
XXIII. évfolyam, 27. szám 2013. július 11.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Parlagfû szezon
Minden ötödik ember parlagfû-allergiától szen-
ved Magyarországon. 
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Csatornaépítés
Megkezdődött a csatornaépítés az Iparos úton, 
a munkálatok augusztusban fejeződnek be.
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Végre kapunyitás!

Ennek a pillanatnak már hét éve el kellett volna következnie, most végre eljött! - 
ezekkel a szavakkal kezdte beszédét T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város 
polgármestere az impozáns sportcsarnokban, amely végre benépesülhet. Mindez 
évek munkája és tárgyalássorozata után jöhet létre. A Velencei úton sokáig fájó 
szívvel autózhattak el a csarnok mellett az érdi lakosok, ám július 3-án a hatalmas 
sürgés-forgásból már érezhetõ volt, itt valami nagy dolog történik.  3. oldal

Nagysikerû fellépések
A több mint negyven éve ala-
kult Bukovinai Székely Nép-
dalkör fellépései nemcsak 
Magyarországon, hanem 
több alkalommal külföldön is 
öregbítik Érd város hírnevét. 
A népdalkör ez év júniusában 
Lengyelországban vett részt 
a „Bukovinai Találkozások” 
címû rendezvénysorozaton. 
A népdalkör legközelebb au-
gusztusban Bonyhádon sze-
repel a Bukovinai Székelyek 
Országos Szövetsége által 
rendezendõ találkozón.  
 12. oldal

Árulkodó fák

A Parkváros egyik csendes utcájában éli békés nyug-
díjas éveit Elek Mihály, aki ha jóféle, „magát fara-
gásra csábító” fát talál, enged a kísértésnek, elõveszi 
faragóeszközeit, és munkához lát, hogy megalkossa 
belõle azt, amit a fa felkínál, azaz „kiad magából”.  
 7. oldal

Lukin-kirándulás
Ismét útra keltek a nyári szünetben a Lukin 
László Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai.
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Kész a menetrend
Az Magyar Labdarúgó Szövetség versenybi-
zottsága döntött az NB III. átalakításáról. 
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Bemutatkozás

Megszokhattuk már az Érd 
kézilabda csapatával kap-
csolatban, hogy nagyon 
tudatosan évrõl-évre fo-
kozatosan erõsítve építik 
az együttest. 16. oldal

Parkoló

Immár ötödik évben in-
dult el Érden a nyári 
Parkoló program, amely-
nek keretében ingyenes 
szabadidõs foglalkozá-
sokon vehetnek részt a 
gyerekek a szünidõ tíz 
hetében. 5. oldal

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  
20/280-8197 
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

A parlagfûvel kapcsolatban 
eltérőek az álláspontok: egye-
sek szerint agresszíven terjedő 
gyomnövény, ami bárhol felüti 
a fejét, és rengeteg apró, akár 
harminc éven át is csíraképes 
magja révén évről évre terjed 
és szaporodik, ha nem irtják. 
Mások szerint egykoron az iste-
nek eledele volt, jelenleg táp-
lálék- és fûszernövény, amely 
megvédi a talajt a kiszáradás-
tól. Akár gyomnak, akár gyógy-
növénynek nevezzük, ez nem 
változtat azon a tényen, hogy 
a parlagfû-pollenre allergiás 
népesség aránya évről évre nő; 
a ’90-es évek végére megköze-
lítette a 30 százalékot (más for-
rásból származó adatok szerint 
minden ötödik ember szenved 
Magyarországon parlagfû-aller-
giától). 

Akik e népes csoporthoz 
tartoznak, bizonyára tudják, 

hogy a növény pollenszórása 
általában július közepe táján 
indul – az időjárás függvény-
ében ez egy-két hetet tolódhat 
–, és kisebb mennyiségben a 
fagyok beálltáig tart. Ahhoz, 
hogy minél kevesebb pollen 
kerüljön a levegőbe, illetve a 
növény kevesebb magot ter-
meljen – azaz ne szaporodjon 
–, időben gondoskodni kell a 
parlagfüves területek kaszálá-
sáról. Érd önkormányzata már 
június elején közzétette ezzel 
kapcsolatos felhívását – itt, az 
Érdi Újságban is – felszólítva 
a föld- és ingatlantulajdonoso-
kat az allergén növény irtására. 
Közzétettek egy telefon-, illet-
ve egy fax-számot is, amelyen 
várják a lakosság bejelentéseit 
a parlagfüves területekkel kap-
csolatban.

– Az önkormányzathoz a 
parlagfû-irtás tekintetében csu-

Félmillió forint is lehet a bírság

Kezdõdik a parlagfû-szezon
Minden ötödik ember parlagfû-allergiától szenved Magyarországon. Ez egy szívós, 
gyorsan terjedõ gyomnövény, bár egyesek szerint az istenek eledele, milliók életét 
keseríti meg, ezért országszerte kiemelt figyelmet fordítanak a parlagfû irtására. 
Érden sincs ez másként – alábbi írásunkból az is kiderül, milyen intézkedéseket 
tesznek a helyi hatóságok azért, hogy minél kevesebb parlagfû-pollen szennyezze 
a levegõt.

Felhívás parlagfű elleni védekezésre
Érd	 Megyei	 Jogú	Város	 Önkormányzat	 jegyzője	 felhívja	 az	 érintettek	 figyelmét,	 hogy	
–	az	élelmiszerláncról	és	hatósági	felügyeletéről	szóló	2008.	évi	XLVI.	törvény	17.§	(4)	
bekezdése	értelmében	–	a	földhasználó	köteles	az	adott	év	június	30.	napjáig	az	ingat-
lanon	a	parlagfű	virágbimbójának	kialakulását	megakadályozni,	és	azt	követően	ezt	az	
állapotot	a	vegetációs	időszak	végéig	folyamatosan	fenntartani.
Ha	a	földhasználó	védekezési	kötelezettségének	nem	tesz	eleget,	a	földhasználó	költsé-
gére	az	eljáró	hatóság	közérdekű	védekezést	rendel	el.
A	fentieken	túl	a	fertőzött	terület	nagyságától	és	a	gyomborítottság	mértékétől	függően	
növényvédelmi	 bírságot	 is	 ki	 kell	 szabni,	 amelynek	 összege	 –	 belterületen	 –	 15.000	
Ft-tól	5.000.000	Ft-ig	terjedhet.	A	bírság	meg	nem	fizetése	esetén	a	kiszabott	összeget	
késedelmi	kamat	terheli	és	adók	módjára	az	állami	adóhatóság	hajtja	be.
A	helyszíni	ellenőrzés	hivatalból	vagy	bejelentés	alapján	történik.	A	belterületi	 ingat-
lanok	 vonatkozásában	 az	 önkormányzati	 jegyző	 és	 a	 MgSzH	 területi	 szerve	 –	 az	
ügyfél	 előzetes	 értesítése	 nélkül	 –	 egyaránt	 végezhet	 helyszíni	 ellenőrzést	 (parlagfű	
felderítést),	a	közérdekű	védekezés	elrendelésére	a	parlagfű	elleni	közérdekű	védekezés	
végrehajtásának,	valamint	az	állami,	illetve	a	közérdekű	védekezés	költségei	megállapí-
tásának	és	igénylésének	részletes	szabályairól	szóló	221/2008.	(VIII.	30.)	Korm.	rendelet	
értelmében	csak	a	jegyző	jogosult.
Kérjük	az	érintetteket,	hogy	a	védekezési	kötelezettségüket	–	mindannyiunk	egészsé-
gének	megóvása	érdekében	–	önként	teljesítsék.
A	 Polgármesteri	 Hivatal	 a	 parlagfűvel	 fertőzött	 területek	 felderítésében	 számít	 a	
lakosság	 segítségére	 is.	 Kérjük,	 hogy	 aki	 parlagfüves	 területet	 észlel,	 az	 június	 30-át	
követően	jelezze	a	Hivatal	23/522-300-as	telefon	és	a	23/522-356-os	fax	számán,	vagy	
személyesen	a	Hivatal	Alsó	utca	3.	szám	alatt.
	 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

pán a belterületek, közterületek 
tartoznak, a külterületek, zárt-
kertek esetében az Érdi Körzeti 
Földhivatal jár el – tudtuk 
meg Bács-Kovács Enikőtől, a 
Polgármesteri Hivatal Általános 
Igazgatási Csoportjának veze-
tőjétől. 

– Rendszeresen érkeznek hoz-
zánk lakossági bejelentések par-
lagfüves területekről, már idén 
is kaptunk jelzéseket. Minden 
egyes bejelentést 24-48 óra alatt 
kivizsgálunk. Szinte mindig 
elhanyagolt vagy beépítetlen 
telkekkel kapcsolatban jönnek 
panaszok – a terület tulajdo-
nosa általában máshol él. Az 
általunk kivizsgált esetek két-
harmadában egyébként „csak” 
magasra nőtt gyomokat talá-
lunk a helyszínen, parlagfüvet 
nem. Természetesen ebben az 
esetben is eljárunk: a 23/2005. 
(VII.01.) önkormányzati rende-
let alapján felszólítjuk a tulajdo-
nost az ingatlan rendbe tételére. 
Ha a tulajdonos a felszólításnak 
nem tesz eleget, határozatban 
kötelezzük a rendelet betartá-
sára. A határozat meghozatala 
után helyszíni szemle keretében 
ellenőrizzük, hogy a tulajdonos 
e kötelezettségének eleget tett-e 
– ha nem, 500 ezer forintig ter-
jedő, ismételten kiszabható bír-
sággal sújtjuk.

– A parlagfüves területek 
esetében más eljárást követünk. 
Mivel a vonatkozó jogszabály 
értelmében a földhasználó 
köteles adott év június 30-ig az 
ingatlanon a parlagfû virágbim-
bójának kialakulását megaka-
dályozni, és azt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntarta-
ni, a nyár első hónapjában az 
ingatlantulajdonosokat csupán 
felszólítjuk a parlagfû elleni 
védekezésre. Július elsejétől 
abban az esetben, ha a növény 
még nem virágbimbós, szintén 
felszólítással élünk, ha viszont 

a növényen már megjelentek 
a bimbók, felszólítás nélkül 
elrendeljük az azonnali kény-
szerkaszálást és megindítjuk 
az eljárást – mondta lapunknak 
Bács-Kovács Enikő.

Az elhagyatott portákra rend-
őri kísérettel mennek be az 
ÉKFI munkatársai – ők végzik a 
parlagfû-mentesítést.

– Minden egyes esetben jegy-
zőkönyv és fényképes dokumen-
táció készül. Előfordul ugyanis, 
hogy az ingatlan tulajdonosa 
fellebbez, azt állítva, hogy a 
telken nem volt parlagfû. Ilyen 
esetekben a fényképes doku-
mentumok bizonyítják, hogy a 
kényszerkaszálás elrendelése 
jogszerû volt. A tulajdonosnak 
egyébként nemcsak a kaszá-
lás és az eljárás költségét kell 
megfizetnie, hanem a 15 ezer-
től 5 millió forintig terjedő bír-
ságot is. Ez utóbbit nem az 
önkormányzat veti ki, hanem 
a Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóság – ennek az intéz-
ménynek továbbítjuk ugyanis a 
parlagfûvel kapcsolatos ügyeket 
– tette hozzá a csoportvezető. 

Tavaly nyáron a 
parlagfûszezonban 50-60 belte-
rületi ingatlan esetében rendelt 
el az önkormányzat kényszer-
kaszálást Érden. Ennél persze 
több bejelentés érkezett – mint 
fentebb írtuk, sok esetben par-
lagfüvet nem, csupán egyéb 
gyomokat találtak a kiszállás 
során, és az is előfordult, hogy 
a tulajdonos tette rendbe a tel-
két, mire az ÉKFI munkatársai 
megjelentek. Ez azonban nem 
túl gyakori eset. 

Parlagfû persze nemcsak az 
ingatlanokon, hanem közterü-
leteken – parkokban, játszóte-
reken – is nő, nem beszélve 
a vasúti töltésekről. Ez utóbbi 
nem tartozik az önkormányzat 
hatáskörébe, a közterületek 
azonban igen. Ezeket az ÉKFI 
munkatársai ellenőrzik, és az 
önkormányzat költségén kaszál-
ják. Ami viszont az út menti 
sávokat illeti, azok a kerítéstől 
számított öt méteres körzetben 
még az ingatlantulajdonosok-
hoz tartoznak, és a kaszálást 
itt is ugyanúgy a lakóknak kell 
elvégezniük, mint a kapujukon 
belül. 

Mint fentebb már írtuk, a kül-
területek, zártkertek a földhiva-
talhoz tartoznak; e hatóság végzi 
a parlagfûvel fertőzött területek 
felkutatását, bemérését, digitális 
fényképezését, és az adatokat 
továbbítja a kényszerkaszálás 
elrendelésére jogosult illetékes 
növény- és talajvédelmi szolgá-
latnak. A helyszíni ellenőrzése-
ket felsőfokú végzettséggel ren-
delkező mezőgazdászok végzik, 
akik nemcsak a parlagfûvel fer-
tőzött területeket kutatják fel, 
hanem általános határszemlét is 
tartanak, így az engedély nélkül 
más célra igénybevett, haszno-
sítatlan, gyomos termőföldte-
rületek tulajdonosai, földhasz-
nálói ellen is hatósági eljárást 
indíthatnak. Ádám Katalin

Aki nem irtja a parlagfüvet, nagy összegû bírságra számíthat
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Az elhanyagolt kertek tulajdonosait is megbírságolják, ha felszólításra sem 
tesznek rendet a portájukon
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Csillogott, villogott az a Tihany 
bicikli és olyan áramvonalas volt a 
vázat követő kettős karcsú cső ív, 
hogy az alumíniumipar két remek-
lése, a préselt első és a hátsó sár-
hányó már csak ráadás lehetett. 
Amikor az érdi Iparcikk bolt előtti 
poros placcon ráfékezve kifarol-
tam, a nyolcadikos lányok is elis-
merően mosolyogtak. A sikerből 
semmit nem volt le, hogy a gépnek 
nem volt sebességváltója, hogy a 
világítótestet még pattintós dina-
móval kellett a kerékhez fordíta-
ni. Különben is a háromnegyedes 
bicajról legalább leért a lábam, 
s a kerekek pereme ugyanolyan 
fehér volt, mint a piros mûbőr 
ülésé. Érdről először persze csak 
maximum a Fundoklia, vagy a 
pincesor, a Minaret környékének 
kis utcái jelentettek élvezetes úti 
célokat, a döcögős földutakon pat-
togva letekerhettünk a Duna part-
ra hûsölni, de a főváros felől érke-
ző víz akkor sem volt vonzó, ha 
éppen nem csillogott a felszínén 
a nyersolaj szivárványa. Budapest 
felé egyébként azért sem nagyon 
vágytunk, mert bár a személy-
autó forgalom elenyésző volt, a 
csőrös Csepelekből és a dübörgő 
benzinzabáló ZIL teherautókból 
(Zavod Imenyi Lenyina) is alig járt 
néhány, a kockaköveken nem volt 
kedve az embernek szétveretni a 
fenekét. 

Amit még otthon sem vallot-
tunk be szüleinknek: végül is saját 
kalandvágyunktól hajtva, szoron-
gásainkat legyûrve letekertünk 
a Velencei tóra. Fürdőgatya, sie-
tős fürdés, napozásnak álcázott 
tanácstalanság. A kis, a közepes és 
a nagykamaszok közös vonása a 
tétovaság. Ebben nagyok voltunk, 

ahogyan a néhány éve alapított 
Vörösmarty Gimnázium mítoszá-
nak ápolásában is, hiszen ekkor-
táj érettségizett az első osztály, 
akikhez képes mi még csak a jövő 
voltunk. Székely Andor és Dizseri 
Sándor alatt vált a suli országos 
hírûvé, de számunkra Szalay Jenő 
odaadása, gyakran nehezen elvi-
selhető maximalizmusa, Horváth 
Kinga pontossága, becsületessé-
ge volt a példa. A példa, amelyet 
persze még magunknak sem val-
lottunk be, hogy mintát jelente-
ne számunka. De nyáron nem is 
ezzel foglalkozik egy mégoly erős 
kötődésû vörösmartys sem. 

