tek az E-ON Energiaszolgáltató 
Kft.-vel és a GREP Zrt-vel a köz-

beszerzési eljárás lefolytatásá-
nak időtartamáig. Időközben, 
ez év május 30-ára előkészí-
tették a teljes körû szolgálta-
tásra vonatkozó közbeszerzési 
eljárást. A határozati javaslat 
elfogadására azért volt most 
szükség, hogy a közvilágítás 
biztosítására – amely szerződés 
a közbeszerzési eljárás ered-
ményeként határozott, 2013. 
augusztus 1-jétől 2018. augusz-
tus 31-éig terjedő időszakra jön 
létre – a közgyûlés a szerződés 
teljes időtartamára jóváhagyja a 
város költségvetésében a közvi-
lágítás ellátására szolgáló 115, 
5 millió forint éves összeget. 
A határozati javaslatot a képvi-
selők 13 igen, 2 nem szavazat és 
egy tartózkodás mellett fogad-
ták el, és ezzel T. Mészáros 
András bezárta a rendkívü-
li ülést. Városunk közgyûlése 
június 27-én tartja meg legköze-
lebbi, rendes tanácskozását. 

 Bálint Edit

A váratlan idõpont ellenére majdnem teljes volt a képviselõk létszáma 
– csak azok nem jelentek meg, akiket egyébként is ritkán lehet látni az 
ülésteremben

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A polgármesternek van egy mondata, ami mindig elhangzik az ülés meg-
kezdése elõtt: „Kérem a képviselõtársakat, foglalják el helyüket, és szíves-
kedjenek bekapcsolni a szavazógépüket!”

aktuális

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

Intézmény,
tagintézmény 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.

Bölcsõdék nyári nyitva tartása
Érd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 27/2013. (V. 22.) 
SZEB  határozat alapján az önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődék nyári 
nyitva tartási rendjét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

A Pöttöm Sziget Bölcsőde – Érd, Aradi u. 7.  
2013. július 22. és 2013. augusztus 2. között, 

az Apró Falva Bölcsőde – Érd, Edit u. 2. 
2013. augusztus 5. és 2013. augusztus 16. között zárva tart.

A hamburger magyar hangja

A hi
rd

et
és

 be
muta

tój
án

ak

1.0
00

,- f
or

int
 fe

let
ti 

vá
sá

rlá
s

es
et

én

ajá
nd

ék
oz

un
k.



XXIII. évfolyam, 2013. június 20.Érdi Újság6 ajánló

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő: Bognár Nándor. Szerkesztőség: 
2030 Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai előkészítés: Tex-Ver Kft. Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó 
Kft. Nyomda: Bertalan László nyomdaigazgató 1225 Budapest, Campona u. 1. E-mail: ringierprint@ringier.hu Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:  
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2013. június 24 – 30.

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

Kiállítások:

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: augusztus 30-ig

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

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 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 tech-
nikával, papírékszerek, ceru-
zatartó kartonázs technikával, 
monogramkép gombokból

rralb
Jelentkezni 
a 06 20/448-5121-es telefonszá-
mon lehet Czinderné Beánál.
 
Őszi előzetes:

2013. augusztus 31-én, szombaton 9-12-ig
Baba-mama Börze

rralb

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

Micimackó bérlet
2013. ősz
Október 14-én, hétfőn 10 és 14 órakor
Jancsi és Juliska
zenés táncmese a VSG 
Kamaraszínház előadásában

November 18-án, hétfőn 10 és 14 órakor
Csipike avagy a rettenetes 
Réz úr mesejáték a Nevesincs 
Színház előadásában

December 16-án, hétfőn 10 és 14 órakor
Hócsata
a Buborék együttes koncertje

2014.január 27-én, hétfőn 10 és 14 órakor
Brumi és a téli álom
a Fabula Bábszínház bábjátéka

Magyar Földrajzi Múzeum

2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás: 

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

Állandó kiállítások 

1.  Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők.

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

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

Időszakos kiállítás

Kongó – Torday Emil nyo-
mában. Az Afrikai-Magyar 
Egyesület fotókiállítása 

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

Előadás
Június 25. (kedd) 18,00
Szilasi Ildikó Hermina és 
Reisinger Dávid 
az Afrikai-Magyar Egyesület 
tagjai Kongó – Torday Emil 
nyomában című diavetítéses 
előadás a 2009. évi Torday-
Kongó Expedícióról 

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

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

 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

Nyári zárva tartás
Felhívjuk a tisztelt olvasók 
figyelmét, hogy leltározás, 
majd szabadság miatt a
Felnőttkönyvtár, Zenei 
Könyvtár, Parkvárosi fiók-
könyvtár és a Jószomszédság 
Könyvtára július 22–től augusztus 21-ig
a Gyermekkönyvtár:  július 15–től 
augusztus 21-ig  zárva tart. 
Megértésüket és türelmüket 
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!

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 időszak-
ban. 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 ingat-
lana 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 keletkezett 
személyautó gumi hulladékot viszont idén elszállítják, mert sikerült ez évre a költséghatékony 
kezelést megoldani.

Nagyobb méretű gumihulladék (teherautó), valamint a veszélyes és egyéb hulladék leadá-
sára 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 értesítésén túl 
tájékoztató anyagokban hívják fel az ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy a lomtalanítás 
során milyen hulladékféléket helyezhetnek ki ingatlanaik elé.

Lomtalanítási ütemterv
2013.

4. ütem:

2013. június 24.
Alispán u. – Arany J. u. – Bagoly köz – Bagoly u. – Báthory I. u. – Berzsenyi D. u. – Bethlen G. 
u. – Bibic u. – Bölömbika u. – Cankó u. – Cinke u. – Csér u. – Csíz u. – Csóka u. – Damjanich J. 
u. – Daru u. – Deák F. u. – Díjnok u. – Dobó I. u. – Ellenőr u. – Elnök u. – Előadó u. – Elöljáró u. 
– Erkel F. u. – Esküdt u. – Eszperantó tér – Fecske u. – Fehérvári út – Felügyelő u. – Felvigyázó 
u. – Ferenc u. – Fogalmazó u. – Forrás u. (Hattyú u és a Vadlúd u. között) – Főnök u. – Gábor u. 
– Gárdonyi G. u. – Gellért u. – Gém u. – Gépíró u. – Gereben u. – Gergely u. – Géza u. – Gólya 
u. – Gondok u. – Gyakornok u. – György u. – Győző köz – Gyula u. – Haris u. – Harkály u. 
– Hattyú u. – Hírnök u. – Hivatalnok u. – Holló tér – Holló u. – Huba u. – Hunor u. – Hunyadi 
J. u. – Imre u. – István u. – János u. – Jenő u. – Jókai u. – József tér

2013. június 26.
Kakukk u. – Kálmán u. – Kánya u. – Károly u. – Kelemen u. – Kende u. – Keve u. – Kócsag 
u. – Kond u. – Koppány u. – Kossuth L. u. – Könyves K. u. – László u. – Liszt F. u. – Lóránd 
u. – Madách I. u. – Martinovics I. u. – Mátyás K. u. – Mikes K. u. – Miklós u. – Mikszáth K. u. 
– Munkácsy M. u. – Nagy L. u. – Ölyv u. – Pál u. – Pelikán u. – Péter u. – Petőfi S. u. – Rákóczi 
F. u. – Ruca u. – Sándor u. – Szalonka u. – Szárcsa u. – Szarka u. – Szent István u. – Szent 
László tér – Taksony u. – Thököly I. u. – Tompa Mihály u. – Töhötöm u. – Túzok u. – Ügyész 
u. – Ügyvivő u. – Vadkacsa u. – Vadlúd u. – Varjú u. – Velencei út – Vince u. – Vöcsök u. 
– Vörösmarty M. u. – Zámori u. – Zoltán u. – Zrínyi M. u. – Zsolt u.

Érdi Hungarikum Klub
Érd-Óvárosban, a volt II. Lajos Általános Iskolában 2013. június 20-
án 18 órakor megalakul az Érdi Hungarikum Klub. A Hungarikum 
törvény érdi megvalósulása – a szervezők szerint – minden Érdet 
szerető, Érdért, környezetéért, a benne élőkért tenni akaró lakoson 
múlik.

A törvény szerint „Nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, 
termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővi-
lághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt 
során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, termé-
szeti, közösségi érték vagy termék,…” (2012.XXX.tv.1.1.§ j pontja)

Bővebb információt: Brunczvikné Máté Ildikó és Brunczvik 
Attila ad, az attila.brunczvik@t-online.hu e-mail címen, valamint a 
23/379-504 és 06-30-421-2635-ös telefonszámokon.
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június 24. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Óbánya, 50/14. 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 Óbánya, 50/14. gasztronómiai 

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

17:15 Itthon – Otthon Románia-Magyarország 
határvidéke 12/6. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 30’ 

17:45 Négyszemközt 
18:05 Aggódunk érted… 

Adj vért! Életet mentesz. 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 Románia-Magyarország 

határvidéke 12/6. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 30’ 

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

június 25. kedd
08:00 Híradó
08:30 Ízőrzők Óbánya, 50/14. 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… Adj vért! Életet 

mentesz. egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat 40’ 

15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Óbánya, 50/14. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/11. 
17:35 Aggódunk érted… Adj vért! Életet 

mentesz. egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat 40’ 

18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 75. 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 75. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/11. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

június 26. szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Itthon – Otthon Románia-Magyarország 

határvidéke 12/6. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 30’ 

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Óbánya, 50/14. gasztronómiai 

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

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

Nemes Tibor filmje 75. rész 
12:20 Négyszemközt
15:10 Híradó
15:25 Négyszemközt 
15:45 Bibliai Szabadegyetem 90/11. 
16:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:15 Négyszemközt 
17:35 187 magazin
18:05 Aggódunk érted… Adj vért! Életet 

mentesz. 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 14/9. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Aggódunk érted… Adj vért! Életet 

mentesz. egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat 40’ 

június 27. 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 75. rész 
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