A bicaj az más. Iskolába járás 
helyett itt volt nekünk a kerékpár-
túra. Addig rágtuk szüleink, pon-
tosabban apáink fülét, míg végre 
ránk untak, és föltarisznyáztak 
bennünket. Balatonszemesen az 
egyik ottani üdülőben gondno-
koskodott Kuki nagymamája, az 
volt a biztos pont, oda bekopog-
tathatunk és a kerti matracraktár-
ban alhatunk is. Nappal lángos, 
este a nagyi főztje. Hogy a hatva-
nas évek második felében milyen 
volt a magyar turisztika technikai 
háttere, arról jobb nem beszélni. 
A csehszlovák ipar háti és oldal-
zsákjai, a magyar alumíniumipar 
dobozai és a két világháború közöt-
ti cserkészmozgalom két darab-
ból összegombolható terepszínû 
sátra. Utóbbi talán a Sina kastély-
ban mûködő KALOT (Katolikus 
Legényegyletek Országos 

Testülete) Népfőiskola raktárából 
öröklődhetett elő. Ugyan a bicik-
limet apámnak kellett megtarta-
nia, hogy föl tudjak kapaszkodni 
rá, annyira megpakoltuk, de ha 
gurult, akkor már nem dőltem 
le róla. Azt a kínlódást, ami kora 
hajnaltól késő éjszakáig tartott, 
nem nevezném kirándulásnak. 
Még szerencse, hogy nem volt 
mobil, a telefon is tekerős és több 
órás elfoglaltság, mire a képeslap 
hazaért, már mi is csak a szépre 
emlékeztünk. Például a minden 
esti bulira a szemesi Vigadóban, 
ahol azt a nyugati zenét játszot-
ta egy akkor teljesen ismeretlen 
Kex nevû zenekar, amit recsegve 
hallgattunk a paplan alatt Szokol 
rádiónkon, s amitől nekünk már 
a lélegzetünk is elakadt. „Radio 
Luxemburg, London W-1. 207. 
People…” Táncolhattunk az esti 
szürkülettől akár 11 óráig is, 
mert az éjféli záráshoz kegyet-
lenül korán kezdtek pakolni a 
pincérek. A korban hozzánk illő 
leányokkal, szigorúan a szülői 
látótávolság határán belül, de pár-
ban bámulhattuk a vizet. Izzadó 
tenyerünk még meg-megrebben-
ve kereste a lányos formákat, s a 
boldogságtól órákig nem tudtunk 
elaludni a szuterénban. Talán 
azért, mert nem is tudtuk, hogy ez 
boldogság. A szabadság tébolyí-
tó érzése, az először hosszabbra 
hagyott hajunkat borzoló szellők, 
és a személypoggyászként haza-
küldött csomag jelezte, hazafelé 
 könnyebb lesz. 

Csak az emlékeinket csomagol-
tuk, a lányok levélcíme egy fecnin 
is elfért. Semmi e-amil, papír és 
golyóstoll. 

  Antall István

Szerelmes 
biciklisták

Először csak színházi szak-
kifejezésként ismertem. Új 
darabra készült a teátrum és 
valamely szerepre kerestek új 
színészt. Aztán kiderült, hogy 
sportolóknál, elsősorban csa-
patjátékosok esetében ugyan-
ez a helyzet, sőt, munkaadók-
munkavállalók kapcsolatában 
is, legfeljebb ez utóbbit hiva-
talosan inkább próbaidőnek 
nevezik.

Visszagondolva néhány 
évtizeddel korábbi nyarakra: 
nálunk – barátaimnál, iskola-
társaimnál – a nyári tanítási 
szünet nem mindig, és nem 
elsősorban nyaralást jelentett, 
hanem munkát. Már jóval a 
tanévzáró előtt tájékozódtunk 
a környékbeli vállalatoknál, 
esetleg a szülői kapcsola-
tokon keresztül más cégek, 
üzemek lehetőségei felől: hol 
alkalmaznának a szünidőben 
diákokat. A választásban sok 
tényező számított, nemcsak 
a pénz: a leendő munkate-
rület érdekessége, a társaság, 
kicsit talán a szakma is, de 
ez nem volt jellemző. Külön 
írás témája lehetne – főként a 
későbbiek ismeretében – hogy 
jó néhány kortársamnál már 
akkor kiderült: ki akar valójá-
ban dolgozni, ki hajlandó eset-
leg fáradságos, de tisztességes, 
értékteremtő munkát végezni, 
és ki törekszik a munka nagy 
ívben történő elkerülésére. 
Azt is észre kellett vennünk, 
hogy vannak, akiket a papa 
és a mama, később pedig a 
kapcsolatok, esetleg a „moz-
galom”, azaz: a KISZ, majd a 
párt, az egyetlen párt el tud 
helyezni olyan területre, ahol 
nem kell dolgozni, mégis több 
pénzhez lehet jutni. 

Napjainkra valamelyest meg-
változott a helyzet. Beléptek a 
munkáltatók sorába a multi-
nacionális cégek, és önmagá-
ban ez is sok mindent átalakí-
tott, de munkába álltak olyan 
diákmunkát szervező irodák 

is, amelyek – természetesen 
némi jutalék fejében – a fiatal 
munkavállalók elhelyezkedé-
sének segítésére vállalkoztak. 
Alapvetően azonban az érték-
rend, a nagyjából általánosnak 
tekinthető cél alakult át. Míg az 
évtizedekkel ezelőtti időszak-
ban a „dolgozom egy hónapot, 
aztán nyaralok a pénzből vagy 
veszek egy biciklit” elv többé-
kevésbé uralkodott, manapság 
ez kevésbé jellemző. Kisebb 
részben a „mindegy mi, csak 
töltsem el az időt valahogy” 
elmélet érvényesül, többség-
ben azonban már előre gon-
dolkoznak a fiatalok, és a nyári 
munkát szinte próbajátékként 
fogják fel. Igyekeznek olyan 
kapcsolatokra, ismeretekre 
szert tenni, ami a későbbiek-
ben segíthet munkahelyet, 
sőt, talán hivatást is találni. 
Ez jó dolog, még ha tulajdon-
képpen a környezet, a nehéz 
munkaerőhelyzet megisme-
résének hatására is alakul ki. 
Mérlegelheti a fiatal, hogy 
eddigi, tankönyvekből szerzett 
ismeretei hogyan érvényesül-
nek a gyakorlatban; kiderülhet, 
van e hajlama, kedve, tehetsége 
részt vállalni a konkrét terme-
lőmunkából? Van ismerősöm, 
aki a kereskedelem területén 
szeretne továbbtanulni, és 
most bolti eladóként ismerke-
dik a szakmával. Olyanról is 
hallottam, aki orvosi pályára 
készülve kisegítő nővérnek 
jelentkezett egy kórházba, ahol 
éjszakásként is kipróbálhatja 
magát, hogyan tud gondozni, 
vagy akár lefürdetni magatehe-
tetlen beteget.

Próbajátékok ezek a javából, 
előkészületek a fellépésre a 
nagybetûs ÉLET címû darab-
ban – a „játék” szót talán már 
nem is illendő rájuk használni.

A szerkesztõ jegyzete

Próbajátékok, nyáron

 

Az Érdi Sport Kft. Érd Megyei 
Jogú Város támogatásával, 

valamint a TAO-támogatás 
felhasználásával 1,3 milliárd 

forintért tudja megvásárolni a 
létesítményt, amely így az érdi 
kézilabdázók méltó otthona 
lesz – és előtte vendégül látják 
az U19-es férfi kézilabda világ-
bajnokság mezőnyét. A teljes 
vételárat 2014. december 31-
ig egyenlítik ki a HVB Leasing 
Sport Ingatlanhasznosító Kft. 
számára. 

– A sportcsarnok nem a város 
tulajdonában volt, ezért hosszú 
és fáradságos tárgyalássorozat 
végén sikerült pontot tenni az 
ügy végére és kinyithatja kapu-
it a létesítmény. Teljes volt az 
egyetértés, a sportcsarnok nem 
állhat tovább üresen, sportese-
mények és kulturális összejö-
vetelek helyszínéül, otthonául 
kell szolgálnia. Az érdieket nem 
fogadhatták tovább zárt kapuk, 
emellett az augusztus 10-23. 
közötti U19-es férfi kézilabda 
világbajnokságig is megoldást 
kellett találnunk. A Budaörssel 
közösen rendezendő torna nagy 
horderejû esemény, nemcsak a 
szervező városok, hanem egész 
Magyarország és a magyar sport 
értékét növeli – hangsúlyozta T. 
Mészáros András. 

Szántó Erzsébet, az Érdi 
Sport Kft. ügyvezetője kiemelte 
annak a 2011-ben hozott kor-
mányrendeletnek fontosságát 
is, amellyel az öt látványsportot 
– labdarúgás, vízilabda, kosár-
labda, jégkorong, valamint a 

Sportesemények, kulturális rendezvények helyszíne lesz

Megnyílt az érdi sportcsarnok!
Ennek a pillanatnak már hét éve el kellett volna következnie, most végre eljött! - 
ezekkel a szavakkal kezdte beszédét T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város 
polgármestere az impozáns sportcsarnokban, amely végre benépesülhet. Mindez 
évek munkája és tárgyalássorozata után jöhet létre. A Velencei úton sokáig fájó 
szívvel autózhattak el a csarnok mellett az érdi lakosok, ám július 3-án a hatalmas 
sürgés-forgásból már érezhetõ volt, itt valami nagy dolog történik. 

Az impozáns létesítmény látványnak sem utolsó

kézilabda – segíti a társasági adó 
gyûjtésével. Azóta soha nem 
látott fejlődésen mennek keresz-
tül ezek a sportágak, valamint a 
klubok, ami alól természetesen 
az érdi kézilabdacsapat sem 
kivétel. Ráadásul az egyesület 
nagy gondot fordít az utánpót-
lás nevelésére is, így nem csak 
a felnőtt csapat, hanem a fiatal 
kézilabdázó palánták otthonául 
is szolgálhat a csarnok. 

Látható megkönnyebbü-
léssel beszélt az új otthonról 
Tekauer Norbert, a kézilabda 
csapat elnöke is, aki rámutatott, 
hogy egyelőre még csak most 
lakják be, most ismerik meg 
a helyszínt, hiszen mindössze 
két héttel korábban nyitották ki 
először. 

A sajtótájékoztató után pár 
órával aztán már az érdi lako-
sok is beléphettek az eddig csak 
áhított küzdőtérre és nézőtérre, 
a szurkolók pedig azonnal meg-
kezdték a hangolást, jelezve, 
ők is méltók lesznek a csar-
nok színvonalához. Az U-19-es 
világbajnokságig és a szezon 
kezdetéig pedig megkezdődött a 
visszaszámlálás – az Érdi Városi 
Sportcsarnok már készen áll. 

 Szarka András

T. Mészáros András: Hosszú és 
fáradságos tárgyalássorozat végén 
sikerült pontot tenni az ügy végére és 
végre kinyithatja kapuit a létesítmény

Tekauer Norbert: Egyelõre még csak most lakjuk be, most ismerjük meg 
belülrõl a mérkõzések helyszínét

A közönség is régen várt már erre a pillanatra

Az ÉTH közleménye – Nyári ügyfélszolgálati rend 
A Érd és Térsége Hulladékkezelési kft. (ÉTH) a nyári idõszakban az alábbi ügyfélszolgálati 
idõbeosztásban áll ügyfelei rendelkezésére.
Központi ügyfélszolgálatunk (Érd, Sas utca 2. sz.) nyitvatartási rendje:

Hétfõ:  8 órától  -  20 óráig
Szerda: 8 órától  - 16 óráig
Péntek: 8 órától – 12 óráig

Személyesen, telefonon, vagy elektronikus levélben állunk minden kedves ügyfelünk rendelke-
zésére.

Budafoki út 2-4. sz. (Tesco) ügyfélszolgálatunk az alábbi idõben nyári szabadságkiadás miatt 
zárva tart:

Július   8-tól – július 19-ig
Augusztus 12-tõl – augusztus 23-ig

A többi idõpontban az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

Hétfõ:  13 órától  - 20 óráig
Szerda:  8 órától  - 16 óráig
Péntek:  8 órától  - 12 óráig

Minden kedves ügyfelünknek kellemes nyarat, tartalmas és pihentetõ szabadság eltöltést 
kívánunk. Munkánk bármilyen változásáról a helyi sajtóban továbbra is idõben tájékoztatjuk 
Önöket.
 Az ÉTH Sajtószolgálata 
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Megkezdődött a csatornaépítés az Iparos úton. 
A munkálatok várhatóan augusztus első felében 
fejeződnek be, amennyiben nem lesznek gondok 
a többi – föld alatt futó – közmûvezetékkel. Mint 
a kivitelező képviselőjétől megtudtuk, a lezárás 
a Kárpitos-Iparos utca sarkától számított 40-40 
métert érinti. A munkálatok miatt az Iparos út 
páros – azaz a városközpont felől érkezve a jobb 
– oldali sávját zárták le, így a csatornaépítés 
ideje alatt nem három, hanem két forgalmi sávon 
lehet majd haladni. A közösségi közlekedést a 
munkálatok nem akadályozzák, buszmegállót 
áthelyezni nem kellett.

Mivel a Törökbálinti úti munkák még nem 
fejeződtek be, a szakemberek azt javasolják, az 
autósok a fővárost a 6-os úton közelítsék meg, 
ha pedig az autópályán túli terület az úti céljuk, 
válasszák a Fuvaros – Aknász utcai aluljárót, és 
kerüljék el az M7-es autópálya le- és felhajtóját. 
Hamarosan könnyebb lesz a közlekedési hely-
zet, mivel július közepétől már akadálytalanul 
lehet közlekedni a Törökbálinti úton. Á. K.

Biztosan másokkal is előfordult 
már, hogy autójával szabályo-
san haladva, sötétedés után 
éppen, hogy sikerült az utolsó 
pillanatban kikerülnie az alig 
látható, lámpa nélkül és sötét 
ruhában bicikliző embert. Az 
Érdi Rendőrkapitányság mun-
katársai minden lehetséges 
fórumon újra és újra elmond-
ják, hogyan kell szabályosan 
közlekedni, de úgy tûnik, még 
mindig nem elégszer. Pedig 
ajánlatos lenne odafigyelni 
ezekre a részletekre, mert a jó 
idő érkezésével a gyalogosok 
és a két keréken közlekedők 
– a biciklisek és a motorosok 
– vannak leginkább veszélyben, 
mert, ha baleset történik, ők a 
legsérülékenyebbek. 

Simon Krisztina rendőr 
főhadnagy, az Érdi Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának munkatársa fel-
sorolta a kerékpár alapvető 
tartozékait: az első és hátsó 
lámpa, két, egymástól függet-
lenül mûködő, első és hátsó 
fék, valamint a kerékre szerelt, 

piros vagy borostyán sárga priz-
ma. Mindezek nélkül egyáltalán 
nem ajánlatos kerékpárral köz-
lekedni. Természetesen a kor-
mánynak is mûködnie kell, és a 
hangjelzőre, azaz a csengőre is 
szükség van. Sajnos, előfordul, 
hogy úgy adják el az áruházak-
ban a kerékpárt, hogy a felsorolt 
kellékek mindegyike, vagy egy 
része hiányzik a bicikliről, ezért 
külön kell őket megvenni. 

Lakott területen nem kötele-
ző a láthatósági mellény – bár 
természetesen nem árt, ha van 
– de ha a nyílt úton kerékpároz-
nak, fontos, hogy már messziről 
felfigyeljenek az autósok arra, 
hogy biciklis halad előttük, hogy 
idejében és biztonságosan ki 
tudják kerülni. A gyalogosoknak 
a menetiránnyal szemben, bal-
oldalon ajánlatos közlekedni, 
amennyiben nincs más lehe-
tőség és kizárólag az úttesten 
kénytelenek közlekedni. Ezzel 
ellentétben, a biciklizőknek a 
jobb oldali haladásirány a sza-
bályos. Ha az autóút mellett 
van kerékpárút, akkor kötelező 

jelleggel azt kell használni, ha 
nincs, akkor az út szélén illetve 
az útpadkán ajánlatos biciklizni. 
Fontos felhívni a figyelmet arra 
is, hogy ha a kerékpáros át akar 
menni az úttesten, feltétlenül 
le kell szállnia a bicikliről, és 
gyalogos módjára kell átkelnie 
az úttesten. Bármilyen furcsa, 
ma már a kerékpározóknak is 
be kell tartani a sebességhatáro-
kat, ugyanis ezekkel a korszerû 
kétkerekûekkel számos esetben 
már nem okoz gondot a szá-
guldás sem. A bicikli maximális 
sebessége 50 kilométer/óra lehet, 
de ez is csak lakott területen 
kívül. Lakott területen viszont 40 
kilométeres maximális sebesség 
a megengedett. Kerékpárúton 
30, a járdán pedig 10 kilomé-
ter a megengedett sebesség. 
A kerékpáros védősisak ugyan 
nem kötelező, de jó, ha van, 
különösen akkor, ha hosszabb 
távon kerekezik valaki, és sokat 
teker nyílt autóúton. A többi 

Az alapfelszerelések a biztonságos közlekedést szolgálják

A kerékpáros is bûntethetõ
Süt a nap, tombol a nyár, tart a vakáció. Ilyenkor 
nemcsak a gyermekek és a fiatalok, hanem a felnõttek 
is szívesen nyeregbe pattannak, és két keréken szelik 
a hosszú kilométereket, vagy rövidebb távokon, csak 
a városban biciklizgetnek. Saját maguk, és a többi 
közlekedõ biztonsága érdekében azonban nem mind-
egy, hogy a kerékpárnak megvan-e minden szükséges 
tartozéka, és az is fontos, hogy ismerjék, és be is 
tartsák az alapvetõ szabályokat. Kérésünkre Simon 
Krisztina rendõr-fõhadnagy hívta fel a figyelmet arra, 
mi mindenre kell a biciklizõknek feltétlenül ügyelni.

sérülés elleni védőeszköz, mint 
amilyen a térd- és könyökvédő, 
szintén nem tartoznak a kötele-
ző felszerelések sorába, ám min-
denképpen hasznosak lehetnek, 
ha véletlenül bekövetkezik az 
esés vagy a borulás. Azt meg 
talán mondani sem kell – hang-
súlyozta Simon Krisztina –, hogy 
kerékpározás közben nem sza-
bad kutyát sétáltatni, és a biciklit 
sem szabad semmilyen motoros 
vagy egyéb jármûvel vontatni. 

– A kerékpáros társadalom a 
közelmúltban kissé felháboro-
dott, amikor azt lehetett hal-
lani, hogy a rendőrök szigorú 
szankciókat, kemény pénzbír-
ságokat szabtak ki azokra a 
biciklisekre, akik lámpa nélkül 
közlekedtek, vagy netán meg-
szondáztatták őket, és kiderült, 
hogy alkoholt fogyasztottak. 
Méltányos-e a békés biciklise-
ket szankcionálni, miközben a 
gépjármûvezetők jóval több bal-
esetet okozhatnak? – kérdeztük 
a főhadnagyot.

– Bár ma már a legtöbb közle-
kedési bírság fix összegû, vagyis 
a rendőröknek nincs választási, 
mérlegelési lehetőségük arra 
vonatkozólag, mekkora bünte-
tést szabjanak ki egy-egy konk-
rét esetben, a kerékpárosok 
ellenőrzésekor azonban mégis 
mérlegelhetik, hogy bírságol-
nak-e, vagy célravezetőbbnek 
látják a figyelmeztetést, és csak 
a súlyosabb esetekben szab-
ják ki a helyszíni bírságot, ami 
ötezertől akár ötvenezer forintig 
is terjedhet. 

Néhány elrettentő példából 
pedig már sokan megtanul-
hatták, hogy ittasan nemcsak 
autót, de kerékpárt sem sza-
bad vezetni. Fontos, hogy mind 
a fiatalok, mind az idősebbek 
megértsék: a szabályok nem 
azért vannak, hogy a rendőrök 
ellenőrizzenek, és bírságolja-
nak, hanem a saját és mások 
biztonsága érdekében kell meg-
ismerni, és betartani azokat.

 Bálint Edit

Csatornaépítés az Iparos úton

Hétfõ reggel még akadálytalanul lehetett közlekedni az Iparos utcán
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Ha nincs külön kerékpárút, akkor az út szélén kell biciklizni
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A legfontosabb, körültekintõen 
kerékpározni, és másokra is oda-
figyelni

Fotópályázat
A Szepes Gyula Művelődési Központ 
Duna-Art Fotóklubja fotópályázatot ír ki 
Óvd a környezetedet! címmel

A fotópályázat célja, hogy felhívja a 
figyelmet természeti értékeink megóvá-
sára, és egy élhető, fenntartható környe-
zet kialakítására, védelmére. 

Fotókat várunk több témában is, 
mint például szelektív hulladékgyűjtés, 
újrahasznosítás, energiatakarékosság, 
veszélyeztetett állat - és növényfajok 
védelme, egészséges táplálkozás, rend-
szeres mozgás, sport stb. 

Feltételek:
–  amatőr fotósok pályázhatnak
–  az alkotásokat A4-es formátumban, 

(maximum 5 fotó), nyomdai minő-
ségben kérjük beadni

–  a fotókat digitálisan is kérjük elkül-
deni a fotóklub email címére: duna-
art.fotop@gmail.com

A zsűri által kiválasztott képeket díjazzuk 
és a beadott pályaművekből kiállítást 
rendezünk a művelődési központban. A 
kiállítás képeivel a fotóklub rendelkezik.

A fotókat névvel, elérhetőséggel ellát-
va a Szepes Gyula Művelődési Központ 
információján (Érd, Alsó u 9.) kérjük 
leadni.

Beadási határidő: 
október 14-16-ig, 8-18 óráig.

Bővebb információ kérhető Körmendy 
Zizi klubvezetőtől a 20/411-3673-as 
telefonszámon, vagy a dunaart.fotop@
gmail.com email címen.  

Helyi szolgáltatók
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„PARKOLÓ”
Nyári szabadidős program

2013. június 25-től -  augusztus 22-ig

Kedd 10 órától – 14 óráig: 
–   kreatív kézműves programok, 

személyes találkozók érdekes hivatást végző emberekkel ismer-
kedés népi mesterségekkel, mesteremberekkel

Csütörtök 9 órától – 17 óráig: 
–  kirándulások Érd és környékén
–  beszélgetések Érd neves embereivel

Péntek 9:30 órától– 12:30-ig: 
–  sportnap
–  vetélkedők

Záró programunk augusztus 22-én közös bográcsozás,
melyre mindenkit szeretettel várunk.

Gyülekezés és érdeklődés helye:             
Szociális Gondozó Központ Családsegítő Szolgálat
Érd, Emma u. 8. TEL: 23/ 366-105      

A programokon való részvétel ingyenes.

Javában tart a nyári szünidő, 
ami a szerencséseknek a nya-
ralást, a táborokat, a családi 
programokat jelenti. Vannak 
azonban szép számmal olyan 
gyerekek is, akik a tévé, a szá-
mítógép előtt ülve, vagy az 
utcán csellengve töltik a vaká-
ciót – szüleiknek nem telik a 
fizetős programokra, nem tud-
nak annyi szabadságot kivenni, 
hogy gyermekük felügyeletét 
egész nyárra megoldják. Nem 
véletlen, hogy igen népszerû és 
minden évben telt házas az érdi 
iskolák Favágó utcai nyári nap-
közis tábora; de sajnos ide sem 
juthat el minden érdi gyerek.

Nekik, a felügyelet, illetve 
elfoglaltság híján otthon ülő, 
vagy az utcán csellengő fiata-
loknak szól az érdi Szociális 
Gondozó Központ Családsegítő 
Szolgálatának és Gyermekjóléti 
Központjának közös szerve-
zésében, immár ötödik nyáron 
megrendezésre kerülő „Parkoló” 
elnevezésû program. A szünidei 
programsorozat tíz hetes; júni-
us 25-én indult és augusztus 
22-én zárul. 

– Heti három alkalommal 
várjuk Érden a gyerekeket, 
fiatalokat. Minden kedden 
kézmûveskedünk, népi mester-
ségekkel ismerkedünk, csütör-

tökönként kirándulunk Érden 
és környékén, péntekenként 
pedig játékos sportvetélkedő-
ket tartunk. A programokat 
– ha éppen nem kirándu-
lunk – az Enikő utcai Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó Iroda 
klubhelyiségében, illetve a 
Családsegítő Szolgálat kertjé-
ben tartjuk. Nemcsak Érden, 
hanem Diósdon is szervezünk 
programokat, a szerdai napo-
kon – mondta lapunknak Récsei 
Krisztina, az Érdi Szociális 
Gondozó Központ Családsegítő 
Szolgálatának vezetője. 

– A programok ingyenesek, és 
minden 6 év feletti gyermeket 
szívesen látunk. Természetesen 
nem kötelező minden alkalom-
mal itt lenni, aki akar, csupán 
két-három órát tölt velünk. 
A tapasztalat egyébként az, hogy 
a gyerekek élvezik a játékokat, 
szívesen jönnek. Amellett, hogy 
szabadidős programokat szer-
vezünk, nagy hangsúlyt fekte-
tünk a hagyományok ápolására 
és a szocializációra, mivel úgy 
látjuk, erre is nagy szükség van 
– tette hozzá a tagintézmény-
vezető.

A Parkoló programban 
részt vevő gyerekek, fiatalok 
zöme halmozottan hátrányos 
helyzetû. Nem mennek nyaral-

ni, ritkák a családi programok, 
kirándulások, strandolások. 
A szervezőknek úgy kell hát 
megtervezniük ezt a tíz hetet, 
hogy az valóban élmény legyen 
az ide járóknak – más módon 
ugyanis nem jutnak ilyesmihez. 
Ehhez persze szükség van anya-
gi forrásokra is.

– Pályáztunk a Nemzeti 
Család- és Szociálpolitikai 
Intézet (NCSSZI) által kiírt 
pályázaton egyes programok 
finanszírozására, jelenleg az 
elbírálás eredményét várjuk. 
Addig önerőből, illetve támoga-
tóink segítségével bonyolítjuk 
le, amit csak lehet. Egyik segí-
tőnk az érdi Tesco, amely élel-
miszerrel támogat minket, így a 
gyerekeket üdítővel, szendvics-
csel tudjuk kínálni napközben. 
A Duna Autóház egy-egy távo-
labbi kirándulást finanszíroz – 
például a Budakeszi Vadaspark, 
a diósdi Rádiómúzeum meg-
látogatását. Egyébként ahová 
lehet, gyalog megyünk Kiss 
Sándor kollégánk vezetésével. 
Idén elsétáltunk a gyerekekkel 
Tárnokra, ahol a kőfejtőben 
megnéztük a barlangokat, min-
den évben ingyen vendégül lát-
nak minket egy tárnoki lovasta-
nyán, bográcsozunk a Duna-
parton, megnézzük a környék 
nevezetességeit és a Magyar 
Földrajzi Múzeumot – sorolta 
az intézményvezető, hozzátéve: 
egy sikeres pályázatnak köszön-
hetően húsz 12 év feletti rászo-
ruló érdi fiatal nyaralhat majd 
Fadd-Domboriban augusztus-
ban, az Erzsébet-táborban.

– Mindezek mellett szerve-
zünk egy különleges jutalomki-
rándulást azoknak a 12 év feletti 
gyerekeknek, akik ezt a tíz hetet 

velünk töltötték, és minden 
alkalommal eljöttek a program-
jainkra. Ezek a fiatalok egyéb-
ként visszajáró „vendégek” 
nálunk, van, aki már ötödik éve 
jön hozzánk. Mondhatni, előt-
tünk cseperedtek fel – csak míg 
régen játszani jöttek, most már 
a munkatársaknak segítenek. 
Négy kolléga foglalkozik a gye-
rekekkel, emellett diák-önkénte-
seket is fogadunk – zárta szavait 
a tagintézmény-vezető.

A tízhetes programot Rákosi 
Aglája családgondozó – kollegá-
val közösen – szervezi; lapunk-
nak ő mesélt a Parkoló minden-
napjairól.

– Reggelente összegyûlünk, 
ráhangolódunk a napi program-
ra, amit a gyerekekkel együtt 
tervezünk meg, figyelembe 
véve az igényeiket – no meg 
az időjárást, mert persze eső-
ben vagy 35 fokos melegben 
nem fogunk nagy túrákat tenni. 
Programjaink egyébként még 
képlékenyek, hiszen ha nyerünk 
az NCSSZI pályázatán, több 
távolabbi kirándulást, stran-
dolást is tudunk finanszíroz-
ni. Minden évben törekszünk 
arra, hogy olyan érdi közismert, 
elismert személyiséggel ismer-
kedhessenek meg a gyerekek, 
akire felnézhetnek, idén is sze-
retnénk, ha ez megvalósulhatna 
– sorolta Rákosi Aglája. 

Hogy a Parkoló program sike-
res, azt mi sem mutatja jobban, 
mint hogy július 5-én is jó tucat-
nyi kisebb-nagyobb gyerek gyûlt 
össze az Enikő utcai klubhelyi-
ségben – mert bármi légyen is a 
program, reggelenként itt gyü-
lekeznek a gyerekek, rajzolnak, 
társasjátékoznak. Sok testvérpár 
jár ide: a nagyok a rájuk bízott 

Ingyenes programok, közös élmények a rászoruló gyerekeknek

Nyári csellengés helyett Parkoló
Immár ötödik évben indult el Érden a nyári Parkoló 
program, amelynek keretében ingyenes szabadidõs 
foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek a szünidõ 
tíz hetében. A kézmûves és sportnapokon, kirándulá-
sokon minden hat év feletti gyereket szívesen látnak a 
családsegítõ szolgálat és a gyermekjóléti központ mun-
katársai. Céljuk, hogy azoknak a gyerekeknek nyújtsa-
nak élményeket, akiknek nincs módjuk nyaralni.

kicsikkel érkeznek, hozzák még 
az unokatestvért is. Van olyan 
nagyobb gyerek, aki azokon a 
napokon is benéz az irodába, 
amikor épp nincs Parkoló prog-
ram – a tanácsadó iroda ugyanis 
minden nap nyitva van.

– Bejönnek, üdvözölnek, egy 

kicsit beszélgetünk. Ezeknek a 
gyerekeknek nagyon fontos az a 
tudat, hogy tartoznak valahová, 
illetve van kivel megosztaniuk a 
gondjaikat, hogy tervezett kere-
tek között tölthetik a szünidőt – 
zárta szavait a családgondozó. 

 Ádám Katalin
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A Parkoló tíz héten át ingyenes programokkal várja a hat év feletti gyere-
keket, fiatalokat



XXIII. évfolyam, 2013. július 11.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. július 15  – 21.

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

A nyári időszakban is  
szeretettel várjuk  
az internetezőket.

Nyitva tartásunk hétfőtől – pén-
tekig 9-12 óráig és 13- 17 óráig, 
hétvégén programoktól függő-
en alakul.
Termeinket programokra, ren-
dezvényekre bérbe adjuk. 
További információ kérhető a 
365-490/101-es telefonszámon.
A jegyárusítás július 29-től a 
megszokott pénztári időben 
működik.

Kiállítások:

A kamarateremben
Pasztellek és akvarellek
Barabás Irén kiállítása
Megtekinthető: augusztus 30-ig.