élő közvetítése
15:15 Híradó

15:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 75. rész 

16:05 Mozgás
16:35 Fény-Kép
17:05 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Óbánya, 50/14. gasztronómiai 

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/9. 
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 90/12. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 75. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

június 28. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/12. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/9. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 75. rész 

10:50 Négyszemközt
11:10 Fény-kép
15:25 Híradó 
15:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:15 Magyarok az emberevők földjén 14/9. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:45 Négyszemközt 
17:05 Mozgás
17:35 Polgár-társ
18:05 Aggódunk érted… Adj vért! Életet 

mentesz. 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 Húsvéti hagyományok 

12/7. ismeretterjesztő és kulturális film-
sorozat 30’ 

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/12. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Itthon – Otthon Húsvéti hagyományok 

12/7. ismeretterjesztő és kulturális film-
sorozat 30’ 

június 29. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Porrogszentkirály, 50/15. gaszt-

ronómiai 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 14/9. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/12. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Porrogszentkirály, 50/15. gasztro-

nómiai 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 75. rész 
20:30 Madárkák 

magyar filmszatíra, 72’ 
rend.: Böszörményi Géza 
fsz.: Bánsági Ildikó, Schütz Ila 

21:45 Érdi Panoráma

június 30. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/12. 
11:20 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:50 Ízőrzők Porrogszentkirály, 50/15. gasztro-

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

15:15 Érdi Panoráma
15:45 Ízőrzők Porrogszentkirály, 50/15. gasztro-

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

16:15 Bibliai Szabadegyetem 90/12. 
17:15 Madárkák magyar filmszatíra, 72’  

rend.: Böszörményi Géza fsz.: Bánsági 
Ildikó, Schütz Ila 

18:30 Itthon – Otthon Húsvéti hagyományok 
12/7. ismeretterjesztő és kulturális film-
sorozat 30’ 

19:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 76. 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 24 – 30.

Rádió FM 87.8 MHz  
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

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

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

Állandó műsorok:   hírblokk országos és helyi hírekkel  
minden egész órában

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

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

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

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

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

Movie and Music 
22–06   Könyv–színház–muzsika 

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

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

A Rádió 87.8 MHz műsorán

minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel

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

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

Az

A Napsugárkisasszonyok első 
kötete 2010-ben jelent meg; 
tíz csodálatos, bátor  asszony 
életútját követhettük végig. Az 
Érden élő Kóka Rozália – Magyar 
Örökség-díjas énekes, mesemon-
dó, író – e szavakkal ajánlotta 
könyvét az olvasó figyelmébe: 
„részesei, szenvedő alanyai voltak 
a 20. századi történelem szörnyû 
viszontagságainak. Életük meg-
határozó élményei közé tartozik 
a menekülés, kitelepítés, lakos-
ságcsere, hontalanság, kivándor-
lás, kényszerlakhely, jogfosztott-
ság, kiszolgáltatottság, többük 
számára az árvaság, a végtelen 
szegénység is. Közös bennük 
a már kisgyermekkorukban 
megnyilvánuló szeretetreméltó  
és szeretni tudó  személyiség, 
amellyel beragyogták család-
juk, szûkebb vagy tágabb kör-
nyezetük életét. Valamennyien 
„Napsugárkisasszonyok” voltak, 
ahogy egyikük fényképe hátlapjá-
ra írta az édesapja. Máig is jellem-
ző rájuk a segítőkészség, a kitar-
tás, a helytállás, a méltóság, az 
önzetlenség. A megingathatatlan 
szeretet és hûség a magyarság-
hoz és a magyar hazához – min-
den körülmények között, és min-
den időben”. 

A Napsugárkisasszonyok má-
sodik kötete most látott nap-
világot; általa ismét tíz nagy 

tehetségû, sokra hivatott nő élet-
útját ismerhetik meg az olvasók. 
Ráadásul az első és a második 
kötet interjú-alanyaival, azaz 
a Napsugárkisasszonyokkal a 
könyv budavári bemutatóján 
személyesen is találkozhattak 
az érdeklődők június 11-én. Tíz 
Napsugárkisasszony jött el – so-
kan távol, külföldön élnek, vagy 
vidéken laknak (egyikük éppen 
Érden). Ez volt az első alkalom, 
hogy a kötetek főszereplői nem 
a könyvlapokon, hanem az élet-
ben találkoztak. Tíz ember, tíz 
különböző életút, sors – valami 
azonban mégis közös bennük. 
Gerzanics Magdolna, akit több 
évtizedes barátság fûz Kóka 
Rozáliához, így mesélt erről la-
punknak:

– Népzenekutató és zenei 
szakújságíró vagyok. Hosszú, 
küzdelmes életút van mögöt-
tem, amiről az első kötetben 
olvashatnak az érdeklődők. 
Minden korosztálynak csak 
ajánlani tudom ezt a könyvet: 
az idősebbeknek azért, mert 
magukra ismerhetnek e törté-
netekben, hiszen mindnyájan 
a huszadik század vesztesei 
és nyertesei vagyunk, átéltük 
viharait. A fiataloknak pedig 
azért, hogy megismerjék a 
múlt században élők történe-
tét, életét.

Kóka Rozália új könyvének bemutatója a Várban

Napsugárkisasszonyok, másodszor
A Napsugárkisasszonyok húszan vannak. Nem virágok és nem mesehõsök, hanem 
hús-vér asszonyok, túl életük delén. Megélték és megszenvedték a XX. százat ka-
taklizmáit, de volt erejük megvalósítani álmaikat. Történetüket Kóka Rozália foglalta 
könyvbe; az elsõ kötet 2010-ben, a második most jelent meg. A könyvbemutatót jú-
nius 11-én tartották, a Budavári Önkormányzat aulájában, a Napsugárkisasszonyok 
részvételével.

Holecz Istvánné a Nógrád 
megyei Rimócról érkezett 
a könyvbemutatóra. A Nép-
mûvészet Mestere, ma is énekel 
és táncol, hangját a könyvbemu-
tató közönsége is megcsodál-
hatta – csakúgy, mint a rimóci 
népviseletet. Életútja a második 
kötetben szerepel. Kóka Rozália 
persze nemcsak a népmûvészet 
köréből választotta interjúala-
nyait: H. Molnár Magda példá-
ul festő, Budapesten él, és egy 
nyaraláson ismerkedett meg a 
szerzővel.

– Beszélgetni kezdtünk, kérte, 
meséljek többet is magamról. 

Jegyzetelt, illetve rögzítette is 
a beszélgetést. Később meg-
keresett, elmondta, hogy a 
találkozásokból könyv szüle-
tik. Bizony, ma már egyikünk 
sem „kisasszony” – a megje-
lölés inkább arra utal, hogy 
aki szerepel a könyvben, az 
fiatalkorában minden jót meg-
tett azért, hogy „napsugár” 
lehessen. Mindnyájan megküz-
döttünk, hogy elérjük a céljain-
kat. Én is nehéz körülmények 
közt nőttem fel, édesanyám öt 
emberre dolgozott, egymaga. 
Mégis munkált bennem az aka-
rat, hogy valamit létrehozzak, 
ami különb, több vagy más, 
mint a többié – és ez a rajzolás-
ban testesült meg. Rajzoltam 
papírra, falra, mindenhová. 
Képzőmûvészeti főiskolára 
készültem, a jeligés felvételi 
pályázaton első helyet értem el, 
de politikai okokból elutasítot-
tak. Az életem másfelé kanya-
rodott, mígnem ötvenkét éves 
koromban, egy súlyos mûtét 
alkalmával rádöbbentem: 
én festeni akarok! – mesélte 
lapunknak H. Molnár Magda, 
akinek nemcsak itthon, hanem 
világszerte is több kiállítása 
volt. 

Zenei szakújságíró, festő, 
népmûvész, külföldre sza-
kadt magyar asszonyok, akik-
nek több tekintetben közös a 
sorsuk, a küzdeni akarásuk. 
Véletlen, és mégsem véletlen, 
hogy ugyanazon könyv szerep-
lői lettek. Mint Kóka Rozália 
a bemutatón hangsúlyozta: 
interjúalanyait nem ő kereste, a 
találkozásokat, beszélgetéseket 
a véletlen hozta – tanulmány-
úton, nyaraláson, vagy éppen 
a vonaton kezdődtek, szület-
tek azok a beszélgetések, ame-
lyekből 2010-ben az első, most 
pedig a második kötet létrejött. 
Ez utóbbi a Pillangó Kiadó gon-
dozásában jelent meg, mely-
nek igazgatója a bemutatón az 
interjúk jelentőségét ismertet-
te. Jelen volt Lezsák Sándor, 
az Országgyûlés alelnöke is, 
aki felelevenítette több évti-
zedre visszanyúló barátságát 
a szerzővel, és köszöntötte a 
Napsugárkisasszonyokat, nem-
csak szavakkal, hanem egy-egy 
különleges ajándékkal is: fény-
re mozgó pici díszvirággal. Mi 
más illene jobban a nap sugará-
hoz, mint a virág? Ami szívós, 
hőséget, zivatart egyaránt tûrő, 
hol szépséges, hol rejtőző, évről 
évre megújuló – mint amilyenek 
a Napsugárkisasszonyok is.

 Ádám Katalin

A Napsugárkisasszonyok – tíz életút tíz mesélõje jött el a budavári könyvbemutatóra
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Kóka Rozália nyaraláson, vonaton, tanulmányúton gyûjtötte történeteit, 
nem keresve, de mindig találva

Lezsák Sándor, az Országgyûlés 
alelnöke ajándékkal köszöntötte a 
Napsugárkisasszonyokat – képün-
kön Holecz Istvánnét
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A nyári zápor majdnem elmos-
ta az utazó társaságot, amely-
nek tagjaként meghirdették 
Karácsony Gergelyt, a Párbeszéd 
Magyarországért országgyûlési 
képviselőcsoportjának vezetőjét 
is, de ő valamilyen ok miatt 
végül is nem jött el. Juhász 
Péter viszont kellően pótolta, 
mert miután mikrofont kapott – 
igaz, az érdeklődő újságírókkal 
együtt talán tucatnyi hallgatósá-
ga előtt – óriási vehemenciával 
kezdte szidalmazni a jelenlegi 
miniszterelnököt, illetve kormá-
nyát:

 – Azért jöttünk létre, hogy 
ne csak kormányváltás, hanem 
korszakváltás is legyen, hogy 
leváltsuk az Orbán-kormányt 
és akkor újra demokrácia lesz 
Magyarországon! Ígérhetem, 
hogy elzavarjuk Orbán Viktort, 
akinek esélye van, hogy kapjon 
tíz évet, amit majd a börtönben 
ül le, de addig legalább lesz esély 
a munkahely-teremtésre, mert 
most az emberek nem jutnak 
munkahelyhez. A közmunka 
rabszolgamunka, nem méltó az 
emberhez. Bajnai Gordon a leg-
alkalmasabb a miniszterelnöki 

posztra, ő a legalkalmasabb 
Orbán Viktor elkergetésére. 
Hogy megvalósítsuk terveinket, 
teljes baloldali összefogásra van 
szükség, a háttérben sikerül elsi-
mítani a még meglévő ellentéte-
ket, hisz közös a cél. Közösen 
olyan Magyarországot szeret-
nénk építeni, ahol mindenki jól 
érzi magát. Új erő kell, mert 
a Fidesszel a lakosság hatvan 
százaléka nem elégedett. Hat 
héttel ezelőtt kezdtük országjá-
rásunkat, kilencven településen 
több százezer emberrel talál-
koztunk…

Ezen a ponton a tudósító 
kénytelen volt közbekérdezni:

 – Itt, az érdi helyszínen talán, 
ha tíz érdeklődő van, hogy jön 
össze a több százezer ember? 

 – Volt olyan fórumunk, ame-
lyen ötszázan, sőt, ezren voltak! 
Jó, helyesbítek, több tízezerrel 
találkoztunk, de húszezer akti-
vistánk lett! Nem elég még a 
párt ismertsége, de dolgozunk 
rajta, és Bajnai Gordont min-
denki ismeri. 

Ezen utóbbi állítást nem is 
vonta kétségbe senki.

 Juhász Péter ezt követő-
en kitért az árvízi védelemre 
is, amely szerinte jól sikerült, 
elsősorban a közembereknek 
köszönhetően, s nem a minisz-
terelnöknek, aki „két hete nem 
dolgozik, csak a gátakon ugra-
bugrál.” 

Ezek szó szerint Juhász Péter 
szavai, aki vezet egy pártot; a 
híveinek nyilvánvalóan hite-
les személy, aki vezetni akar-
ja vezértársaival az országot, 
s abban bízik, jövőre vezetői 
székbe ülteti a kétségtelenül jól 
ismert Bajnai Gordont.

Végezetül pedig érdemes 
idézni még egy adalékot a párt-
vezető beszédéből, mintegy 
bizonyításul állításai valóság-
tartalmát illetően: 

– Itt, elsősorban Érden, arról 
hallottunk helyiektől, ahogy 
beszélgettünk, hogy leginkább 
ugyanez a metódus zajlik le, 
mint a trafikok kapcsán, itt is, 
helyben is fideszes politikusok 
köreiből kerültek ki a trafik-
nyertesek, ahogy ez az ország-

Programismertetés szûk körben a Stop Shopnál

Juhász-állítások támogatottságukról,  
trafikokról, csatornázásról
Együtt voltam az Együtt 2014 nevû szervezet képviselõivel, akik hetek óta road-
show-znak az országban és a végállomás közeledtével – a hét közepén – megálltak 
Érden egy röpke idõre, hogy tolmácsolják vezetõik gondolatait. Ezek rövid lényege: 
jövõre minden körülmények között le kell váltani az Orbán-kormányt! Juhász Péter, 
az alakulat társelnöke vállalkozott arra, hogy ezt a célt, ezt a szándékot minél na-
gyobb hallgatóság elõtt részletesen indokolva kifejti.

ban máshol is jellemző. És ez 
az egyik legfelháborítóbb dolog, 
ami zajlik itt. Illetve hallottunk 
arról is, hogy az emberek meg-
kérdezése nélkül zajlik a csa-
tornázás, amivel szintén szük-
ségesek ezek a beruházások, 
de mindenképp olyan módon, 
hogy bevonják az embereket 
magába a döntéshozatalba.

Erre természetesen reagált 
az önkormányzat, közlemény-
ben: „Juhász Péter fenti állításai 
nem felelnek meg a valóság-
nak. Érden egyetlen fideszes 
politikus vagy hozzátartozója 
sem indult a trafik-pályáza-
ton, egyetlen fideszes politikus 
sem befolyásolta vagy próbálta 
befolyásolni a pályázatok kime-
netelét. Juhász Péternek ez az 
állítása tehát nem felel meg a 
valóságnak.

Érd Megyei Jogú Város tör-
ténetének legnagyobb, uniós 
beruházása a jelenleg is tartó 
csatorna-program, amelynek 
révén az eddig alig húsz szá-
zalékában csatornázott város 
teljes egészében csatornázot-
tá válik. Az érintett mintegy 
tizenhétezer ingatlantulajdonos 
közül 12.180-an, azaz az érin-
tettek 71,2%-a támogatta aláírá-
sával a beruházást és lépett be 

a 2008 nyarán megalakult Érdi 
Csatornamû Társulatba. Ezt 
megelőzően 12 lakossági fóru-
mot tartott az Önkormányzat. 
Juhász Péternek a csatornázás-
ra vonatkozó állítása sem felel 
meg a valóságnak.

A fentiekre tekintettel Érd 
Megyei Jogú Város polgármes-
tere megteszi a szükséges jogi 
lépéseket.”

 Az egyébként hétvégén 
zárult Együtt 2014 országjárás 
Érden a Juhász-beszéd után 
aláírásgyûjtéssel folytatódott, 
Kapcsolatteremtés címszó alatt. 

Végezetül azt kérdeztük a 
társelnöktől: 

– Orbán Viktor és kormánya 
szidalmazása mellett, a három-
éves munkáról jut-e legalább 
egy dicséret a kormánynak? 

– Jól szervezetten mûködik, 
de rossz célért, személyes 
érdekekért. Tanulni való szer-
vezettség jellemzi a kormányt, 
ezt nekünk is el kell sajátítani. 
Ennyi.

Az Együtt 2014 maroknyi érdi 
szimpatizánsai ezek után fel-
töltődve, optimistán mehettek 
haza, hisz „juhászuk” mindent 
megtett jó irányba terelésük 
érdekében.

 Temesi László

A pártvezetõ, akinek szavaira százezrek kíváncsiak
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Kapcsolatteremtés – várták az aláírókat

helyi társadalom

A Szociális Gondozó Központ Érd  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Időseket Ellátó Központ  tagintézmény-vezető beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly u. 2. A munkakör-
be tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szakma irányelveinek és a belső szabályzatoknak megfelelően szervezi és irányít-
ja az Időseket Ellátó Központhoz tartozó egységek munkáját. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, Felsőfokú szociális alapképzettség szociális munkás, szociális menedzser, okl. szociális munkás, okl. szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, 

igazgatás-szervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okl. ápoló, okl. teológus.
•  Szakmai tapasztalat idősellátás területen – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
•  Vezetői tapasztalat hasonló területen – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat
•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány-másolat
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. július 5. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határide-
je: 2013. július 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozma Ildikó nyújt, a 06 23 520 362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/284/2013 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
•  Elektronikus úton Kozma Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfe-
lel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 5.

A Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Időseket Ellátó Központ  szociális munkatárs munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Alapvető célja a gondozottak aktivitásának megőrzése és/vagy fejlesztése. Az ellátottak testi-lelki jólétének biztosítása. Az egészségügyi team tagjaként a 
szakfeladatok elvégzésével részt vesz a preventív, egészség-megőrzési egészségfejlesztési folyamatokban.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:  Középfokú képesítés, Szociális segítő, rehabilitációs tevékenységterapeuta, rehabilitációs nevelő, segítő, szociális asszisztens, men-

tálhigiéniás asszisztens,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szakmai tapasztalat idősellátás területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
•  Kiváló szintű kreatív, nyitott személyiség,
•  Kiváló szintű kezdeményező készség, önállóság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány-másolat
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határide-
je: 2013. július 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozma Ildikó nyújt, a 06 23 520 362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/285/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális munkatárs.vagy
•  Elektronikus úton Kozma Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
•  Személyesen: Kozma Ildikó, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag szakirányú végzettséggel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelent-
kezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a 
kiírt feltételeknek teljes mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 5.

Az elmúlt napokban a maga számára is fájó és 
sajnálatos híreket kellett közzé tennie a Szabad 
Tér Színháznak. A példátlanul súlyos árvíz a 75. 
születésnapjára készülő Margitszigeti Szabadtéri 
Színpadot sem kímélte, ezért a 
szervezőknek több júniusi, a 
nagyszínpadra meghirdetett és ter-
vezett előadást le kellett mondani-
uk, de amint azt az ügyvezető 
igazgatótól, Bán Teodórától meg-
tudtuk, mindenképpen kárpótolni 
fogják közönségüket, hiszen a kü-
lönlegességeket kínáló idei, jubile-
umi programon hónapok óta so-
kan és sokat dolgoztak.

A Szabadság Napja alkalmából 
szervezett programra előrelátható-
lag július 2-án kerül sor, a Fenyő 
Miklós-koncert új időpontja július 
16. Az elmaradó Verdi és Wagner ünnepi nyitó-
koncertre, a Duna Karnevál Gálára és a 
Spartacus című balettelőadásra megvásárolt je-
gyek július közepéig visszaválthatók, illetve a 
Budapesti Nyári Fesztivál más előadásaira cse-
rélhetők be. 

A választék már júniusban is bőséges, mivel 
az árral dacolva 15-én, megnyitotta kapuit a 
Budapesti Nyári Fesztivál, csak nem az egyelő-

re még lezárt Margitszigeten, hanem a 
Városmajori Szabadtéri Színpadon. 