A fotógalériában
Így kerek a világ!
fotók emberekről, természetről
A Duna – Art Fotóklub Föld 
Napjára összeállított kiállítása 
Megtekinthető: augusztus 30-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 

Őszi előzetes:

Családi matiné 2013. ősz
2013. október 20-án, vasárnap 11 órakor
Süsü, a sárkány 
a Fogi Színháza előadásában.
Minden családot szeretettel 
várunk!

2013. november 24-én, vasárnap 11 órakor
Halász Judit koncert
Válogatás Mikulásnapi és kará-

csonyi dalaiból.

December 8-án, vasárnap 11 órakor
„Ha eljön a mikulás”
mesejáték a Csörgősipka 
Színház előadásában
Minden 14 év alatti gyermek 
ajándékot kap a Mikulástól! 

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

További információ és jelentke-
zés a 06 20 448-5121-es
telefonszámon Czinderné 
Beánál.

Őszi baba-mama börzék
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására.

ralb
Őszi időpontok: 
Augusztus 31. 
Október 12. 
November 9. 
szombat 9-12 óráig
További információ: 
Czinderné Bea 06 20 448-5121

Felnőttszínház 2013. ősz

2013. október 13. vasárnap 15 óra
Ray Cooney
Pénz áll a házhoz
komédia két felvonásban
Szereplők: Straub Dezső, 
Román Judit, Harsányi Gábor, 
Vándor Éva, Beleznay Endre, 
Straub Péter, Virág László, 
Fogarassy András

2013. november 10. vasárnap 15 óra
Szirmai Albert
Mágnás Miska
operett két felvonásban
Szereplők: Szóka Júlia, 
Pankotai Péter, Teremi Trixi, 
Fogarassy András, Faragó 

András, Maros Gábor,Borbáth 
Ottilia, Németh László
Kísér: Bíró Attila és kis zene-
kara

2013. december 15. vasárnap 15 óra
Ray Cooney
Délután a legjobb
komédia két felvonásban
Szereplők: Harsányi Gábor, 
Nyertes Zsuzsa, Straub Dezső, 
Fodor Zsóka,  Beleznay Endre, 
Fogarassy Bernadett, Straub 
Péter, Fogarassy András, Balázs 
Andrea

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

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
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök: 12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
könyvtárunkban!

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

Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda

óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-

mazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 12. 

A munkakörbe tartozó,  illetve a vezetői megbízással  járó  lényeges 

feladatok: Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, nagyfokú gyermeksze-

retettel. Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek:

•  Főiskola, óvodapedagógus, 

•  Óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•  Fejlesztő pedagógus 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  Érvényes erkölcsi bizonyitvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget 

igazoló okiratok másolata 

A  munkakör  betölthetőségének  időpontja:  A munkakör a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros 

Márta nyújt, a 06/20/332-1038-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldé-

sével (2030 Érd, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/4839/2/2008 , valamint a 

munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére részére a kincsesovi@

citromail.hu E-mail címen keresztül 

•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 

A  pályázat  elbírálásának  módja,  rendje:  Intézményvezető döntése 

alapján 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 12. 

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.
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július 15. hétfő
08:00 Polgár-társ
08:30 Itthon – Otthon Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

09:00 Fény-Kép
09:30 Ízőrzők Érsekcsanád, 50/17. gasztronómiai 

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

10:00 Fogadóóra
10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/14. 
11:30 Fény-Kép
15:00 Fogadóóra
15:30 A Doktor Colon hidroterápia szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
16:00 Fény-Kép
16:30 Ízőrzők Érsekcsanád, 50/17. gasztronómiai 

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

17:00 Itthon – Otthon Hajdúszoboszló 12/9. 
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/14. 
18:30 A Doktor Pikkelysömör 

szórakoztató egészségügyi  
magazinműsor 25’ 

19:00 Érdi Panoráma
19:30 Kézilabda-mérkőzés
21:00 Itthon – Otthon Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

21:30 Érdi Panoráma
22:00 Polgár-társ

július 16. kedd
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Ízőrzők Érsekcsanád, 50/17. gasztronómiai 

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

09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 A Doktor Pikkelysömör szórakoztató  

egészségügyi magazinműsor 25’ 
15:00 Érdi Panoráma
15:30 187 magazin
16:00 Ízőrzők Érsekcsanád, 50/17. gasztronómiai 

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

16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/14. 
17:35 A Doktor Pikkelysömör szórakoztató egész-

ségügyi magazinműsor 25’ 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 78. rész 
19:00 Fény-Kép
19:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 78. rész 
20:00 Bibliai Szabadegyetem 90/14. 
21:00 Itthon – Otthon Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

21:30 Fény-Kép

július 17. szerda
08:00 Fény-kép
08:30 Itthon – Otthon Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

09:00 Polgár-társ
09:30 Ízőrzők Érsekcsanád, 50/17. gasztronómiai 

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

10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/14. 
11:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 78. rész 
15:05 Ízőrzők Érsekcsanád, 50/17. gasztronómiai 

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

15:35 Polgár-társ
16:05 Bibliai Szabadegyetem 90/14. 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 187 magazin
18:05 A Doktor Pikkelysömör szórakoztató  

egészségügyi magazinműsor 25’ 
19:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:30 Magyarok az emberevők földjén 14/12. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:00 141 perc a befejezetlen mondatból 
magyar filmdráma, 134’ 
rend.: Fábri Zoltán 
fsz.: Bálint András, Sáfár Anikó 

22:15 A Doktor Pikkelysömör szórakoztató  
egészségügyi magazinműsor 25’ 

július 18. csütörtök
08:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
08:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 78. rész 
09:00 Polgár-társ
09:30 Magyarok az emberevők földjén 14/12. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:00 Fény-Kép
10:30 Itthon – Otthon Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

11:00 Bibliai Szabadegyetem 90/14. 
15:00 Polgár-társ

15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 78. rész 

16:00 Fény-Kép
16:30 Ízőrzők Érsekcsanád, 50/17. gasztronómiai 

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

17:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/14. 
18:30 Magyarok az emberevők földjén 14/12. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

19:00 Polgár-társ
19:30 Bibliai Szabadegyetem 90/15. 
20:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 78. rész 
21:30 Fény-Kép

július 19. péntek
08:00 Polgár-társ
08:30 Bibliai Szabadegyetem 90/15. 
09:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
10:00 Magyarok az emberevők földjén 14/12. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 78. rész 

11:00 Fény-kép
15:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:30 Magyarok az emberevők földjén 14/12. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:00 Fény-Kép
16:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 78. rész 
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/15. 
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Pikkelysömör szórakoztató  

egészségügyi magazinműsor 25’ 
19:00 141 perc a befejezetlen mondatból magyar 

filmdráma, 134’ rend.: Fábri Zoltán fsz.: 
Bálint András, Sáfár Anikó 

21:15 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. 
ismeretterjesztő és kulturális  
filmsorozat 30’ 

21:45 Bibliai Szabadegyetem 90/15. 

július 20. szombat
09:00 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. isme-

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
09:30 Polgár-társ
10:00 Fény-kép
10:30 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai 

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

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Magyarok az emberevők földjén 14/12. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

15:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:00 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. isme-

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
16:30 Polgár-társ
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/15. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai 

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

19:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 78. rész 
20:00 Kísértet Lublón 

magyar filmdráma, 94’ 
rend.: Bán Róbert 
fsz.: Cserhalmi György, Garas Dezső 

21:35 Fény-kép

július 21. vasárnap
09:00 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
09:30 Bibliai Szabadegyetem 90/15. 
10:30 Fény-kép
11:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 78. rész 
11:30 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai 

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

15:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:30 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/15. 
17:00 Fény-kép
17:30 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. isme-

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
18:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 79. rész 
18:30 Polgár-társ
19:00 Kísértet Lublón magyar filmdráma, 94’ 

rend.: Bán Róbert fsz.: Cserhalmi György, 
Garas Dezső 

20:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:05 Magyarok az emberevők földjén 14/12. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

21:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 79. rész 

2013. július 15 – 21.

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

Vannak furcsa, megmagyaráz-
hatatlan véletlenek. Elek Mihály 
fafaragóhoz, fából készült mun-
káihoz egy utcán talált pénz-
tárca vezetett el bennünket. 
A becsületes megtaláló ugyanis 
becsöngetett az elveszített tárgy 
jogos tulajdonosához, aki öröm-
ében otthonába hívta, és a szob-
rait sem rejthette el a kíváncsi 
tekintetek elől. Így derült ki, 
hogy a ház teraszát számtalan, 
kisebb-nagyobb, fából készült 
szobrok sokasága „lakja”, ame-
lyek az elmúlt évtizedek alatt 
Elek Mihály keze alatt szület-
tek. Egyszerû, olykor tûzifának 
szánt rönkök voltak csupán, de 
szorgos és értő kezek munká-
jával zsákoló, vagy földet ásó 
paraszttá, hegedûvel házaló 
muzsikussá, megpihent vándor-
rá, csúzlival játszó kölyökké, 
táncoló lánykává, vagy éppen 
éhező etiópiai férfivá alakultak.

– Az első szobor 1969-ben 
készült el – emlékszik vissza 
Elek Mihály. – Megláttam egy 
szép darab fát, és arra gondol-
tam, ez éppen megfelelő arra, 
hogy kifaragjak belőle valamit.

– Látta, tanulta valakitől, 
hogyan kell ehhez hozzálátni?

– Nem, soha nem tanultam, 
csak úgy spontán elkezdtem 
megmunkálni a fát, és magam is 
meglepődtem, amikor elkészült 
az első szobor, a házaló muzsi-
kus cigány alakja, aki akkoriban 
hegedûjével járta a falut, és egy 
kis aprópénzért szívesen elhúz-
ta bárkinek a nótáját, felvidítot-

ta az embereket. Ettől kezdve 
már minden fadarabot úgy vet-
tem a kezembe, hogy azon mor-
fondíroztam, vajon mit lehetne 
belőle kifaragni.

– Milyen fával szeret dolgoz-
ni?

– Lényegében bármilyennel, 
ami nem törik, és alkalmas a 
formálásra, így lehet akár a 
másoknak csak fûtésre alkal-
mas tûzifa is, de természete-
sen jól lehet dolgozni a kőrissel 
meg a hárssal, a cseresznyével 
vagy a dióval is, de ilyenekhez 
nem mindig juthatott hozzá a 
magamfajta munkásember, így 
hát mindig abból faragtam, ami 
épp a kezem ügyébe került.

– Említette, a fa mérete min-
dig meghatározó volt a téma 
kiválasztásában, de ezen kívül 
mitől függött még, mivé alakul 
a keze alatt  a másoknak csupán 
melegedésre alkalmas fadarab?

– Egyszerû ember vagyok, így 
a mindennapi életből válasz-
tottam, választom a témáimat 
is. Azt, ami körülvesz, ami 
megérint, ami megtetszik, vagy 
éppen foglalkoztat. Előfordult, 
hogy egy-egy filmszereplő, dal, 
vers, vagy gyermekkori élmény, 
érzés, emlék jutott eszembe, 
ha kézbe vettem egy-egy fát. 
A mérete, formája pedig megad-
ta a „kezdőhangot” ahhoz, hogy 
végül, mi is lesz belőle, hiszen 
ezek a szobrok egyetlenegy 
darabból kell, hogy elkészülje-
nek. Olyan nincs, hogy utólag 
hozzá lehetne tenni egy kisebb 
darabot, ha esetleg elszámoltam 
magam, és nem elég az anyag. 
Akkorából kell gazdálkodni, 
amekkora adatott.

– Egyik munkájával emléket 
állított az 1956-os események-
nek is…

– Méretre talán az egyik leg-
nagyobb, fából készült szob-
rom. Szükség esetén akár közté-
ren is megállná a helyét, hiszen 
bronzból kiöntve ennél nagyobb 
méretben is elkészülhetne, de 
nem jutott el addig, hogy erre 
alkalmasnak ítéljék.

– Soha nem próbált meg 
kilépni a névtelenségből? Nem 
kereste a közönséget?

– Nem volt nekem erre időm! 
Családom volt, dolgoznom 

Egy csendes érdi kertben pihennek a fafaragó szépséges munkái

A fa elárulja, mi készülhet belõle
A Parkváros egyik csendes utcájában éli békés nyug-
díjas éveit Elek Mihály, aki ha jóféle, „magát faragásra 
csábító” fát talál, enged a kísértésnek, elõveszi fara-
góeszközeit, és munkához lát, hogy megalkossa belõle 
azt, amit a fa felkínál, azaz „kiad magából”. Istenadta 
tehetségével soha nem dicsekedett, de amikor ideje 
engedte, kezébe vette a fát, és addig nyeste, formálta, 
amíg az nem lett belõle, amit épp kigondolt. 

kellett, és csak pihenéskép-
pen, szabadidőmben faragtam, 
de nem nagyon beszéltem én 
erről senkinek. Ez a tevékeny-
ség inkább csak nekem oko-
zott örömet, a kertemet és a 
teraszt „díszítettem” leginkább. 
Néha elajándékoztam egy-egy 
munkámat, ha láttam, hogy 
nagyon megtetszett valakinek. 
Sok évvel ezelőtt egy ózdi kiál-
lításra kaptam meghívót, akkor 
pár szobrot láthatott tőlem a 
közönség, de később lefoglaltak 
a megélhetési, családi gondok, 
és nem próbáltam más lehető-
ségeket keresni. 

– Mikor vette kezébe a fát? 
Amikor rossz kedve volt, vagy a 
jókedv vitte rá, hogy alkosson?

– Néha munka után, pihe-
nésképpen elővettem a szerszá-
mokat, és hozzáláttam. Ennek 
gyakran az lett a vége, hogy 
belefeledkeztem, jobban, mint 
szerettem volna, és nem pihen-
tem ki magam reggelre.

– Mi az eredeti szakmája?
– Géplakatosnak tanultam, de 

később parkettázással is keres-
tem a kenyeremet. Dolgoztam, 
amiben tudtam, amihez értet-
tem. Három gyermeket nevel-
tem fel, s mire észbe kaptam, 
lassan elmúlt felettem az idő.

– Most a nyugdíjas éveiben 
talán több idő jut erre a kedv-
telésre: az ember azt hinné, 
egész nap itt ül a szobrai közt, 
és közben folyton újakat farag. 
Tényleg így van?

– Sajnos, nem! Amikor időm 

nem volt, nagy kedvem lett 
volna hozzá, hogy faragjak, de 
nem tehettem. Most időm lenne 
rá, de valahogy már nem olyan 
nagy kedvvel nyúlok a fához, 
mint valamikor, fiatal korom-
ban. Elismerem, sok nap eltelik 
úgy, hogy nem veszek a kezem-
be fát, és nem akarok semmit 
faragni belőle. Engem soha nem 

a pénz motivált. Egyszerûen 
csak szerettem ezt a tevékeny-
séget. Megnyugtatott, kedvet 
adott, feltöltött. Vannak még 
befejezetlen és meg nem fara-
gott témák, erőt kellene vennem 
magamon, hogy végre elkészít-
sem őket. 

– Ha összeszámolnánk, száz 
körüli kisebb-nagyobb szobrot 
találnánk itt a teraszon. Van 
köztük kedvence, vagy mind 
egyformán szereti őket?