Örömhír tehát a korábbi aggasztó bejelenté-
sek után: az idei első igazi nyári hétvégén kez-

detét vette a Színházi Szemle, 
melynek első estéjén Peter 
Schaffer Black Comedy című bo-
hózatán szórakozhattak a nézők. 
Június 20-án Heltai Jenő vígjátéka, 
A Tündérlaki lányok kerül színre, 
22-én pedig a Cigánytábor az égbe 
megy, 25-én Molnár Ferenc Játék 
a kastélyban című előadásával 
folytatódik a Színházi Szemle, 
melynek végén nemcsak a szakér-
tő zsűri hirdet eredményt, hanem 
a közönség is szavazhat a legjobb 
előadásra a színház weboldalán.

Ekkor már csak néhány nap lesz 
hátra, és a Margitszigeti Szabadtéri Színpad fel-
újítási munkálatai befejeződnek, a belvízzel el-
árasztott zenekari árkot kitisztítják, fertőtlenítik, 
a környéken kidőlt fákat elszállítják, és legkésőbb 
július 5-én ott is elkezdődhet a szezon. Mégpedig 
egy zenés időutazással a ’60-as évekbe, a népsze-
rű Csinibaba című film színpadi feldolgozásával, 
egy héttel később pedig Lionel Bart Oliver! Című 
musicaljének szabadtéri bemutatójával.

Július elején nyit a felújított Margitszigeti Szabadtéri Színpad
Dacol az árral a Budapesti Nyári Fesztivál

Ajándékkupon
Ha behozza ezt a kupont a Szabad Tér Jegyirodába, az ünnepi évre

limitált példányszámban kiadott 75 év emlékkártyával
ajándékozzuk meg, amellyel 20% kedvezményre jogosult a fesztivál

saját szervezésű programjaira és szolgáltatásaira.
Az akció 2013. június 30-ig és a készlet erejéig érvényes.

A 75 éves Margitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukciója Magyarország Kormánya és Budapest Főváros Önkor-
mányzatának együttműködő támogatásával két ütemben, 2013-ban és 2014-ben valósul meg. A Szabad Tér Szín-
ház Nonprofit Kft. Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működik.
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Talán sokan nem tudják, hogy 
Érden csaknem minden város‑
részen mûködik egy‑egy nyug‑
díjas klub, így összesen tizen‑
kettő van belőlük, amelyeknek 
tagjai rendszeresen összejár‑
nak, barátkoznak, beszélget‑
nek, és lehetőségeikhez mérten, 
érdeklődésüknek megfelelően 
különféle programokat szer‑
veznek maguknak. Korábban 
már voltak kezdeményezések 
arra, hogy a város nyugdíjasai 

legalább évente egyszer, közös 
rendezvényen is részt vegye‑
nek. A júniusi Ki mit tud? célja 
is a hagyományőrzés a kultu‑
rális és közösségi kapcsolatok 
ápolása az azonos korosztály 
tagjai között. A helyi lapokban 
is meghirdetett rendezvényre 
egyaránt jelentkezhettek egyé‑
nek és nyugdíjas klubok. Talán 
említenünk sem kell, hogy vala‑
mennyi aktív érdi nyugdíjas 
klub „vette a lapot”, és beneve‑

zett erre az ígéretes seregszem‑
lére, sőt, vendégek is érkeztek 
Pusztaszabolcsról, valamint 
több egyéni jelentkező is akadt, 
akik vállalták, hogy színpadra 
lépjenek. 

Mielőtt a produkciókra került 
volna a sor, Aradszki András 
átadta Szedlacsek Emília, a 
kultúrház igazgatója ajándé‑
kát valamennyi érdi nyugdíjas 
klub vezetőjének, amivel egész 
évi munkájukat köszönte meg. 
Ugyancsak köszönetet mondott 
Badalai Ödönnének is, aki a 
nyugdíjas klubok referenseként 
évekig állhatatosan dolgozott 
azon, hogy minél több közös 
rendezvényt szervezzenek 
városi szinten. 

A Ki mit tud? változatos, 
sokszínû mûsorának vezetését 
Bognár Nándor, az Érdi Újság 
főszerkesztője vállalta. Mielőtt 
azonban színpadra szólítot‑
ta volna a szereplőket, az idei 
nyugdíjas gálát Aradszki András 
országgyûlési képviselő nyitotta 
meg. Rövid beszédét azzal kezd‑
te, hogy az érdieknek roppant 
fontos nap ez a mai, mert azok, 
akik eljöttek erre az eseményre, 
igen kellemes időtöltésben bíz‑
hatnak, hiszen önmagában az 
is nagyszerû, hogy telt ház van 
színházteremben, tehát kíváncsi‑
ak egymásra. Kiemelte, sajnos ma 
már az ilyen jellegû rendezvé‑
nyeknek nincs olyan szép neve, 
mint amit e seregszemlének 
választottak: Ki mit tud? Ez nem 
egy angolszász mûsor fordítása, 
hanem olyan tehetségkutató elne‑
vezése, amit mi magyarok bármi‑
kor felvállalhatunk, mert a miénk! 
Jól emlékezünk rá valamennyien, 
hiszen igen népszerû mûsor, illet‑
ve a fiatalok seregszemléje volt 
– mondta a képviselő. 

– Épp úgy, mint ahogyan most 
az önöké is az, mert ahogy itt a 
telt házas színházteremben kör‑
benézek, az ifjú arcokat látva, 
nyugodtan megállapíthatom, 
hogy marad is a fiatalok sereg‑
szemléje! Még akkor is, ha a 
kéz már nehezebben mozdul, 
vagy a láb nem mindig olyan 
frissen pattog a táncparketten, 
ahogy szeretnénk, de a lényeg 
nem ebben, hanem a lélek fia‑
talságában rejlik, mert a lélek 
örökké fiatal marad! – hangsú‑
lyozta Aradszki András, majd 
azzal folytatta, hogy minderről 
II. János Pál pápa 1999‑ben írott 
levele jutott eszébe, amelyben 
a Szentatya az idősebb korosz‑
tályt megszólítva tömören csak 
annyi mondott, hogy egy jól 
megélt idősebb, illetve szépkor, 
ha aktívan, teljes összponto‑
sítással éli meg az ember, az 
maga az életöröm forrása.

– S ahogy itt látom az arcokat, 
biztos vagyok benne, hogy a leg‑
jobb helyen jár az, aki az életö‑
röm forrását keresi, mert ma 
itt a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban biztosan megta‑
lálja! – mondta zárszavában 
Aradszki András majd sikeres 
szereplést kívánt mindenkinek.

Irodalmi gyöngyszemek, 
nagyszerû, korántsem könnyû 
válogatásban, vers és próza 
elevenedett meg a színpadon, 
majd népdalok, operettsláge‑
rek, nóták csendültek fel kóru‑
sok előadásában vagy egyéni, 
illetve csoportos produkci‑
ókban. Volt, aki saját verseit 
hozta el, vagy hangszerét vette 
elő egy‑két zeneszám erejéig, 
talán épp a fellépés kedvéért. 
A szereplők – bár nem voltak 
túlzottan rutinosak – akkor sem 
jöttek zavarba, ha a lámpaláz‑

Városi Ki mit tud? Érden és a közeli településeken élõ nyugdíjasoknak

Lélekben fiatal idõsek kortalan színpada
Az életkor egy állapot, ami tõlünk független, hiszen az 
idõ múlását nem befolyásolhatjuk, azt viszont igen, 
hogy hogyan éljük meg idõsebb korunkat. Van, aki szá-
mára kész csapás nyugdíjba menni, másoknak viszont 
óriási áldás, hiszen ekkor nyílik meg a lehetõség olyan 
tevékenységekre, amelyekre a munka mellett soha 
nem jutott idõ. Például rejtett tehetség kibontakoztatá-
sára, amire a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ június 
13-ára meghirdetett Ki mit tud? gálamûsora kínált 
lehetõséget a helyi és környékbeli nyugdíjasoknak.

tól fûtve olykor‑olykor megtor‑
pant az emlékezet, mert kivé‑
tel nélkül ügyesen és gyorsan 
megoldották a helyzetet. Az 
élet szép, és esetenkénti árny‑
oldalaira egyaránt rámutattak 
ezek a fellépések, mégis kivétel 
nélkül azt sugallták: megéri a 
küzdelem, mert valóban: e Ki 
mit tud? minden egyes perce az 
életöröm forrása volt annak, aki 
a fellépést vállalta, de annak is, 
aki a közönség soraiban ragyo‑
gó arccal figyelte, hallgatta kor‑
társai produkcióit. 

Hosszú lenne felsorolni a két 
és fél órás mûsor résztvevőit, de 
fontos megemlíteni, hogy ennek 

a Ki mit tud?‑nak nem volt célja 
a minősítés vagy bármilyen 
rangsor felállítása, hanem kizá‑
rólag a jó közösségi kapcsola‑
tok megteremtése és ápolása, 
ami úgy tûnik, tökéletesen sike‑
rült! Aki idén bemutatkozha‑
tott, azért – akinek erre most 
nem volt lehetősége, azért – de 
biztosan legközelebb is részt 
vesznek ezen az érdi és térségi 
nyugdíjas rendezvényen, amit 
Bognár Nándor mûsorvezetői 
búcsúzó mondataiban „korta‑
lan színpad”‑nak nevezett, és 
amelyen mindenki garantáltan 
remekül szórakozott.

 Bálint Edit

A lélek mindig fiatal marad, és aki teljes, aktív életet él idõs korában is, 
megtalálta az életöröm forrását – mondta Aradszki András megnyitó 
beszédében

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei
A fellépõ kórusok egyike

Óriási sikert aratott a macska duett

helyi társadalom

Súlyos kommunikáci-
ós problémákat okoz-
hat, és sürgős segítsé-
get igényel – hívta fel 
a figyelmet a beszéd-
értés állapotromlá-
sának veszélyeire Dr. 
Tibold Eszter fül-orr-
gégész, az Amplifon 
H a l l á s k ö z p o n t o k 
audiológus főorvosa. 
Az Amplifon nyári 

hallásszűrés kampánynak apropóján a hal-
lásunkról, hallásproblémáink kezeléséről 
osztott meg velünk nagyon érdekes és fontos 
információkat a kiváló szakember.

Múlt heti interjúnkban a hallásvizsgálaton 
való részvétel fontosságára hívta fel a figyel-
met. Milyen tapasztalatai vannak a napi 
orvosi tevékenysége során?

Az ’én hallássommal nincsen semmi baj’ 
szindróma tovább szedi áldozatait. Komolyra 
fordítva a szót, megdöbbentően gyakran fordul 
elő, hogy a visszajelzések szerint általánosan 
kialakult nézet, hogy ’nem az én hallásommal 
van baj, hanem a családtagjaim, a gyerekeim, 
az unokáim motyognak igazából, a televízió-
ban pedig nem tudnak beszélni’. Ezeknek a 
megjegyzéseknek néha tényleg van is valami-
lyen valóság alapja, de a leggyakrabban sajnos 
mégis a beszédérthetőség romlása áll a pana-
szok hátterében.

Pontosan ez mit jelent?
Ha le akarom egyszerűsíteni a választ, akkor 

ez azt jelenti, hogy az érintett személy hallja 
ugyan, hogy beszélnek hozzá, de a szavakat, 
mondatokat nem értivagy nem érti meg pon-
tosan. Előfordul, hogy megpróbálja kitalálni, 
hogy mit mondhatott valójában a beszélgető 
partner. Még egész jó állapotban lévő hallásnál 
is lehet nagyon rossz, csupán 40-50 százalékos 
a beszédértés. Ez nyilván súlyos kommuniká-
ciós problémákat okozhat, és sürgős segítséget 
igényel.

Ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes 
történetet mesélt el nekem. Megosztaná az 
olvasókkal is?

Természetesen, ráadásul ez egy igen jellem-
ző eset. Egyik ismerősöm vidékről Budapestre 
költözött, de természetesen sokszor telefonált 
haza a nagypapának. Ahogy telt-múlt az idő, 
azt vette észre, hogy a nagypapával folytatott, 
korábban kölcsönösen érdeklődő telefonbe-
szélgetések borzasztóan egyoldalúvá váltak. 
A nagypapa egyre kevésbé hagyta őt szóhoz 
jutni, sőt gyakran közbevágott, még a feltett 
kérdéseire sem várta meg a válaszokat. Nem 
értette, hogy a korábban jó kedélyű, érdeklődő 
nagypapa mitől változott így meg. Emiatt egyre 
nehezebben vette rá magát az újabb és újabb 
hívásokra. 

Hogyan sikerült visszafordítani a folyama-
tot?

Hónapok teltek el, amíg egyszer aztán az 
ismerősöm segítséget kért tőlem. Egy teljeskörű 
hallásvizsgálatot javasoltam, amin aztán kide-
rült, hogy nagypapának bizony az utóbbi évek 
alatt annyira lecsökkent a beszédértése, hogy 
tudat alatt elkezdett kompenzálni. Azaz nem 
azért változott meg a nagypapa, mert már nem 
érdekelte a család, hanem azért nem hagyta 
szóhoz jutni az unokáját, mert rettegett attól, 
hogy nem érti meg pontosan a kérdéseket, 
ezért nem jó válaszokat ad. Eleinte megpróbál-
ta kitalálni egy-egy felismert szófoszlányból, 
hogy mi lehet a kérdés, aztán később - tudat 
alatt - úgy döntött, hogy inkább ő beszél, ami-
vel kontroll alatt tartja a társalgást, így nem 
érheti őt a meg nem értés kudarca. Még időben 
eljött hozzánk, így találtunk megoldást a prob-
lémára… (folytatjuk)

Hogy mi volt a megoldás, hamaro-
san kiderül! Bejelentkezni ingyenes 
hallásvizsgálatra hétköznapokon, 
a cikk melletti hirdetésen olvasható 
telefonszámon lehet.

 

Interjú Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész és audiológus főorvossal – 2. rész

Az én hallásommal nincsen semmi baj
szindróma tovább szedi áldozatait
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Pár héttel ezelőtt aggasztó hírek érkeztek felénk 
nyugatról, árad a Duna. Nem is akárhogy, gáta-
kat bontva, házakat elsodorva, sok évszázados 
rekordokat megdöntve érkezik a hegyekből az 
egyébként megszokott késő tavaszi áradás.

Június elején aztán elérte hazánkat az ár, 
amelyre korábban nem tapasztalt összefogással 
reagált nemzetünk. A hivatásos állomány mel-
lett sok ezer önkéntes rakta éjt nappallá téve 
a zsákokat, segítette az árvízi védekezést. Jó 
pár autó indult Érdről is önkéntes emberekkel, 
akik munkájukat délután befejezve az éjszakát 
Komáromban, Szentendrén, vagy Dunakeszin 
töltötték.

Érd Megyei Jogú Város vezetése kihirdette, 
hogy várja önkéntesek jelentkezését, erre cégek, 
vállalkozások, civil szervezetek is csatlakoztak. 
A 20-30 egyesület felvette a kapcsolatot a Magyar 
Vöröskereszt területi szervezetével, ahonnan az 
a kérés érkezett, hogy a védekezők ellátásának 
támogatásában kérik a helyi lakosok segítségét.

A városban lévő vállalkozások, magánembe-
rek megkeresésére elsőként a Soós Pékség rea-
gált, amely rögtön, aznap 200 darab szendvicset 
készített, és adta át a Pest megyei szervezetnek. 
Ezt követően aztán sorra jelentkeztek vállalkozá-
sok, civilek, egyesületek, amelyek alapanyagokat, 
vagy a kétkezi munkájukat ajánlották fel a jó ügy 

érdekében. A Kós Károly Szakiskola tankonyháját 
biztosította a megfelelő körülményekhez, a Lipóti 
Pékség, a Kati Mami Sütödéje, a Nori Pékség a 
pékáru alapanyagokat biztosította, helyi vállalko-
zók, és civilek pedig saját költségükön vásárolták 
a szendvicshez szükséges alapanyagokat, felvá-
gottakat, vajat, paprikát, zsírt, hagymát, kenőmá-
jast, és sorolhatnánk a sokféle összetevőt. 

Végül több mint 20 önkéntes ragadott kést, cso-
magoló papírt, egyéb eszközöket kezébe, és látott 
neki a tankonyhán a nagy munkának. A szorgos 
kezek másfél óra alatt feldolgozták a felajánlott 
anyagokat, és mire megérkezett a százhalombat-
tai Vöröskereszt autója, már karton dobozokban 
várta a több mint 850 szendvics, hogy útra kelljen 
az árvízben védekezők felé. Ezek között volt már 
100 darab Hudák Mihály és Hudák Ágnes által 
felajánlott szendvics is. 

A 20-30 Egyesület és az érdi Vöröskereszt 
ezúton is köszönetet mond azoknak, akik 
közremûködtek abban, hogy több mint 1000 
„önkéntes szendvics” jutott el a Százhalombattán, 
és más településeken védekezők számára az 
elmúlt héten!

Akik nélkül ez az eredmény nem jöhetett volna 
létre: Soós Pékség, Lipóti Pékség, Kati Mami 
Sütödéje, Nori Pékség, Kós Károly Szakképző 
Iskola, Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesülete, 
Ping-Pong Világ, BPerfect Nyelvstúdió, Anna 
Pack, Bigmix Place, Béres Attila, Bognár László, 
Domonkos Angéla, Gábor Éva,Tamás,és Rita, 
Hudák Mihály, és Hudák Ágnes, Kecskés Krisztina, 
Kelemen Zsuzsa, Zsebők Erika. A szombati 
önkéntesek: Bitó Istvánné, Sándor Béla, Sándor 
László, Sándor Mónika, Bitó Orsolya, Bitó Ferenc, 
Borostyán Gyuláné, Dávid Tibor, Tóthné Tóth 
Anikó, Jánosné Sztakó Anasztázia, Berényi 
Andrásné, Keczán Ildikó, Fehér Erzsébet, Juhász 
Erika, Fehérné Ticz Ágnes, Kocsis Attila, Bakosné 
Jurák Mária, Molnár Mária, Somogyiné Lukács 
Gizella, Martin Norbert, Bakonyi Annamária, 
Martin Ferencné, Janzsó Mónika.

Köszönet mindenkinek!
 Martin Norbert

Fórum

Vannak mások szemében fur-
csa hobbik, de hogy valaki-
nek az legyen a mániája, hogy 
összedõlt épületekben mellig 
érõ porban, vagy csalánnal, vad-
rózsával benõtt romokban for-
gassa a téglákat annak remény-

Kerámiák az öreg házban
Magánszemélyként, pályázat útján nyílt 
lehetőségünk a velencei hegységben meg-
búvó Lovasberényi Erzsébet Szállodában 
néhány napos pihenésre. Elutazásunk előtt 
az interneten tájékozódtunk a térségben fel-
lelhető látnivalókról, nevezetességekről. Itt 
találkoztunk először a Lenke Galériával.

Tulajdonosa Ütő Endre operaénekes a 
Magyar Állami Operaház volt főigazga-
tója, kerámiaszobrász és felesége, Lenke 
asszony. 

Ütő Endre a Székelyföld szülötte. Páratlan 
élményben részesíti a látogatót, így ben-

nünket is. A település legöregebb – 1798-
ban épült – házában lakik, dolgozik, alkot. 
Magyar és székely népballadákat jelenít 
meg kerámiákban, fafaragásokban, meg-
hökkentő szürrealista formákban. Kiváló 
arcképeket készített tányérba illesztve 
zeneszerzőkről, írókról, a görög mitológia 
alakjairól. Komoly gyûjteményt láthattunk 
korondi kerámiákból, népmûvészeti és 100 
éves használati tárgyakból. Az operaéne-
kesi múltjából Bánk jelmezével is találkoz-
hatunk.

Az öreg házat káprázatos kert öleli körül. 
Javasoljuk, hogy aki teheti, látogassa meg 
ezt az ékszerdobozt, nem fog csalódni.