– Mindegyik elkészíté-
se örömet jelentett, de talán 
a „Menekülő” a legkedvesebb 
figura számomra, hiszen bárkit 
megszemélyesíthet. Mindenki 
menekül valahonnan. Nem 
igaz? Vagy itt van Keresztelő 
Szent János, amint Jézust víz-
zel kereszteli. Ez azért érdekes, 
mert nem túl gyakran foglalkoz-
tatott bibliai téma, de ezt szívből 
faragtam. Az életből vett moz-
zanatok annál inkább érdekel-
tek, számomra ezek a legkifeje-
zőbbek. A hétköznapi emberek 
küzdelmes élete, a mindenna-
pok harcai, a gyermek- és ifjú-
koromból visszaköszönő arcok, 
vonások, életképek. Nincsenek 
sorba rakva, évszámok szerint 
besorolva a szobrok, de ha így 
lenne, talán egyszerre az egész 
életemet feltérképeznék, mikor 
mi érdekelt, mi foglalkoztatott, 
és hogyan hatott rám, vagy mi 
hagyott mély nyomot a lelkem-
ben. A fa faragásához elenged-
hetetlen a jó faanyag, de kell 
a lelki békesség, a csend és a 

nyugalom is. Ha mindez együtt 
van, kezdődhet a „megszemé-
lyesítés” – mondta még befeje-
zésül Elek Mihály, a 74 éves érdi 
fafaragó. Nem is lehet neki mást 
kívánni: kerüljön a kezébe még 
sok megformálásra alkalmas, 
kitûnő fadarab, és legyen hozzá 
lelki békesség. Bálint Edit

Elek Mihály „ásító inasa” a kocsmából tart hazafelé egy hosszú éjszaka után

A 
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Keresztelõ Szent János Jézust 
kereszteli - Elek Mihály egyetlen 
bibliai témájú alkotása

Házi kiállítás a teraszon - szobrok sokasága vár felfedezésre

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosokat, hogy 
az Érd, Arany János út 7. szám alatti 
háziorvosi rendelőben 2013. 06. 28-tól 
megszűnik a rendelés. A háziorvosok, dr. 
Beta Borbála, és dr. Nery Kaludia Krisztina 
2013. július 2-től az Érd, Kossuth Lajos út 
42-2. szám alatti orvosi rendelőben (kör-
forgalom mellett) kezdik meg a működé-
süket változatlan rendelési idővel.

Dr. Beta Borbála:
Hétfő: 7:30-11:30-óráig

Kedd: 11.30-15:30-óráig
Szerda: 7:30-11:30-óráig
Csütörtök: 14:00-18:00-óráig
Péntek: 11:30-15:30-ig

Dr. Nery Klaudia Krisztina helyettese:  
Dr. Brodszky Nóra
Hétfő:  11:30-15:30-óráig
Kedd:  07:30-11:30-óráig
Szerda: 14:00-18.00-óráig
Csütörtök: 07:30-11:30-óráig
Péntek: páros héten: 07:30-11:30-óráig
Páratlan héten: 11:30-15:30-óráig
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A mezőgazdasági erő- és mun-
kagépek,  illetve  az  aratás 
tûzvédelmi szabályai:
A kalászos  termény  betakarítá-
si,  kazalozási,  szalmaösszehú-

zási és bálázási munkáiban csak 
a  tûzvédelmi  követelmények-
nek megfelelő,  legalább egy, az 
érvényben  lévő  hatályos  szab-
ványoknak  és  jogszabályoknak 

megfelelő,  ellenőrzött  tûzoltó 
készülékkel  is  ellátott  erő-  és 
munkagép,  valamint  egyéb 
jármû  vehet  részt,  amelynek 
tûzvédelmi felülvizsgálatát, gép-
szemléjét a betakarítást megelő-
zően  az  üzemeltető  elvégezte. 
Az erő- és munkagép, valamint 
egyéb  jármû  megfelelőségéről 
szemle  során  kell  meggyőződ-
ni.  Ennek  tervezett  időpontját 
nyolc nappal  a gépszemle előtt 
írásban az illetékes katasztrófa-
védelmi  kirendeltségre  be  kell 
jelenteni.  A gépszemléről  jegy-
zőkönyvet kell készíteni, amely-
nek  egy  példányát  az  erő-  és 
munkagépen,  jármûvön  el  kell 
helyezni és a gépszemlét követő 
nyolc  napon  belül  a  katasztró-
favédelmi  kirendeltségnek meg 
kell küldeni.
Kötelező  az  akkumulátorok 

megfelelő  védőburkolása,  illet-

ve  a  kipufogó  és  a  szikratörő 
éghető anyagoktól való megtisz-
títása  szükség  szerint,  de  leg-
alább  naponta  egyszer  (a  napi 
munka  végeztével).  Figyelni 
kell  arra  is,  hogy  sehol  se  cse-
pegjen  az  üzemanyag,  vagy 
hidraulika-folyadék,  mert  ez 
nagyban segítheti egy esetleges 
tûz  terjedését.  Fontos,  hogy  a 
munkagépet  tilos  a  gabonatáb-
lán, illetve tarlón üzemanyaggal 
feltölteni.  A jármûveken  nyílt 
láng  használatával  járó  kar-
bantartást,  javítást  nem  szabad 
végezni  gabonatáblán,  szérûn 
és a rostnövénytároló területén, 
hiszen  e  munka  során  üzem-
anyag folyhat el, amelyet a nyílt 
láng lángra lobbanthat.
Az  aratást  lehetőleg  közút, 

illetőleg vasútvonal mentén kell 
először  elvégezni,  ezek mellett 
az aratás végén legalább 3 méter 

Tájékoztató az aratás tûzvédelmi elõírásairól
A nyári betakarítási munka amellett, hogy nagy igény-
bevételt jelent a mezõgazdaságban dolgozóknak, igen 
tûzveszélyes is. Arra kellõ körültekintéssel kell felké-
szülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban 
részt vevõ erõgépek tûzvédelme, az aratásra, illetve a 
tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó sza-
bályok ismerete, betartása. Ezeket az elõírásokat az 
Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 
6.) BM rendelet tartalmazza (a Szabályzat 602-609. §-
aiban). A szabályok betartása különösen fontos, mivel 
évente több száz mezõgazdasági tüzet – gabonatábla- 
ill. tarlótüzet, valamint kazal-, ill. boglyatüzet – kell 
eloltaniuk a tûzoltóknak.

széles védőszántást kell kialakí-
tani.  Ugyanilyen  védőszántást 
kell készíteni akkor, ha a mun-
kaszünet  idejére  az  arató-,  a 
cséplőgépet,  az  erőgépet  nem 
tudják  a  gabonatáblától,  kazal-
tól  legalább  15 méter  távolság-
ban  leállítani.  A munkálatok 
közbeni  dohányzás  veszélye-
it  is  fontos  szem  előtt  tartani, 
gabonatáblán még  a  jármûvek, 
erő-  és munkagépek  vezetőfül-
kéiben  sem  szabad  dohányoz-
ni.  Az  aratás  idejére  a  gabo-
natáblától  legalább  15  méterre 
kell  dohányzó  helyet  kijelölni, 
ott vizet  tartalmazó edényt kell 
elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kaza-

lozást  csak  olyan  erőgépek 
végezhetnek, amelyek a betaka-
rítást megelőzően a gépszemlén 
részt  vettek  és  olyan  mûszaki 
állapotban  vannak,  hogy  nem 
jelentenek  gyújtási  veszélyt, 
ugyanis  az  erőgépek  kipufo-
gócsöve  könnyen  lángra  lob-
banthatja  a  száraz  szalmát.  Az 
összehúzott szalma alapterülete 
nem  haladhatja  meg  az  1000 
négyzetmétert,  a  szabadban 
összerakott  kazlak  között  leg-
alább  20  méter  távolságot  kell 
tartani,  vasúti  vágánytól  leg-
alább  100,  közúttól  és  erdőtől 
legalább  25  méterre  kell  elhe-
lyezni a kazlakat.

A tarló- és a növényi hulladék 
égetésének szabályai:
Magyarországon  évtizedek  óta 
végeznek  tarlóégetést,  amely-
nek  egyik  oka  a  monokultú-
rás  termelés.  Ez  azt  jelenti, 
hogy  a  gabonavetést  követő 
évben  is  gabona  kerül  ugyan-
azon  táblába,  így  a  növény 
különböző  gombabetegségei 
fokozottabban  megjelennek. 
A gombabetegségek  elleni 
védekezés jelentős mennyiségû 
növényvédőszer  alkalmazá-
sával  jár.  Ennek  kiváltására 
alkalmazott  olcsóbb  módszer 
a  tarlóégetés.  A levegő  védel-
méről  szóló  306/2010.  (XII. 
23.)  Kormányrendelet  azonban 
egyértelmûen tiltja a  lábon álló 
növényzet,  tarló  és  növény-
termesztéssel  összefüggésben 
keletkezett  hulladék  nyílt  téri 
égetését. Ettől az előírástól azon-

ban  jogszabály  eltérően  is  ren-
delkezhet.  A Kormányrendelet 
36.  §  (2)  bekezdése  szerint  az 
elsőfokú eljárási jogkört a fővá-
rosi  és  megyei  kormányhivatal 
járási (fővárosi kerületi) hivatala 
gyakorolja.  A Kormányrendelet 
megsértése  esetén  a  tarlóége-
tés  környezetvédelmi  bírsággal 
sújtható.
Amennyiben  jogszabály 

lehetőség  ad  a  tarló  égetésére, 
az  alkalomszerû  tûzveszélyes 
tevékenységnek minősül és leg-
alább  24  órával  az  égetés  előtt 
a  katasztrófavédelmi  kirendelt-
ségen  írásban be kell  jelenteni, 
továbbá  az  alábbi  szabályokat 
be  kell  tartani.  A tarlót  egy-
időben  minden  oldalról  meg-
gyújtani  tilos,  biztosítani  kell 
ugyanis  a  vad  elmenekülési 
lehetőségét.  Csak  tarlómarad-
ványt lehet égetni, szalmát erre 
felhasználni  tilos.  Legalább  3 
méter  széles,  de  facsoportok, 
erdők  mellett  már  6  méteres 
védőszántást  kell  alkalmazni. 
Lábon  álló  gabonatábla mellett 
még  védőszántás  alkalmazása 
esetén  is  tilos  tarlót  égetni.  30 
hektárnál  nagyobb  területek 
égetését  szakaszosan  kell  vég-
rehajtani, az egyes szakaszokat 
védőszántással  kell  egymástól 
elválasztani.  Egyszerre  csak 
egy szakasz égethető. Az égetés 
idején  a  területtől  függetlenül 
legalább  egy  traktort  ekével  a 
helyszínen  készenlétben  kell 
tartani.  A tûz  őrizetlenül  nem 
hagyható,  illetve  ha  már  nincs 
rá szükség, azt el kell oltani. Az 
égetés  után  a  területet  át  kell 
vizsgálni,  és  az  izzó,  parázsló 
részeket el kell oltani.
A tarlóégetések során a tûzvé-

delmi  hatóság  ellenőrzi,  hogy 
megtörtént-e  az  előzetes  beje-
lentés.  Az  előírások  megsérté-
se esetén a  terület  tulajdonosa, 
illetve  az  égetést  végző  ellen 
eljárás kezdeményezhető.

A fenti  szabályok  azért  van-
nak,  hogy  meggondolatlanság, 
felelőtlen  magatartás  miatt  ne 
vesszen  kárba  az  egész  éves 
mezőgazdasági  munka,  a  ter-
més.
Tisztelettel:
  Polgármesteri Hivatal

információk
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Noha alapvetően a jó szándék 
vezérel bennünket, mégis, mi 
szülők gyakran követünk el tipi
kus hibákat csemetéink neve
lése közben. Ilyen például a 
kizárólag büntetésen, vagy a 
folyamatosan bûntudatkeltésen 
alapuló nevelés, amelyek követ
kezményeként a gyermekekben 
kialakul olyan szorongás, ami 
már kórosnak mondható, és 
kezelést igényel – mutatott rá 
a szakember. Még mielőtt bárki 
azt gondolná, hogy egyáltalán 
nem érintett ebben a kérdésben, 
érdemes elgondolkodnia azon, 
hányszor mondta, mondja ki 
azokat a megszokott, hagyo
mányos, szüleinktől örökölt, 
és továbbadott, aggodalmas
kodó mondatokat, amelyekkel 
nemcsak, hogy nem építjük, de 
egyenesen romboljuk is gyer
mekeink önértékelését! 

Ezen a jó hangulatú, „Szoron
gásaink” címû, óvodai interak
tív előadásból egyértelmûen 
kiderült: ahhoz, hogy lélekben 
is egészséges felnőtteket nevel
jünk csemetéinkből, ideje végre 
szakítani a hagyományokkal, és 
elfogadni azt a nevelési elvet, 
amely nem a büntetést, hanem 
a dicséretet helyezi előtérbe. 
A szorongás talán mindenki 
számára ismert érzés, illetve 
lelkiállapot, hiszen szinte nincs 
olyan ember, aki sohasem szo
rongott. A szorongás tulajdon
képpen egy kellemetlenül szorí
tó érzés, amihez gyakran fizikai 
tünetek is társulnak. Persze, 
számos formája van, és többféle 
hatása is lehet, hiszen a lámpa
láz, a vizsgadrukk is ilyen, ami 

inkább segít, hogy az ember 
jobb eredményt produkáljon. 
Máskor a szorongás éppen 
ellenkező hatást vált ki: leblok
kolja, csökkenti az egyén tel
jesítményét. Kukla doktor sze
rint az orvoshoz forduló bete
gek csaknem fele szorongással 
keresi fel a pszichiátert. A kóros 
szorongás azonban tárgy nélkü
li félelem, mert nincs konkrét 
oka az érzésnek, mégis jelen 
van, sőt, pánikbetegség esetén 
extrém gyorsasággal zajlik le. 
Külső, fizikai tünetei pedig a 
gyorsabb szívverés, légszomj, 
az izmok feszülése, kiszáradt 
száj, kitágult pupilla. Aki sokat 
szorong, annál a fizikai tünetek 
is egyre inkább tetten érhetőek, 
mert gyakran fáj a feje, majd az 
izomfeszülés miatt derékfájás is 
jelentkezik. 

A szorongásoknak csu
pán kisebb hányada genetikai 
eredetû, a leggyakrabban szocia
lizációs ártalmak, az egészséges 
gondolkodás sérülései, ártalmai 
okozzák. Ezt dr. Kukla Balázs 
úgy világította meg, hogy az ilyen 
szorongások tulajdonképpen 
gondolataink következményei, 
amit cognitív terápiával kezelnek 
leghatásosabban. Ennek az alap
elve, hogy a szorongónak nem az 
számít, ami történik vele, hanem 
ehhez kapcsolódva saját gondo
latokat alakít ki, és az ebből 
fakadó gondolatok következmé
nye lesz a kellemetlen, szorongó 
érzés. A negatív sémákban való 
gondolkodás nem a valóságra, 
hanem annak hiánymozzanata
ira reagál. Tipikus példa erre a 
félig telt pohár esete. A szorongó 

számára félelmet kelt, mert már 
félig üres, míg a pozitívan gon
dolkodó ezzel ellentétben, annak 
tud örülni, hogy még mindig 
félig tele van. A helyes értékelés 
és a megfelelő önkép tehát segít
het a szorongás kezelésében. 
A doktor arra is figyelmeztetett, 
hogy a negatív sémák „önbe
teljesítő” módon mûködnek. Ki 
hogyan gondolkodik, úgy is jár! 
Például, ha valaki folyton azt 
mondogatja, hogy őt sehol nem 
fogadják el, nem szeretik egyet
len társaságban sem, akkor úgy 
is fog viselkedni, hogy tényleg 
beteljesül az, amit állít. Éppen 
ezért, ezeket a szocializációja 
során elsajátított, tanult sémákat 
fel kell tárni, meg kell ismertetni 
vele, rámutatva a negatív hatása
ira, hogy kiküszöbölje azokat. 