Az általam vezetett Tusculánumi 
Nyugdíjas Klub tagjaival is szeretném 
hamarosan ezt a csodát megismertetni.

 Domján Károlyné

Érdi összefogás az árvízi védekezõkért Jeles téglák, jeles emlékeink

ében, hogy hátha talál egy olyan 
jelet rajtuk, amely még eddig 
nem volt ismert, az már több 
mint fura. De ez csak a kiin-
dulási állapot, ugyanis polgá-
runk azután, hogy a  hazacipelt 
téglákat gondosan megpucolta, 
lefotózta, feltöltötte a közösségi 
oldalra (Index Fórum: Pecsétes 
tégla mániások fóruma), nekiáll 
kutakodni a téglája „nacioná-
léja” (ki, hol, mikor készítet-
te, mit jelent a  hordozott jel-
zés) után. Ennek során elmegy 
könyvtárakba, levéltárakba, 
régi iratokat, térképeket, doku-
mentumokat forgat, búvárkodik 
hely-, ipar-, család- és birtoktör-
téneti tanulmányokban, felke-
res még élõ téglagyári dolgozó-
kat, azok leszármazottait. Végül 
sok-sok ráfordított munkaóra 
után megjelenik (jó esetben!) 
a katalógusban ipartörténetünk 
jeles múltjának egy-egy újabb 
szeletkéje. 

A bélyeges tégla akár hunga-
rikum is lehetne… Igen, mivel 
nincs a világnak még egy olyan 
szeglete, ahol téglákon ily gaz-
dag és változatos jelölések len-
nének, mint az egykori Magyar 
Királyságban. A legszerényebb 
becslések szerint is mintegy 30 
ezer hazai téglajel létezik. 

A megszállott „csendes 
õrültek” 2007 óta már egyesületi 
keretek között, évente két talál-

kozó alkalmával osztják meg 
egymással tudásukat. A találko-
zókon elhangzott elõadásokat 
aztán helytörténeti tanulmá-
nyok formájában meg is jelente-
tik. A kiadvány a „Jeles téglák, 
jeles emlékeink” sorozatcímet 
viseli; immár a 7. füzetet forgat-
hatjuk. 

Az idén több jelentkezõ 
közül sikerült elérni, hogy Érd 
városában rendezhessük meg 
a téglagyûjtõk 10. nemzetközi 
találkozóját. A háromnapos ren-
dezvényre négy országot képvi-
selve nagyjából 200 fõt várunk.

Ennek keretében az érdi 
napok alatt (2013. szeptem-
ber 13. és 20. között) a városi 
galéria elsõ emeletén rende-
zünk egy téglakiállítást, amely 
az érdi téglavetés történetét, 
termékeit hivatott bemutatni a 
római kortól a XX. század végé-
ig. Túl ezen a környék (Ercsi, 
Vál, Martonvásár) tégláit, vala-
mit az ország minden tájáról 
való, nem szokványos formájú 
idom-, párkány- és padlástég-
láiból bemutatót is tervezünk. 
A megnyitó - 2013. szeptember 
13-án délután 5 órai kezdettel - 
alkalmával elõadást tartunk Érd 
tégláiról és az ezzel összefüggõ 
várostörténetrõl.

A kiállításhoz sok érdekes tég-
lával és dokumentummal ren-
delkezünk, de szívesen vesszük 
olyan emberek felajánlását is, 
akinek van fényképük, téglájuk, 
illetve egyéb információjuk a 
helyi téglagyárról, történetérõl, 
múltjáról. A felajánlásokat szí-
vesen fogadjuk az alábbi tele-
fonszámon +36 20/208-1790. 

Rozgonyi Zoltán, 
Monarchia Bélyeges

Tégla Gyûjtõk Egyesülete

Rozgonyi Zoltán: Várjuk olyan emberek jelentkezését, akiknek van fényké-
pük, téglájuk, illetve egyéb információjuk a helyi téglagyárról, történetérõl, 
múltjáról

panoráma
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„Tessék, tessék jöjjenek, friss 
hazait vegyenek! A választék 
megbízható, magyar gazdakéz-
ből való! Házi sajttal, mézzel, 
vajjal töltheti a kosarát, jó erőben, 
egészségben, köszöntheti orvo-
sát! Táncost, zenészt, énekest 
hívtunk meg e szép napra, hogy 
a tisztelt publikumot napnyug-
táig mulassa. Legyen úgy, mint 
régen vót…” – szólt az invitáló 
rigmus, amelynek sokan tettek 
eleget, de nem elegen… Ez a ren-
dezvény ugyanis jóval nagyobb 

látogatottságot érdemelne egy 
ekkora városban, mint amilyent 
kap. A kikeleti vásár idején saj-
nálatos módon a hideg, a fagy, 
most a nyárköszöntőn a káni-
kula tartott otthon családokat, 
társaságokat, pedig érdemes ide 
kijönni, olyan széles a választék 
különféle „magyaros” portékák-
ból: mert van itt fonott kosár, 
porcelánbögre, tál, bőráru és 
persze élelmiszer, házias húské-
szítményektől a tejtermékekig, 
méztől a borig, pálinkáig.

Szabóné Vass Lenke, a 
Magyarok Szövetsége érdi 
közössége részéről azt nyilat-
kozta lapunknak: a megjelent 
árusok legalább fele visszatérő, 
sok köztük az érdi, például a 
mézes, a tejes, a pálinkás és a 
kézmûves. 

– Az a célunk ezzel a vásár-
ral, hogy piarcra juttassuk a 
„hazait”, hogy minél többen 
ismerjék meg a magyar termé-
keket, amelyek semmivel sem 
rosszabbak a külföldieknél. 

Öt éve rendezünk itt vásárt, 
ez most a tizenötödik, mert 
évente igyekszünk többet is 
összehozni. Legközelebb októ-
ber elején állnak itt standok 
– mondta.

Az egyesület célja, hogy visz-
szaadják a magyar kézmûves 
cikkek megbecsülését, rangját, 
ne az agyonreklámozott idegen 
árucikkek kerüljenek előtérbe. 
Most harminchárom árus kínálta 
portékáját, két érdi, Ács Kata és 
Venczel Ilona öko kiskertekről, 
gyógyfüvekről adott tanácsokat, 
a jurtában pedig népi gyógyítók 
szorgoskodtak, sokan itt lazul-
tak a gyógymasször kezei alatt. 
Talpmasszázst is végeztek – a 
régi időkben a vásárokon rend-
szeresen alkalmazták ezeket a 
gyógymódokat. Aki pedig más-
ként akart „gyógyulni”, aláírhat-
ta a szökőkút mellett a Főtéren a 
rezsicsökkentést támogató ívet. 
Az egész napos rendezvény 
nemcsak a vásárlásról és a gyó-
gyulásról – vagy a gyerekeknek 
a szökőkútban való hûsölésről 
–, de a szórakozásról is szólt, 
felléptek néptáncegyüttesek, 
kórusok, citerazenekarok, az 
érdi csengettyûsök, tánccsopor-
tok, voltak irodalmi előadások 
is, sőt, a nőiességről is szó esett 
a már említett tanácsadásokon 
kívül. 

Összességében hasznos nap 
volt mindazoknak, akik kiláto-
gattak a Magyarok nyárköszön-
tő vásárára, s fogadjuk meg az 
invitáló jó tanácsot októberre: 
„Tessék, tessék jöjjenek, friss 
hazait vegyenek, a választék 
megbízható, magyar kézből 
való!” Persze, aki tud, ne várjon 
októberig a magyar termékek 
vásárlásával… 

 Temesi László

Járhatóvá tett utcák
Ezúttal néhány olyan utcát mutatunk be, ahol már az építõk elvégezték a szilárd burkolat helyreállítását.

Sávos helyreállítás az Esztergályos utcában

A Földmunkás utca új aszfaltburkolatát kezdik meg
szokni a környék lakói A megújult  Darukezelõ utca

A Favágó utca, rendbe hozott burkolattal Új út épül a Szendrõi utcában

Tessék, tessék, jöjjenek, friss hazait vegyenek!

Magyarok nyárköszöntõ vására Érden
Megszokhatták az érdiek, hogy minden évszakban legalább egyszer hazai ter-
mékeket vásárolhatnak az érdi Fõtéren. Az idei Magyarok nyárköszöntõ vásárán, 
június havának 15. napján beköszöntött a kánikula, ami kicsit távol is tartotta a 
nagyérdemût. Még szerencse, hogy a Polgárok Háza elõtti szökõkút „nagyüzem-
ben” mûködött, sokan megmártóztak benne…

Pilledés a nagy melegben

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei Mindenütt jó, de legjobb a szökõkútban

Igazi családi program volt a vásár

helyi társadalom

Biatorbágy folyamatban lévő és tervezett (2010-
2012-es) fejlesztéseinek egyik fontos fejezete a 
torbágyi, Viadukt melletti Sportcentrum- és szol-
gáltató központ építése. A megvalósítás „leve-
zénylője” helybéli vállalkozóként a Varga és 
Társa Üzemanyag ellátó Kft.

„A felvállalt célok a Vállalkozás részéről logikusak 
is, hiszen szomszédjai vagyunk e tervezett beru-
házási területnek. A program része az ismertté vált 
854 millió forintos támogatást elnyert KMOP-
fejlesztési, pályázati csomagnak.” – mutatja be a 
projektet Varga Gyula, a vállalkozás vezetője, 
majd így folytatja: „Többen feltették a kérdést, 
hogy miért kell egy újabb ilyen jellegű üzletház te-
lepülésünkre? Válaszunk egyszerű. Ha körbené-
zünk nemigen van ilyen városunkban. Fő célként 
fogalmazódott meg, hogy jól illeszkedjen a környe-
zetbe az épület és többfunkciós legyen.”

A projektmegvalósítás tervezett időszaka az 
eredeti tervek szerint már 2011-ben megkezdő-
dött volna, de reményeink szerint végre a 2012-
es év már a révbe érkezés esztendeje lesz.

De nézzük meg a kérdést alaposabban. S talán 
úgy is, mint aki nap, mint nap elsétál itt, s nem 
csupán GPS-szel átrohan a térségen.

S hogy hol is van ez pontosan? A megvalósítás 
helye a Viadukt alatti csomópont melletti üres te-

rület. A projekt célja: minőségi szolgáltatás nyúj-
tása az itt élőknek és az itt áthaladóknak.

Üzleti célok: Sportcentrum kialakítása 1500 
m2-en

Sportlehetőségek: Fallabda pálya (Squash) 4 
db,, Bowling pálya 2 db,Fitnesz, Kondi, Wellness, 
Masszázs részleg

Szolgáltató célok: Sport üzlet, Büfé-Drinkbár
Még mielőtt tovább mennénk, idézzük csak fel, 

hogy 2004 kora őszén a híd mellett neves előadó-
művészek (After Crying, Kormorán stb.) meghí-
vásával lezajlott egy Viadukt Fesztivál – óriási si-
kerrel, számtalan nézővel. A székek a Pátyi úton, 
a tervezett üzletház előtt néztek a Viadukt alatti 
színpad felé. Ennek már mintegy nyolc éve. 

De miért is hozzuk fel ezt? A Viadukt egyfajta 
lélektani központja városunknak, ez vitathatat-
lan: jelképünk lett. Aki ma bejön Biatorbágyra, 
annak a javarésze áthalad itt. S ha végre készen 
lesz a régóta vágyott híd alatti körforgalom is, ak-
kor végre elnyerheti e torbágyi rész végső formá-
ját. A tervezett üzletház pedig többirányú igényt 
elégítene ki, széles kör számára nyújthatna szol-
gáltatást, segítséget. 

A „Viadukt Sportcentrum” tehát egy karnyúj-
tásnyira van tőlünk, várjuk sikeres megvalósulá-
sát és szolgáltatásait.

„BOKRÉTA A KALAPUNKON…”

Viadukt Üzletház: epizód a torbágyi 
településrész fejlesztéséből
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Egész nyáron dolgozik az énekes-szí-
nésznő, aki a közönség, a vendégek igé-
nyeihez is alkalmazkodva válogat dala-
iból péntek esténként. 

A Lánchíd pesti hídfőjénél található öt-
csillagos duna-parti szálloda bárjának te-
raszán koncertezik Náray Erika zenészba-
rátaival. Nem kis feladat ez, hiszen az 
énekesnőnek több mint száz dalból álló 
repertoárját kellett felfrissítenie – ezúttal 
akár a nézők dönthetik el, mi legyen a kö-
vetkező szám…

- Az In Jazzy Mood című műsort min-
den este a teraszon és bárban ülőkhöz 
igazítjuk majd zongorista és nagybőgős 
barátaimmal. A hangulattól függően 
rögtönzünk, ha kell, latinos légkört vará-
zsolunk, ha a vendégek azt szeretnék, 
swinges hangzással megyünk tovább, ha 
a klasszikus filmslágerekre lesz igény, ak-
kor azokat adjuk elő – mondja Náray 
Erika. - Azt hiszem, a programot még komplexebbé te-
szi a gyönyörű környezet, a nyári Duna-part, a kivilá-
gított Budai Várral és Lánchíddal a háttérben, s persze 
a finom italok, az alkalomra készülő jazz-koktél...

Nem tagadja, nagy kedvenceit biztos becsempészi 
majd az estéről estére változó programba.

- Ha a közönség kicsit bulizni szeretne, 
esetleg velem énekelni, akkor az Abba fe-
lé vesszük az irányt - kamaszkorom ked-
venc zenekarának slágereit annak idején 
a gázbegyújtóba énekeltem – ez volt a 
mikrofon –, az otthoni fényes szekrény 
előtt, amiben magamat látva azt gondol-
tam, én vagyok a zenekarból a barna ha-
jú énekesnő…

Náray Erika elmondta, nagy kedvence, 
Barbra Streisand világsikereit is biztos elő-
adja a 17 este során, már csak azért is, 
mert az amerikai énekesnő tiszteletére 
egy nagykoncerten is fellép majd augusz-
tus végén. 

A rengeteg esemény között még arra is 
jut ideje az énekes-színésznőnek, hogy 
Hévíz egyik legkedveltebb hoteljében, egy 
táborban tartson színészmesterség- és 
szinkronórákat a gyerekeknek, majd’ egy 
héten át.

De innen is visszajön Budapestre, ahol az őt felké-
rő szálloda partnerpartiján is énekel, de nem is akár-
miben: egy több milliót érő Náray Tamás nagyestélyi-
ben lép színpadra. A Green Partyra készült, stílusosan 
zöld estélyihez 8 méter hernyóselyem anyagot hasz-
náltak fel… 

Náray Erika több mint száz dalból rögtönöz…

Mit kínál a Természetes Gyógymódok Kollégiuma és 
Szabadegyeteme TERMÉSZETES GYÓGYMÓDOK TANÁCS
ADÓ képzése?

Egy olyan komplex főiskolai színvonalú 3 éves képzést, amely 
által hallgatóink megismerik nagyanyáink gyógyító mesterfogá-
sai mellett a magyar és más nagy gyógyító kultúrák diagnosz-
tikus és terápiás módszereit, az újkori modern medicina felfe-
dezéseit, és az akadémikus  orvoslás ismereteit. 

Kinek ajánljuk a képzést és miért érdemes beiratkozni?
Akit érdekelnek a természetes gyógymódok, a tudatos egész-

ségmegőrzés, a holisztikus szemléletű gyógyítás az megtalálja 
helyét iskolánkban. A TEGYE Magyarországon egyedülálló kép-
zést és képesítést nyújt, ami az Európai Unióban is elfogadott. 
A TEGYE nem hagyományos természetgyógyász képző iskola, 
az egyes természetgyógyászati módszerek megtanulása mellett, 
nagy hangsúlyt kap az önismeret, és hogy önállóan képesesek 
legyenek hallgatóink eligazodni a módszerek között, és felelős-
ségteljesen alkalmazni azokat és segíteni a hozzájuk tanácsért 
fordulóknak. További részletek: www.tegye.com
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ABLAK-AJTÓ

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

ÁCSMUNKA

Tetõkészítéshez ácsokat, betanított ácsokat fel-
veszek! T:0630 563 5544

ÁLLÁS

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

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

ÁLLATORVOS

ANTIKVITÁS

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

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BURKOLÁS

Csempézés, járólapozás, javítás. Tel.: 0670/541-
9022

CSALÁDI NAPKÖZI

CSATORNÁZÁS













DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FESTÉS-MÁZOLÁS

Festés-mázolás-tapétázás burkolás, gipszkar-
tonozás, kõmûves munkálatok azonnali kezdéssel! 
06 20 371 1243

FODRÁSZ

FOGÁSZAT

Üdvözlöm.Ha szeretne egy megbízható, kényel-
mes, esztétikus fogsort viselni reklámáron, kérem 
látogasson el hozzám,házhoz is megyek. Hívjon 
bizalommal:0630-817-1439

FÜGGÖNY

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GÉP

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

XIX. ker-ben eladó négyemeletes házban 
lévõ, felújított, új bútorokkal felszerelt 27 nm-
es panellakás. A fûtés egyedi mérõs. I.á.: 6.6m 
Ft.Tel:0630/5408739

Sasad alján, 6 lakásos társasházban, 2. emeleti, 
napos, cirkós, frissen felújíott, 2 szobás lakás 15,9 
mFt eladó. 06-20-426-0015

Csendes, zöld parkban! XXII. Tenkes utcá-
ban, gázkonvektoros, 2 szobás, emeleti lakás 
eladó! Tehermentes! Irányár: 8.500.000 Ft Tel: 
06-70/209-0578 

Érden a Batthyány iskolánál 780 m² telken 
50 m² alápincézett, összkomfortos ház eladó v. 
elcserélhetõ lakásra. Ár megegyezés szerint. T:06 
20 453 6494

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

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

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

Érden eladó 1232 m² telek faházzal, pincével 
és termõ gyümölcsössel. Iár:5,2 M Ft T:06 30 
254 7975























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

INGYEN ELVIHETÕ

JÁRMÛ

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

KERT

KIADÓ

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

Virág nevû utcában kiadó 40 m² külön bejáratú 
lakrész 45 E Ft+rezsi+1 hó kaució. T:70 578 
5696, 70 326 1809

Érden a gimnáziumnál külön bejáratú másfél 
szobás lakás kiadó 40 E Ft +rezsi+1 havi kaució. 
T:0670 308 1744

Parkvárosban garzonlakás kiadó 1-2 fõnek, 
hosszú távra 35 E Ft/hó+rezsi+1 hó kaució. T:06 
20 470 7491

Érd központjában, szoba-konyhás lakás hosszú 
távra kiadó 1 havi kaució szükséges T: 06 20 
295 4810

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

KIADÓ LAKÁST KERES

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

KONTÉNER

KOVÁCS

KOZMETIKA

KÖLTÖZTETÉS

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

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS





















MOSÓGÉPJAVÍTÁS

NÖVÉNY

Oszlopos tuja eladó 40-50 cm-es 600,- Ft/db, 
Tárnok. T:06 70 670 9754

OKTATÁS

Általános és középiskolásoknak - matematika, 
biológia, kémia és német tantárgyakból - felzár-
kóztatás, pótvizsgára való felkészítését, oktatást 
vállal középiskolás diák. T:06-30-5998-933, 06-
20-3228-429

Angolórák gyakorlott tanártól hagyományos 
módszerekkel bármely napszakban otthonában is! 
T:0620 925 5288

Német korrepetálás, nyelvtanítás, pótvizsgára 
felkészítés, diplomás tanártól. T:06 30 347 2787

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630-9488909

REDÕNY

ROBOGÓ

Nagy testû robogó príma állapotban, rendszá-
mozható, sürgõsen eladó. T:06 20 920 4261

RUHAJAVÍTÁS

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

Expressz ruhaszerviz, cipzárbevarrás, nadrágal-
ja-felvarrás, függönyszegés. T:06 30 434 3005

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS





















TÁRSKERESÕ

74 éves hölgy megértõ társat keres, aki otthoná-
ba befogadná. T:06 20 618 2816

TÛZIFA



TV JAVÍTÁS

VARRÁS

VÁSÁR

Garázsvásár-kiárusítás! Költözés miatt eladó: 
bútor, betonkeverõ, talicska, létrák, cirkó-kazán, 
háztartási cikkek, stb. 2013. június 22. és 23. 10-
14 óráig; Érd, Beléndek u. 9.