Hogyan szabadulhatunk a 
szorongásoktól? Mindenekelőtt 
a pozitív hatású önértékeléssel 
meg kell tanulnunk másként 
gondolkodni. Többnyire szüle
inktől tanultuk el a hozzánk 
való viszonyulást, de lehet jól, 
és rosszul is alkalmazni a tanul
takat. Nekünk ugyanis már nem 
feltétlenül muszáj elkövetnünk 
ugyanazokat a nevelési hibá
kat, amelyeket rajtunk követtek 
el szüleink! Nem célravezető 
például a szorongásra alapozó 
nevelés, ami gyakran „ártatlan
nak tûnő”, tipikus mondatokban 
gyakran tetten érhető. Például ha 
azt mondjuk: „Hol voltál ennyi 
ideig, egész este nem aludtam, 
mert miattad aggódtam?” Ez 
máris bûntudatot kelt gyerme

künkben. Ugyanez a mondat 
egy másik megfogalmazásban 
is elhangozhat: „Hiányoztál az 
este, de úgy örülök, hogy nem 
történt veled semmi baj, és újra 
itthon vagy!” Így is közöltük, 
hogy hazavártuk, mégis, a gyer
mek a szeretetet és a törődést 
érzi, és nem bûntudatot kelt 
benne, hogy már megint milyen 
csúnyán viselkedett, hanem 
jólesik neki, hogy a szülőnek 
hiányzik, és törődni akar vele.

Kár, hogy az ilyen – gyakorlati 

segítséget is kínáló  – előadá
sok leginkább csak szûk körben 
hangoznak el, mert nem árta
na, ha a szülők még idejében 
kaphatnának a neveléshez meg
felelő, gyakorlati útmutatást, 
hiszen maguk is tapasztalják, 
hogy a „hagyományos” neve
lési módszerek gyakran csődöt 
mondanak. 

A gyermekek önértékelé
sét azonban nemcsak a szü
lők, hanem azok a pedagógu
sok is befolyásolják, akiknek a 
szava sokat számít a gyermek 
életében. A kizárólag büntető, 
szorongásra, bûntudatkeltésre 
alapozó nevelés és a rendszeres 
negatív értékelés végül negatív 
önképhez vezet, és olyan mély 
nyomokat képes hagyni a gyer
mek lelkében, és előfordulhat, 
hogy soha nem lesz képes meg
szabadulni az így szerzett szo
rongásaitól. Igaz, elméletben 
már sokat hallunk a dicséreten 
alapuló nevelésről, de sajnos, a 
gyakorlatban még nem túl sok 
példát találunk rá! 

A rendkívül hasznos elő
adáson nemcsak a pszichiáter 
adott remek tanácsokat a szo
rongások feloldására, hanem 
az Ilka Gábor miniatûr szob
raiból szervezett villámkiállítás 
is jó hatással volt az óvodape
dagógusokra. A fogtechnikus
képzőmûvész parányi szobrai 
alapvetően a hétköznapi ember 
küzdelmeiről és győzelmeiről 
szólnak, és leginkább pozitív 
üzenetet hordoznak: azt, hogy 
bár a világegyetemhez képest 

parányiak vagyunk, de a saját 
világunkban és közegünkben 
mégis nagyszerû tettekre lehe
tünk képesek. Ezt kellene tuda
tosítani a gyermekeinkben is, 
hogy szorongásaikat feloldja az 
a tudat: ők is fontosak, rájuk 
is szüksége van a társadalom
nak – és „hangulatjavítóként” 
megelégedhetnek egy ízletes 
bonbonnal, mint amivel Kukla 
doktor is megkínálta az előadás 
résztvevőit. 

 Bálint Edit

A helyes értékelés és a megfelelõ önkép segít legyõzni belsõ félelmeinket

Mindennapi szorongásaink
Mit mondjunk, és mit ne a saját és a gondjainkra bí-
zott gyermekeinknek, hogy ne okozzunk akaratlanul is 
szorongást, ne keltsünk bennük felesleges bûntudatot 
– többek között ezekre a kérdésekre is keresték a 
választ azon az érdekfeszítõ óvodai rendezvényen, 
amelyen a közelmúltban dr. Kukla Balázs érdi pszi-
chiáter egy meglehetõsen gyakori lelki jelenségrõl, a 
szorongásról tartott elõadást.  

Ilka Gábor miniatûr szobraiból nyílt villámkiállítást láthattak az elõadás 
résztvevõi
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Jó hangulatú, és fontos ismeretekkel gazdagító elõadás résztvevõi lehet-
tek az óvónõk

mozaik

Az utca békés nyugalmát pezsdíti 
meg az a sürgésforgás, ami már 
kora délután elkezdõdik. Az asz
talok, székek kikerülnek a házak 
elé, a bográcsok is, mindenki 
kiveszi a részét a munkából. 
Sütnek, fõznek odakint, az illa
tok hívogatják a többieket, akik 
otthon készítik a süteményeket. 
A Nyomdász utca ezen a szép 
nyári napon egy hatalmas kony
hává és étteremmé válik. Takács 
Éva fõszervezõ járja a házakat, 
a szomszédokat, hogy megbe
szélje a részleteket, a logiszti
kának fontos szerepe van, bár 
mindenki már annyira várja az 
évente visszatérõ rendezvényt, a 
Szomszédok ünnepét, hogy talán 
már magától is menne…

Idegenek, akik ilyenkor arra 
járnak – mert azért a közle
kedés nem áll le, nincs lezár
va az utca  elcsodálkozhat
nak a látványon, és kérdez
hetik: miféle népség él erre 
felé, akik több tucatnyian 
közösen fõzõcskéznek, esz
nek, beszélgetnek, énekelnek? 
Magyarországon vannak még 
ilyen közösségek, akik nem 
viszálykodnak egymással? Mert 
a szomszédok bizony itt össze
járnak, jól megférnek egymás
sal. A gyerekek is látják ezt, 
együtt játszanak az utcán, míg 
a felnõttek teszik a dolgukat. A 
jó példa reméljük ragadós, és 
minél több követõre talál.

 (temesi)

Szomszédok ünnepe és vígassága 

Sütnek, fõznek,  
terítenek a ház elõtt…
Szomszédok és egyben barátok is, összejárnak. A 
barátság a Nyomdász utcában ragadós, átnyúlik háza-
kon, kerteken. Az egész utca egy nagy étterem ilyenkor 
nyáron – sajnos, csak egy estére. Lehetne másoknak 
tanulni a „vendégektõl”, akik a közös fõzés alatt még 
jobban összekovácsolódnak. A Szomszédok ünnepe 
elnevezésû civil rendezvény évek óta bearanyozza az 
itt lakók életét.

Készül a finom utcapörkölt

A gyerekek játszanak, a felnõttek fõznek      
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Azt is megemlítettük akkor, 
hogy rossz volt nézni, ahogy 
a virágok, védett növények 
között éktelenkedtek a kidobált 

mûanyag tartályok, szakadt 
táskák, zacskók, autógumik, 
hûtőszekrények, papírhulladé-
kok, de még állati tetemek is. 

Milyen emberek lehetnek azok 
– tettük fel a kérdést –, akik 
kocsival kihozzák ide a szeme-
tüket és semmivel nem törődve 

megszabadulnak tőlük? Bada 
Zoltán főszervező is elkesere-
dett a látványtól és nem győz-
te hangsúlyozni, ezt az akciót 
minél előbb meg kellene ismé-
telni, de hát semmi sincs ingyen. 
A szemétszállítás ugyanis 
súlyos pénzekbe kerül nekünk, 
állampolgároknak. Ebben az az 
érdekes, hogy az adófizető sze-
metelőknek is! Csak az említett 
Te szedd! akció a városnak két 
és fél millió forintjába került! 
Hamar összejött a konténerre 
való, amely hét köbméter hulla-
dékot jelentett… 

T. Mészáros András polgár-
mester a következőket mondta 
lapunknak:

– Jó volna tetten érni eze-
ket a szemetelőket és akkor a 
büntetés biztosan nem maradna 
el! Ezekkel az akciókkal remél-
jük rápirítunk a „főbûnösökre”, 
akik látják, mit tettek és mennyi 
munka helyrehozni magának-
ciójukat. Õsszel újra megismé-
teljük a Te szedd!  országos 
rendezvény keretében érdi 
szemétgyûjtésünket. 

A Te szedd! érdi akció tehát 
sikeres volt, nagy összefogással 
tisztult a város. Most már csak 
a Te ne szemetelj! akciót kelle-

ne széles körûen bevezetni, és 
akkor az ÉTH-kocsiknak nem 
kellene annyit ingázniuk…

 Temesi László

Összefogás a tisztaságért

Ingázó ÉTH-kocsik
Érdnek vannak olyan gócpontjai, ahol csak úgy gyûlik-gyûlik a szemét, mert nin-
csenek szem elõtt és sokan úgy gondolják, szabadon csúfíthatják a környezetüket, 
a természetet - írtuk a Te szedd! – Takarítsuk ki a várost elnevezésû akció alkalmá-
ból, amelyet a korábbi évekhez hasonlóan az érdi önkormányzat és a város közös-
ségéért tenni akaró civil szervezetek közösen hirdettek meg. Sok konténer szemetet 
vitt el akkor az ÉTH, de a hulladékkezelõnek jutott volna még bõven… 

A résztvevõk szorgalmasan gyûjtötték és hordták össze a pet-palackokat és a többi mûanyag hulladékot
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Az ÉTH-kocsija elõállt a megrakott konténerhez Van szemét bõven, rakják a konténereket az önkéntesek

Tájékoztató a településkép  
védelmével összefüggõ  

helyi jogszabályok változásáról
A településfejlesztés és településrendezés, valamint az 
építésügy területén történt, 2013. január 1-jén hatályba 
lépett jelentős jogszabályváltozásokkal az önkormány-
zatok alkalmat kaptak arra, hogy olyan rendeletet 
alkossanak, amelyekkel a városkép kedvező alakítása 
és védelme a helyi adottságoknak és elvárásoknak 
megfelelően biztosítható. A lehetőséggel élve Érd MJV 
Közgyûlése 2013. januári ülésén megalkotta Érd Megyei 
Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013 (II.6.) 
rendeletét, mely az új jogintézményként létrejött telepü-
lésképi véleményezés szabályait, valamint ezzel össze-
függésben a tervtanács mûködési rendjét határozza 
meg. A rendelet 2013. február 7-től lett hatályos, szabá-
lyait az ezután indult építési engedély köteles eljárások-
ban kell alkalmazni.

Az önkormányzatoknak a fentieken túl további esz-
közeik lehetnek a településkép kedvező alakítása és 
fenntartása érdekében, amennyiben ezekre rendeleti 
szabályokat alkotnak.A Közgyûlés a 2013. május 30-i 
ülésén elfogadta az Érd Megyei Jogú Város településképi 
védelmével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló 22/2013. (VI.6.) önkormányzati 
rendeletét, mely 2013. július 1-től lesz hatályos, és 
ugyanettől az időponttól a következő helyi rendeletek 
kiegészítését, módosítását eredményezi: 

A településkép védelméről szóló 2/2013 (II.6.) ren-
delet kiegészül az építési engedélyhez nem kötött tevé-
kenységek körében a településképi bejelentési eljárás 
új jogintézményének szabályrendszerével. A rendelet 
meghatározza az engedély nélkül végezhető, ám a 
településképet mégis jelentős módon befolyásoló tele-
pülésképi bejelentési eljárásra kötelezett tevékenységek 
körét (pl. rendeltetésmódosítás, hirdető-berendezések 
elhelyezése, kerítésépítés stb.), az érintett területeket, és 
az eljárás szabályait. A rendeletben a bejelentési kötele-
zettséggel érintett, azaz a településkép szempontjából 
érzékeny területként a tervtanácsi területek, és a tele-
püléskép-védelmi területek kerültek kijelölésre, a hirde-
tő-berendezések elhelyezése, rendeltetésmódosítások 
tekintetében pedig a város teljes közigazgatási területe. 
A polgármester a rendeletben meghatározott területen 
és tevékenységkörben a bejelentett tervek megvalósít-
hatóságáról a főépítész szakmai véleménye alapján 8 
napon belül igazolást állít ki, tiltás esetén a tevékeny-
ség nem végezhető. A döntés kötelező érvényû, ellene 
fellebbezni a közgyûléshez lehet. A jogszabályok adta 
lehetőségek szerint az önkormányzat a jövőben élhet a 
településképi kötelezés jogintézményével. Intézkedhet 
pl. a településképet rontó reklámok megszüntetéséről, 
és adott esetben bírság kiszabásáról is. 

A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésé-
ről szóló 18/2005. (VI. 01.) önkormányzati rendeletben 
a településképet nagyban meghatározó – sajnos sok 
esetben rontó – hirdető-berendezések elhelyezésével 
kapcsolatban megjelennek a településképi bejelentési 
kötelezettségre történő utalások, pontosításra kerülnek 
az egyes hirdető-berendezések elhelyezésére, illetve 
méret-meghatározására vonatkozó szabályok.

A város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 
14/2007.(III.27.) önkormányzati rendeletben a már hatá-
lyos településkép véleményezéssel, tervtanáccsal kap-
csolatos új szabályok átvezetése történt meg, illetőleg 
a helyi védett értékek felsorolását tartalmazó melléklet 
került pontosításra, kiegészítésre. 

A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26) 
önkormányzati rendelet is hivatkozik a településképi 
bejelentés új szabályaira a közterületeken történő hirde-
tő-berendezések elhelyezésének esetében.

Az Érd Megyei Jogú Város településképi védelmével 
összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosí-
tásáról szóló 22/2013. (VI.6.) önkormányzati rende-
let megtalálható a város honlapján a http://www.erd.
hu/nyitolap/fontos/felhivasok helyen. A 2013. július 
1-jén hatályba lépő új szabályokkal kapcsolatban a 
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport készséggel ad 
tájékoztatást a következő elérhetőségeken: 06-23-522-
396, 06-23-522-380, foepitesz@erd.hu

 Ágó Mátyás

helyi társadalom
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Hagyomány, hogy az érdi zenei 
iskola vezetése a megszokott 
hétköznapokból „kirándulva” 
ünnepnapot varázsoljon taná-
rainak és a tanév befejezése 
után még egy tanulmányi kirán-
dulást szervezzen az ország 
valamely szép városába, tájá-
ra. Tavaly is a Duna vonalán 
jártak, Visegrádon, és az idén 
is, de most Esztergomban, sőt, 
vele szemben Párkányban is. 
Ezeknek a közös kirándulások-
nak mi lehet a célja, mint hogy 
még jobban összekovácsolód-
jon a tanári gárda a kötetlen 
program alatt, amelynek azért 
van „kötöttsége”, például a 
szervezett múzeumlátogatás 
vagy az együtt eltöltött ebéd. 
Az időjárás kegyes volt a peda-
gógusokhoz, egész napjukat 
bearanyozta a napsugár, így a 
jókedv is, bár a kánikula és a 
lépcsőzés a Bazilika tetejére, az 
addig meglévő külső mosolyt 
ugyan csak „belsővé” varázsol-
ta… Amíg kiszuszogta magát a 
csaknem kétszáz lépcső meg-
mászása után a társaság, addig 
a tájban gyönyörködhetett vagy 
odabent a múzeumban, a fel-
becsülhetetlen értékû egyházi 
ereklyékben. 

Ezután következett a fő att-
rakció, a tanári kar alkalmi 
kórussá lépett elő a hazai és 
külföldi turisták legnagyobb 
meglepetésére, de mindenképp 
örömére és a buszon gyakorolt 
reneszánsz dalt, az O cor Jesu 
címût adta elő, a karmester, 
Stiblo Anna, az iskola igazga-
tója volt. Az ismeretlen szerző 

mûve pillanatok alatt ismertté 
tette a Lukin iskolát, mert a 
végén sokan odajöttek gratu-
lálni és érdeklődni, honnan is 
jött ez a „profi együttes?”. Azt 
viszont az angolul beszélgető 
kórustagok tudták meg a kíván-
csiskodókról, hogy javarészt 
Kínából érkeztek, akik persze 
szorgalmasan fotózták, filmez-
ték az éneklő érdieket. 

Az ebéd utánra is maradt 
még egy kellemes program a 
tanároknak, akik átgyalogolhat-
tak a tûző napon a párkányi 
hídon, így immár Szlovákiából 
is készülhetett közös fotó a csa-
patról, háttérben az esztergo-
mi Bazilikával. Annyi idő azért 
még jutott séta közben, hogy 
néhány zenetanár bepillantson 
a Párkányban mûködő kollé-
gák, a Liszt Ferenc Mûvészeti 
Alapiskola életébe, ahol 
Baranovics Róbert igazgató 
mesélt a felújított intézmény-
ről, amelynek van egy csaknem 
száz főt befogadó szép koncert 
terme is. Nagy szeretettel fogad-
ták az érdi kollégákat, akikkel a 
jövőben szívesen kiépítenének 
szorosabb kapcsolatot is.

A villámlátogatás után séta 
vissza a buszhoz, és irány Érd! 
A hét határ helyett csak két 
határt megjárt Lukin-tanárok 
feltöltődve térhettek haza, hogy 
megérdemelt – a különböző 
zenei versenyeken az idén is 
kimagasló eredményeket értek 
el – nyári pihenőjüket töltsék, 
hisz augusztus végén már új 
tanév köszönt rájuk és tanítvá-
nyaikra. Temesi László

A pedagógus napi rendezvényü-
kön iskolások adtak kis mûsort, 
a hónap elején zenével, vers-
sel névnapot ünnepeltek, hogy 
néhány napra rá Szekszárdra, 
Bonyhádra menjenek kirándul-
ni.

– Honnan ez a vitalitás? – kér-
deztem egyik rendezvényükön 
Druzsin Józsefet, a Bolyai Klub 
vezetőjét.

– Szerencsére, bírjuk még… 
– kaptuk a fiatalos választ. – 
A mi generációnk hozzászokott 
a munkához, a terheléshez, így 
nem okoz gondot összetartani 
egy ilyen kis csapatot. 

– Milyen gyakran találkoznak, 
és általában hányan jönnek el? 

– Havonta két alaklommal 
igyekszünk összejárni, ked-
denként és általában félszázan 
jönnek ide. Ilyenkor irodalmi, 
zenés délutánokat, vetélkedő-
ket rendezünk, de a nagyobb 
ünnepekről, egymás születés- és 
névnapjáról is megemlékezünk, 
városi ünnepségeken veszünk 
részt. Farsangolunk, kirándu-
lunk és színházba járunk, szín-

házi bérletünk van a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központ elő-
adásaira. 

– Mikor alakult a nyugdíjas 
pedagógus klub?

– 1982-ben, de hat évvel 
később ketté vált, az egyiket 
Lozsi Sándorné, a másikat, tulaj-
donképpen az elődöt, Matécz 
Ferencné vezette továbbra is, 
immár Bolyai néven. Õ Érd és 
környékéről fogta össze a nyug-
díjas pedagógusokat, és a mai 
napig közénk jár, bár hat éve 
lemondott posztjáról. Én – egy-
kori tanítványa – vettem át tőle 
a stafétabotot. Az Érdligeti Civil 
Házban mûködtünk hosszú éve-
kig, ám az önkormányzat eladta 
a közösségi házat és 2009-ben 
a Széchenyi iskola igazgatója, 
Leszák Ferenc fogadott be és 
utódja, Vargáné Balogh Erika 
is megtartott bennünket, amiért 
köszönet neki, hiszen mindent 
megtesz azért, hogy jól érezzük 
magunkat az intézmény ebéd-
lőjében. Igaz, ígéretet kaptunk 
egy önálló helyiségre a Kutyavár 
úti orvosi rendelőben…

– Ott kéznél lenne orvos is…
– Bizony, sokszor ránk férne. 

Sajnos az évek alatt sok klub-
tagunkat elvesztettük, leg-
utóbb például Balogh Imrét, a 
Széchenyi iskola egykori igazga-
tóját, aki versmondásaival szép 
pillanatokat szerzett nekünk. 
Fogyunk, ezért új tagokat is szí-
vesen látnánk, elsősorban óvó-
nőket, pedagógusokat, értelmi-
ségieket vagy a kultúrát szerető 
más nyugdíjasokat is.

– Miből él a klub?
– Jelentős önkormányzati 

támogatásból, de fontosak szá-
munkra a civil pályázati pénzek 
is, emellett saját erőforrásainkra 
is támaszkodunk. Egy-egy ren-
dezvényre hozunk süteményt, 

szendvicset, italt. A júniusi 
szekszárdi, bonyhádi kirándu-
lás sem ingyen volt… 

 Az egymás iránti tisztele-
tük, barátságuk, szeretetük 
ad erőt a Bolyai Nyugdíjas 
Pedagógusoknak, akik igen 
összetartóak, rendszeresen 
találkoznak – mert igényük van 
rá –, járják hazánkat, és néha 
határtalan szenvedélyüknek is 
élnek, azaz átkukkantanak a 
szomszédokhoz. Korukat meg-
hazudtolóan, igen aktív életet 
élnek. Több mint félszáz tag-
juk van, és csak nagyon ritkán 
fordul elő, hogy van hiányzó, 
annyira szeretnek együtt lenni. 
Az iskola ebédlője a nyári sze-
zon előtt is megtelt nagyma-
mákkal, nagypapákkal. 

A Bolyai János Nyugdíjas 

Pedagógus Klub tagjainak egy 
része, például Novoth Kálmán, 
Kalmár Gyuláné, Boldoghné 
Judit a fővárosból jár az érdi 
klubnapokra. Úgy látszik, van 
utánpótlás is, a 9 éves Molnár 
Mihály – mint jövendő nyugdí-
jas – ugyancsak ide jár a nyug-
díjas klubba. Könnyû neki, ide 
jár az iskolába tanulni, így ami-
kor találkozó van és jön érte 
a pedagógus klubtag nagypa-
pa, Molnár Tibor, természetes, 
hogy maradnak. Misike beül és 
az egész délutánt átrajzolja… 

– Szeretsz idejárni? – kérdez-
tem tőle.

– Szeretek, mert nagyon fino-
mak a sütemények…

Tényleg azok, megkóstoltuk. 
Ezért is érdemes ide járni…

 Temesi László

Tanárok kirándultak Esztergomba

Alkalmi Lukin-kórus  
a Bazilikában
Ismét útra keltek a nyári szünetben – akár tavaly, ami-
kor Visegrádra kirándultak - a Lukin László Alapfokú 
Mûvészeti Iskola tanárai, hogy gyönyörködjenek egy 
gyönyörû városban, Esztergomban, és ha már arra 
jártak, „átruccanjanak” a szomszédos Párkányba. A 
hazai és külföldi turisták meglepetésére az érdi pe-
dagógusok még egy alkalmi kórussá is összeálltak a 
Bazilikában…

Az alkalmi Lukin Kórus a Bazilikában
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Druzsin József: Igény van a rendszeres találkozókra

Nyugdíjas pedagógusok aktív élete 
Ezek a nyugdíjasok tudnak élni, program program 
hátán, bulik, közös ünnepségek, kirándulások. Zsúfolt 
május, június, aztán a pihenés, a nyár, persze az is 
aktív. Az érdi Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub 
tagjai szeretik egymást, alig várják, hogy találkozza-
nak. Szerencsére van egy (két) „motorjuk”, a Druzsin 
házaspár, amely lelkesen szervez, ha kell, süt-fõz, 
mûsorról gondoskodik, lobbizik.

Elõl a két motor: a Druzsin házaspár
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Akkor hova is megyünk kirándulni?

Elõkerültek az otthonról hozott 
finomságok a beszélgetéshez

helyi társadalom
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Fórum

A több  mint  40  éve  alakult 
Bukovinai  Székely  Népdalkör 
fellépései  nemcsak  Magyar
országon,  hanem  több  alka
lommal  külföldön  is  öreg
bítik  Érd  város  hírnevét. 
A népdalkör  ez  év  júniusában 
Lengyelországban  két  város
ban  vett  részt  a  „Bukovinai 
Találkozások” címû rendezvény
sorozaton.  A programsorozat 
célja  az,  hogy  az  Európában 
szerteszét  szóródott  hagyomá
nyos bukovinai etnikai közössé
gek  találkozását megszervezze, 
hogy  bemutatásra  kerüljenek 
a  különböző  viseletek,  szoká
sok,  a  megőrzött  népzenei  és 
néptánc  örökség.  Ugyanakkor 
cél  az  is,  hogy  ezek  között  a 
közösségek  között  baráti  kap
csolatok  létrejöjjenek.  A részt 
vevő  csoportok  Ukrajnából, 
Romániából,  Szlovákiából, 
BoszniaHercegovinából,  Len
gyelországból  érkeztek.  A ma
gyarországi bukovinai székelye

ket  az  érdi  együttes  képvisel
te.  Az  érdi  Bukovinai  Székely 
Népdalkör részt vett a két város
ban  az  együttesek  felvonulásá
ban,  összesen  öt  alkalommal 
adott színpadi mûsort, valamint 
a  Szent  Iván  éjjeléhez  kapcso

lódó  színpompás  ünnepi  felvo
nuláson  koszorúkat  bocsájtott 
vízre. 
A nagysikerû  fellépések  mel

lett  –  amikor  a  közönség  lel
kes  tapsa  és  bravó  kiabálása 
köszöntette  az  együttest  –  az 
esti  jó hangulatú közös zenélé
seket is érdemes megemlíteni.
A lengyelországi  rendezők 

szervezőmunkája  kifogástalan 
és szeretetteljes volt, egyik cso
port  sem  felejtheti  el  a  gondos 
ellátást,  a  gyönyörû  természet
védelmi  környezetben  kialakí
tott szálláshelyet.
Köszönet  Érd  Önkormányz

atának az anyagi támogatásáért, 
Morvai Margónak a kitûnő len
gyel tolmácsolásért és az együt
tes  közösségi  rendezvényein 
való részvételéért.
A népdalkör  legközelebb 

augusztusban  Bonyhádon  vesz 
részt  a  Bukovinai  Székelyek 
Országos  Szövetsége  által  ren
dezendő találkozón.

Budaörs adott otthont a rendez
vénynek,  ami  a  hazai  Shaolin 
kungfusok  legfőbb  eseménye. 
Nyílt rendszerének köszönhető
en azonban nemcsak a Shaolin 
stílus  képviselői,  hanem  más 
kungfu  ágazatok  versenyzői  is 
megmérettethették  magukat 
a  remek  körülmények  között. 
A számos  induló  között  több 
ország  is  (Szerbia, Csehország, 
Szlovákia,  Lengyelország)  sze
repelt. 
A versenyt  Simicskó  István 

sport és ifjúságért felelős állam
titkár nyitotta meg, majd Budaörs 
(Czene  István  alpolgármester) 
és  Törökbálint  önkormányza
tának  képviselői  köszöntötték 
a  jelenlévőket.  Jelen  volt  még 
a  Kínai  Nagykövetség  kulturá
lis  attaséja  és  a  KínaiEurópai 
Együttmûködés  egyesületének 
elnöke is. A versenyprogramban 
szerepelt a tradicionális Shaolin 
kungfu,  a  Modern  wushu,  a 
Tai  chi,  és  a  Sanda  küzdelem. 
Egyesületünk  13  versenyzője 
minden  kategóriában  kiválóan 
állta  meg  a  helyét,  és  remek 
eredményeket hoztak Érd váro
sának. 

A X. Chanwu Bajnokság 
ÉSWS SE eredményei:
Nagy  Márk:  2  ezüst,  2  bronz; 
Bényei  Máté:  2  arany;  Szalma 
Péter:  3  arany,  1  bronz;  Veres 
Brigitta: 2 arany, 2 ezüst; Bogó 
Rebeka: 1 arany, 3 bronz; Veres 
Mátyás:  1  arany,  3  bronz; Mák 
Dorottya: 2 arany, 1 ezüst; Mák 
Attila:  1  ezüst,  1  bronz;  Szabó 
Bence:  1  arany;  Jantos  Dávid: 
1  bronz;  Magyari  Kurszán:  1 
arany.  Magyari  Levéd  és  Tóth 
Bertalan  is  jól  helytállt  a  ruti
nosabb  versenyzők  körében. 

Összesen  13  arany,  6  ezüst,  13 
bronz  érmet  hoztak  haza  az 
érdiek.  Különösen  nagy  öröm 
volt,  hogy  Modern  wushuban 
külföldi  ellenfelekkel  szemben 
is  eredményesnek  bizonyult 
csapatunk. 
Összességében  egy  magas 

színvonalú,  remek  hangulatú 
versenyen,  kiemelkedő  színvo
nalon  teljesítettek  érdi  sporto
lóink.  A napot  megkoronázva 
esti  gálamûsorral  búcsúztunk 
a  csarnoktól.  A programban 
jelentős  szerepet  kaptak  az 
ÉSWS SE Akrobatikus Torna ver
senyzői, sőt, edzőjük, Baloghné 
Osvald  Nikolett  is  a  színvo
nalas  darab  szereplője  lett. 
A gálamûsor  megálmodója  az 
ÉSWS SE edzője, Belovai Kristóf 
Jiaolian, aki fél órában a közön
ség  elé  tárta  Kína  misztikus 

gondolatvilágát,  majd  színpad
dá varázsoltuk a csarnok egész 
küzdőterét. Egyesületünkből 13 
fő  vált  szereplővé  a  30  perces 
Shaolin  Showban.  Én,  mint 
tanáruk, nagyon büszke vagyok 
egyesületünk  tanítványaira, 
edzőire, és ezúton is szeretném 
megköszönni odaadó munkáju
kat.  Köszönöm  a  szülők  támo
gatását és lelkes bíztatását. 

Kedves Olvasók!
A rendezvényről készült fotókat 
megtekinthetik  a  https://www.
facebook.com/esws.se?ref=tn_
tnmn  oldalon.  Amennyiben 
szívesen  támogatnák  e  remek 
csapatot  a  jövőben,  kérem, 
keressenek  az  esws.se@gmail.
com címen.

Balogh Péter
ÉSWS SE Elnök

A LEGENDÁK
ELSÔ KÉZNYOMA

2013 AUGUSZTUS 10-23

Nagy László
válogatott kézilabdázó

BUDAÖRS ÉRD

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Az ÉSWS SE a X. Chanwu Open Magyar BajnokságonA Bukovinai Székely Népdalkör Lengyelországban

Nagysikerû fellépések

Virággal a kézben vonultak fel az énekesek

Esti fellépés a mûvelõdési ház nagyszínpadán

panoráma
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Az MLSZ versenybizottsága az NB II. és az NB 
III. átalakításáról döntött az 2012/13 bajnokság 
befejezését követően. Mint ismert, a következő 
szezontól az NB II. egycsoportos lesz és az NB III. 
korábbi hat csoportja három csoportra csökken. 
Az egyes csoportok résztvevőit a bajnokságban 
elért helyezések, valamint az osztályozó mérkő-
zések győztesei alkotják a kiírás szerint. A július 
elején lejátszott osztályozó mérkőzések után a 
nevezések során kiderült, hogy csak 41 csapat 
nevezett a 48 NB III-as helyre. Hat NB I-es csapat 
– a Kaposvár, a Mezőkövesd, a Paks, a Pécs, a 
Puskás Akadémia, az Újpest – élve a lehetőséggel 
nem indít csapatot az NB III-ban. Így a verseny-
bizottság az osztályozó mérkőzések veszteseit, 
valamint a hatodik helyezetteket kérte fel az NB 
III-as indulásra. A  pótlólagos nevezésekkel végül 
is sikerült feltölteni az NB III. csoportjait és ezál-
tal véglegessé vált a megyei bajnokságban induló 
csapatok köre is.