Garázsvásár Érden! 06. 19-23-ig, bútor, kazán, 
bojler, TV, kb. 50 féle termék. Egész nap! T:06 20 
313 5132

VASKERESKEDÉS

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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

ZÖLDSÉG-VIRÁG







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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Érd Megyei Jogú Város Programja

A magyar úszás napja
A program időpontja: 2013. június 22. szombat, 6-21 óra
Helyszín: Érdi Tanuszoda
A programot összeállította: Plagányi Zsolt szakedző, Érdi 
Úszó Sport Kft.

Program:
6-9 óra:  tömegsport jellegû szabad úszás, amelyen bárki 

részt vehet

6-18 óra:  folyamatos úszás 6 fős váltó csapatokban iskolai 
csapatok, valamint baráti, családi csapatok rész-
vételével

  
9-11 óra:  9-11 éves gyerekek – az érdi úszósport utánpótlás 

– váltó úszása

11-21 óra:  tömegsport jellegû szabad úszás, amelyen bárki 
részt vehet

12- 14 óra:  búvárúszás bemutató, próbamerülési lehetőség 
az érdeklődőknek

 
Az egész nap folyamán: 
–  1 óra folyamatos úszás, a leghosszabb távot teljesítők díja-

zása (az első 5 helyezett 10 alkalmas uszodabérletet kap)
–  a tanmedencében folyamatos vízi játékok kisebb gyerme-

kek részére

Az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. az uszoda használatát 
egész napra bérleti- és belépő díj nélkül biztosítja a rendez-
vény lebonyolítására.
A résztvevőknek energiapótlásra csokoládét, müzli-szeletet 
az önkormányzat biztosít.

A pestszentimrei Sportkastély 
adott otthont a diák leány 
Országos Bajnokságnak.

Bedõházy Lili 40 kg-ban külön 
korkedvezménnyel indulva saj-
nos hiába küzdött hõsiesen, 
ezúttal nem sikerült dobogóra 
kerülnie.

Sipos Boglárka 43 kg-ban 
elsõ mérkõzésén kicsit álmo-
san kezdett és ezt az FTC-s 
Ferenczi Emília ki is használta. 
Vigaszágon viszont helyrehoz-
ta hibáját: a dél-zselici Bogdán 
Mirellát 10-5-ös pontkülönbség-
gel, a szigetvári Imre Krisztinát 
a második menetben tussal 
verte meg és szerezte meg az 
elsõ OB érmét, amely szépen 
csillogó bronzérem.

Ugyanezen a hétvégén, az 
abonyi Városi Sportcsarnokban 
rendezték a hagyományos 
nemzetközi szabadfogású Dr. 
Skultéty Sándor emlékversenyt, 
a II. Fõtér Kupát. Az érdiek gye-
rekbirkózókkal vettek részt a 
több, mint 200 fõt felvonultató 
versenyen. Az érdi ifjú birkózó 
palánták jól szerepeltek, a ver-
seny végén három arany-, két 

ezüst és egy bronzérmet akasz-
tottak a nyakukba.

Eredmények: 22 kg Feik Lázár 
I., 26 kg Virág Henrik I., 29 kg 
Jakab Dániel II., 32 kg Mizséri 
Miklós I., 35 kg Riskó Máté II., 
38 kg Metzl Milán III. helyezést 
ért el.

Az érdi birkózók négy 
helyszínen versenyeztek a 
következõ hétvégén. A legfiata-
labbak Csepelen a szabadfogású 
Diákolimpia országos döntõjén, 
Kovács Bence a kadet szabad-
fogású válogatottal Szabadkán, 
Lajsz Dominik a kadet szabad-
fogású válogatottal Kassán ver-
senyzett, örökifjú veteránjaink 
pedig Miskolcon, az egyetem 
Sportcsarnokában vívták harcai-
kat az ez évi kötött- és szabadfo-
gású magyar bajnoki címekért.

A négy helyszínen birkózóink 
hat arany-, kilenc ezüst-, nyolc 
bronzérmet, három negye-
dik-, öt ötödik- és egy hato-
dik helyet értek el. Csepelen a 
Bajnokok csarnokában kerültek 
megrendezésre a fiú II. korcso-
port szabadfogású és a leány 
Diákolimpia országos döntõi. 

Versenyek Pestszentimrétõl Lutskig

Érdi birkózók sikerei

Fiúk között 26 kg-ban Nedvig 
Máthé V., 46 kg-ban Mezei 
Dárius – egy súlycsoporttal fel-
jebb kipróbálva magát – III., 
+69 kg-ban Bedõházy Zsolt 
V. helyen végzett. Lányoknál 
Bedõházy Lili 40 kg-ban a tizen-
hat fõs mezõnybõl a nyolcadik 
helyen végzett 43 kg-ban pedig 
Sipos Boglárka – egy vereséggel 
– ezúttal is bronzérmet tudott 
szerezni.

Szabadkán 50 kg-ban Kovács 
Bence hazai riválisának, 
Dömény Jánosnak a legyõzése 
utáni francia és szerb ellenfe-
leivel szemben jó néhány hibát 
elkövetett, s így az V. helyet 
szerezte meg.

Kassán 85 kg-ban Lajsz 
Dominik litván ellenfelét tussal, 
majd a cseh ellenfelével szem-
ben két menetben pontozásos 
gyõzelmet szerzett. A döntõben 

lengyel ellenfelét három menet-
ben legyõzve szerezte meg az 
aranyat.

Tizenhárom érdi veteránbir-
kózónk tudta magát szabaddá 
tenni a veterán kötött- és sza-
badfogású országos bajnok-
ságra. Nem volt egyszerû, volt, 
akinek nyolc mérkõzést kellett 
végigküzdenie 24 menetben és 
a délutáni órákban elõjöttek az 
„öregség” és a fáradtság jelei. 
Nem törõdve azonban a sajgó 
végtagokkal a két fogásnemben 
összesen öt országos bajnoki 
címet, kilenc ezüstérmet, hat 
bronzérmet, három negyedik-, 
két ötödik- és egy hatodik helyet 
gyûjtöttek be.

Eredmények,  
veterán Országos Bajnokság: 
Barta Sándor 69 kg B. korcsoport 
kötöttfogás II., szabadfogás  III., 
Pesti Imre 69 kg B. korcsoport 
kötöttfogás III., szabadfogás II., 
Kovács János 97 kg D. korcso-
port kötöttfogás II., szabadfo-
gás III., Dénes András 97 kg D. 
korcsoport kötöttfogás IV., sza-
badfogás II., Hegyi Zsolt 85 kg 
B. korcsoport kötöttfogás IV., 
szabadfogás V., Mezei János 97 
kg A. korcsoport kötöttfogás V., 
szabadfogás IV., Pataki Ferenc 
130 kg F. korcsoport kötöttfogás 
I., szabadfogás I., Pécz Imre 130 
kg C. korcsoport kötöttfogás II., 
szabadfogás I., Sipos Árpád 9 7 
kg B. korcsoport kötöttfogás III., 
szabadfogás VI., Südi Gábor 76 
kg A. korcsoport kötöttfogás I., 
szabadfogás II., Száva József 76 
kg F. korcsoport kötöttfogás II., 
szabadfogás II., Szeitl Károly 
85 kg C. korcsoport kötöttfogás 
III., szabadfogás III., Tar Mihály 
130 kg E. korcsoport kötöttfogás 
I., szabadfogás II. helyezés.

Csepelen, Tiszakécskén és a 
sumósok az ukrajnai Lutskban 
vettek részt diák-, serdülõ-, és 
U-23-as országos bajnokságo-

kon, valamint sumo utánpótlás 
Európa Bajnokságon.

Csepelen a serdülõk szabad-
fogású országos bajnokságán 
Váncza Pisti nem törõdve a 
fogásnemmel 38 kg-ban, cso-
portjában és a döntõben is mind 
a négy ellenfelét pontveszteség 
nélkül legyõzve szerezte meg a 
hetedik országos bajnoki arany-
érmét. Nagy Krisztián 46 kg-
ban az elõkelõ pontszerzõ V. 
helyen végzett.

Tiszakécskén a diák és U-23-
as országos bajnokságon a sza-
badfogás rányomta bélyegét az 
eredményekre, 38 kg-ban Berta 
Mike V., 76 kg-ban Tamás Patrik 
V., az U-23-as korcsoportban 
74 kg-ban Sárosi János III., 96 

kg-ban Metzl Norbert V. helyen 
végzett.

Az ukrajnai Lutskban az igen 
„sûrû” mezõnyben vágtak neki 
az érdiek a küzdelmeknek. 
Szinte mindenki ágán verseny-
zett legalább négy-öt szovjet 
utódállambeli, igen erõs fizi-
kumú ellenfél, ezért minden 
mérkõzés megnyerése és végsõ 
helyezés igen értékes volt.

A végsõ elszámolásnál az 
érdiek egy bronzérmet és három 
ötödik pontszerzõ helyet köny-
velhettek el.

Eredmények: 40 kg Berta 
Mike V., 45 kg Burij Anatolij 
III., 50 kg Végh Richárd V., 55 
kg Varga Dániel V. hely.

 Tar Mihály

Jakab Dániel, Mizséri Miklós, Virág Henrik, Virág István, Metzl Milán és Tar Mihály az abonyi eredményhirdetésnél

A lutski sumós csapat: Balogh Attila, Délceg József, Buzás Patrik, Szabad
földi Leon, Végh Richárd, Berta Mike, Tar Mihály, Varga Dániel, Kovács János

Sipos Boglárka 43 kgban megszerezte elsõ OBérmét, egy csillogó bronzot

*További információkért keresse ügyfélszolgálati irodánkat! Az akció június 30-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