A Pest megyei I. osztályú felnőtt labdarúgó 
bajnokság 2013/14 évi résztvevői:
 1. Vác ( NB II-es visszalépő)
 2. Biatorbágy (volt NB III.)
 3. Érd (volt NB III.)
 4. Nagykőrös (volt NB III.)
 5. Százhalombatta (volt NB III.)
 6. Tápiószecső (volt NB III.)
 7. Tura (volt NB III.)
 8. Üllő (volt NB III.)
 9. Vecsés (volt NB III.)
10. Halásztelek (Pest m. I. oszt. 2. helyezett)
11. Örkény (Pest. m. I. oszt. 3. helyezett)
12. Gödöllő( Pest. m. I. oszt. 4. helyezett)
13. Hévízgyörk (Pest m. I. oszt. 5. helyezett)
14. Csomád (Pest m. II. oszt. feljutó)
15. Dunakeszi Kinizsi (Pest m. II. oszt. feljutó
16.  Tápiógyörgye (Pest. m. II. oszt. közvetlen a 

feljutó hely mögött végzett)

Sajnos, az Érdi VSE az elmúlt bajnokságban 
elért helyezése alapján több nagy múltú és sikeres 
csapat – Százhalombattai LK, Vecsés, Biatorbágy, 
Vác – társaságában elvesztette a jogosultságot az 
NB III-as indulásra. Az érdi csapat öt évet töltött 
az NB III-ban és ha az elért helyezéseket vesszük 
figyelembe, az utóbbi négy év egyértelmûen sike-
resnek mondható. 

Íme a lista:
A 2009/10 bajnokságban 3. helyezés.
A 2010/11 bajokságban 10. helyezés
A 2011/12 bajnokságban 1. helyezés
A 2012/13 bajnokságban 8. helyezés

Sajnos, az átszervezés abban az időben történt, 
amikor a csapat a korábban ismertetett körül-
mények miatt lemaradt a bennmaradást jelentő 
helyezések valamelyikéről.

A 2013/14-es bajnokságra a felkészülést az érdi 
csapat július 15-én kezdi meg. Újdonság a koráb-
bi évek felkészüléséhez képest, hogy az U 19-es 
csapat tagjai együtt kezdik meg a felkészülést a 
felnőtt keret tagjaival. Ezáltal sokkal könnyebben 
fel tudják hívni a vezető edző figyelmét magukra, 
akár helyet követelve a felnőtt csapat keretébe is. 

A szakosztályvezetés döntése lapján a verseny- 
kiírásnak megfelelően minden korosztályban neve-
zi a szakosztály az ifjúsági és serdülő csapatokat. 
Ennek megfelelően az U-19 és az U-15-ös korosz-
tály a megyei bajnokságban, míg az U-13, U-11, 
U-9, U-7 korosztályok a Bozsik Program keretében 
szervezett bajnokságokban vesznek részt.

A játékoskeretben bizonyára lesznek változá-
sok. Tekintettel arra, hogy az átigazolási időszak 
július 1-től július 30-ig tart, a végleges keret 
kialakulásáról csak ezt követően beszélhetünk. 
Bizonyára majd sokat elárul azonban, hogy kik 
lesznek ott a felkészülés kezdetén…
  Harmat Jenő

A Pest megyei I. osztályban indul az Érdi VSE

Végleges a bajnoki  
osztályok indulóinak köre

Itt még gyõzött a csapat – Érdi VSE – Pénzügyõr SE 2-0
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Lezárult egy fejezet az érdi 
Ping Pong Világ Asztalitenisz 
és Szabadidő SE életében: júni-
us 22-én véget ért kilenc hóna-
pon át tartó versenysorozatunk. 
A tizenhárom forduló során 
több mint 140 játékos került fel 
ranglistáinkra amatőr és igazolt 
kategóriákban. Az ország távoli 
pontjairól (például Debrecenből, 
Apagyról, Paksról) is érkeztek 
hozzánk versenyzők, de tiszte-
letét tették nálunk több promi-
nens klub és utánpótlás műhely 
játékosai is (például Budaörsi 
SC, Malév SC). 

Versenyeinken három dolgot 
tartottunk szem előtt: mindenki 
kellő számú mérkőzést játsz-
hasson (a párosokkal együtt 
ez legtöbbször 10 fölötti meccs 
számot jelentett), a helyezettek 
jutalmazása megfelelő legyen 
(kézműves érmeket, ajándé-
kokat osztottunk ki), valamint 
kéthetente mindig legyen egy 
verseny (ezt az ígéretünket 
technikai okokból és a sűrű ver-
senynaptár miatt nem mindig 
sikerült betartani). Mindezeknél 
fontosabb azonban az, hogy ver-
senyeink jó hangulatban teltek, 
igazi közösségformáló erőként 
hatottak hétről-hétre. Ősztől új 
sorozat veszi kezdetét, melyet 
újragondolunk, áttervezünk, 
hogy még vonzóbbá tehessük 
az asztalitenisz  szerelmesei 
számára. 

Az elmúlt időszakban más 

versenyeket is rendeztünk: érdi 
Ipartestületi Kupát, nagycsalá-
dosok versenyét az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Egyesületének 
támogatásával, DC-rendszerű 
csapatversenyt, valamint hobbi 
szintű játékosok számára is vol-
tak megmérettetések.

Bár szűk egy évnyi műkö-
désünk során kiemelt szerepet 
kapott a versenysorozat, hír-
nevünket elsősorban utánpót-
lásnevelő tevékenységünkkel 
kívánjuk öregbíteni. Az ala-
pokról építkezve egy bő féléves 
edzésprogramon vagyunk túl: 
közel húsz, 6 és 12 év közöt-
ti fiatal jár minden nap 15 és 
19 óra között tartandó edzése-

inkre, két csoportban. Nyáron 
egész napos tábori program 
keretében készülnek – szükség 
esetén minőségi edzőpartnerek-
kel kiegészülve –, ahová külsős 
fiatalokat, sőt, felnőtt játékoso-
kat is szeretettel várunk.

A PPV-versenysorozat  
végeredménye:
Amatőr kategória
1. Ferenczy László
2. Bán András
3. Majoros Ádám

Igazolt kategória
1. Bálint Gábor (Dabas)
2. Nagy Gábor (Pénzügyőr)
3. Bíró Csaba (Budaörs)

Õsszel új versenysorozat kezdódik

Jó hangulatú versenyek után

sport

Június 29-én szombaton a 
dunaszerdahelyi Városi Sport-
csarnokban került megrende-
zésre – 13 ország részvételével 
– a hagyományos kötöttfogású 
Csallóközi Nagydíj.

Az érdieket három versenyző 
képviselte, igen szép eredmény-
nyel.

Diák korcsoport 48 kg-ban 

Végh Artúr hiába szerzett 
igen neves skalpokat, a győ-
zelmeivel és két vereségével 
a negyedik helyet szerezte 
meg. Itt kell megjegyeznem, 
nem a FILA szabályrendszer 
szerint rendezték a versenyt 
és csak egy harmadik helyet 
hirdettek.

Lajsz Dominik kadett 85 kg-
ban ez évben is magabiztosan 
szerezte meg az aranyérmet.

Váncza Ivett leány 48 kg-ban 
szintén nem talált legyőzőre 
és állt a dobogó legmagasabb 
fokára.

 Tar Mihály

Felhívás 
Kedves mai és régi érdi birkózók és birkózást kedvelők! Az érdi birkózás megalakulásának 
40. éves évfordulója alkalmából jubileumi találkozót szervezünk.

Időpont: 2013. október 5. (szombat)
Délelőtti program: régi emlékek felidézése a szőnyegen vagy a szőnyeg mellett.
Este lazító és nyújtó gyakorlatok sűrű toroköblögetéssel, reggeli nótával történő befe-
jezéssel. Várom a jelentkezéseteket telefonon: 06-20-9419-618 telefonszámon, vagy 
e-mailben: mtar@vivamail.hu. Kérem, adjátok tovább a hírt mindenkinek,  (facebook-on, 
személyesen, stb.) akit érinthet!  Tar Mihály

Két aranyérem és egy negyedik hely  

a Csallóközi Nagydíjról

Lajsz Dominik a dobogó legfelsõ fokán
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ABLAK-AJTÓ

Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel!5-6 lég-
kamrás ablakok.  Bontás-beépítés-párká-
nyozás-helyreállítás.Fizetés három  részlet-
ben.06-70-604-9044,06-30-852-6791

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

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

A Martonvásári Járási Hivatal, igazgatá-
si ügyintézõt keres. Jelentkezési határidõ: 
2013. július 31. Bõvebb felvilágosítás 06/22-
569-280 számon kérhetõ.

Megbízható, nem dohányzó fiatal hölgyet 
felveszek. T:06 70 509 4727

ÁLLÁST KERES

Ha nem csak felügyelet kell, friss nyug-
díjas kisgyermeknevelõ vállalja bölcsõdés 
korú gyermekek nevelését, gondozását. T:06 
70 634 0051

ÁLLATORVOS

ANTIKVITÁS

AUTÓ

Eladó 1500 Lada Samara injektoros, kata-
lizátoros + vonóhorog, 1996. 08. évjáratú, 
iár:180 E Ft. T:06 30 858 5326

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS













AUTÓBONTÓ

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ESKÜVÕ

FODRÁSZ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Budapest II.Budakeszi út 33.00 nm-es 
tégla építésû lakás eladó.1.em.Ár:18.5 millió 
Ft.Sportcentrum 25m-es uszi +36209729835 
www.ingatlan.com/20123356

Budakalászon, Omszki tóhoz közeli dup-
lakomfortos családi ház, 1285 nm-es telken 
eladó. Irányár: 44900000 Ft. +36303248390 
www.ingatlan.com/6579022

XIII. Újlipótvárosban a Katona József utcá-
ban 31 nm-es, 1 szobás, szép lakás felújított 
házban 10,7 mFt eladó. 06-20-426-0015

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

Eladó Érden kis családi ház építésre alkal-
mas nagy teleken, lakótelepi lakást beszámí-
tok. Iár: 12 M Ft T: 06 20 479 7662

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

Központi lakótelepen 55 m² két 
szoba+hallos 2. emeleti erkélyes öröklakás 
eladó. Iár:7,9 M Ft T:06 20 534 2472















Eladó Siófok-Szabadifürdõ 75 N-öles tel-
ken 25 m² faház összközmûves, aszfaltos 
utcában. T:0620 9392 042

Eladó! Érdi családi ház 180 nm-es, 3,5 
szobás. Iá.: 29 M Ft. Garázs van. Tel.: 
0630/678-6706

INGATLANT KERES

Érden v. 30 km körzetében családi házat, 
lakást v. kereskedelmi ingatlant keresek. T:06 
20 213 0953 Inhof

JÁRMÛ

KERT

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

KERTÉPÍTÉS

Szakképzett kertészek vállalnak:FAKI-
VÁGÁS elszállítással is,anyagi felelõsséggel. 
KERTrendezés/építés, TÉRKÖVEZÉS, gyepe-
sítés, sövénynyírás, fûkaszálás. 0630/287-
4348

KIADÓ

70 m² családi ház két hálófülkés, két 
zuhanyozós külön bejárattal, gépkocsibeál-
lóval kiadó 65 E Ft/hó+rezsi. T:06 20 962 
3990

2 szobás lakás kiadó 55 E Ft+rezsi+2 hó 
kaució, ui. különálló szoba 40 E Ft rezsivel. 
T:06 70 578 5696, 06 70 326 1809

Érd-parkvárosban 50 m² bútorozott, 
tetõtéri lakás kiadó rezsivel 1 fõnek 65 E Ft, 2 
fõnek 75 E Ft. T:06 30 210 1197

Kiadó munkásoknak fürdõszobás szoba 
konyha teljes felszereléssel külön-külön bejá-
rattal. T:06 30 429 5365

280 m² dupla garázsos, zöldövezeti, 
családi ház úszómedencével kiadó 150 E 
Ft/hó+rezsi. T:06 20 962 3990

Érdligeten, felújított 40 m²-es önálló ház 
kiadó, 50 E Ft/hó+rezsi+kaució. T:06 70 
332 5544

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

KIADÓ LAKÁST KERES

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

Megbízható fiatalok kiadó lakást keres-
nek Budapest belterületén, jó közlekedés-
nél, hosszútávra! 266-2698, 06/30 8266 
66 91

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

Érd fõútvonalán 100 m² földszinti helyiség 
raktárnak, mûhelynek, irodának kiadó. T:06 
30 4778 062

Kiadó 21 m²-es üzlet-iroda! Érd, Hivatalnok 
u. 12/A; T:06 23 365 891

KIÁRUSÍTÁS

Használtruha-bolt végkiárusítást tart: nad-
rág - póló - blézer 100 Ft/db! Érd, Hivatalnok 
u. 12/A

KONTÉNER



































KOVÁCS

KÖLTÖZTETÉS

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS

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

Festés-mázolás-tapétázás burkolás, 
gipszkartonozás, kõmûves munkálatok azon-
nali kezdéssel! 06 20 371 1243

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Pótvizsgára felkészítés matematikából és 
fizikából, általános- és középiskolásoknak. 
T:06 20 516 5684

Angol korrepetálást, pótvizsgára felkészí-
tést vállalok. T:06 30 9 993 112

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

ROBOGÓ

Nagy testû robogó príma állapotban, 
rendszámozható, sürgõsen eladó. T:06 20 
920 4261

RUHAJAVÍTÁS

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

SZIPPANTÁS

















SZOLGÁLTATÁS

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

FÉNYMÁSOLÓGÉPEK javítása, használt 
gépek értékesítése garanciával. T:06 20 934 
8834

SZOBAFESTÉS

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

TÁRSKERESÕ

Társát keresi 40 éves kétgyermekes anyu-
ka. Randi a mûszakom végén az Annahegyi 
étteremben. T:06 30 353 2303

TV JAVÍTÁS









VARRÁS

VÁSÁR

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

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Költözés miatt eladó: bútor, betonkeverõ, 
talicska, létrák, cirkó-kazán, háztartási cik-
kek, stb. T:+36 20 953 7531

Sürgõsen, olcsón eladó: Zanussi 
hûtõszekrény, 2x3 m szõnyeg, íróasztal. T:06 
23 366 308

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: 
csap,szifon,wc-tartály,radiátor elzáró csere 
javítás.Vízóra csere beszerelés mosó és 
mosogatógép bekötés 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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Magyarországon eddig nem 
létező klubmodellt hoztunk 
létre és az eredmények minket 
igazolnak – jelentette ki  Érd 
kézilabda csapatának elnöke, 
Tekauer Norbert. A mondattal 
egy csöppet sem lehet vitába 
szállni; 2006 óta lépcsőfokról-
lépcsőfokra halad egyre feljebb 
a klub. A 2010-es esztendő ráa-
dásul hatványozottan is fontos, 
hiszen nemcsak az első osztá-
lyú tagság megszerzése, hanem 
Szabó Edina érkezése is roppant 
fontos mérföldkő. A kilencedik, 
negyedik, majd harmadik hely 
megszerzése, a régebben az 
élvonalban szereplő ellenfe-
lek tiszteletének kivívása miatt 
nem is lehetett más szándék, 
mint meghosszabbítani a veze-
tőedző szerződését és mindkét 

fél közös megelégedésére Szabó 
Edina  újabb 3 éves szerződést 
írt alá. 

– Három éve úgy érkeztem 
ide, hogy profi, értéket képvi-
selő és eredményeket tekintve 
az elitbe tartozó együttest épít-
sünk. Ezt egyedül nem érhet-
tem volna el. Mindig csapat-
ban gondolkodom, és a lányok 
körül dolgozó szakembereknek 
szintén óriási érdemeik vannak 
a fejlődésben. Amikor elkezd-
tem a munkát, azt mondtam, 
a Bajnokok Ligájában szeret-
nék indulni és akkor szerin-
tem sokan még kerek szem-
mel néztek rám. Mostanra 
viszont elértük a célunkat, de 
újakat szövögetünk és ebben 
nagy szerepe lesz az új iga-
zolásoknak: Klivinyi Kingának, 

Schatzl Nadine-nak és Triscsuk 
Krisztinának – tekintett már 
kicsit előre a tréner. 

Az említett hölgyeket bizony 
nagyon jól ismerik már az Érd 
együtteséért szorítók. Klivinyi 
Kinga fiatal kora ellenére már 
tört borsot az Érd orra alá 
az előző szezonban és való-
di vezéregyéniséggé nőtte ki 
magát a bronzéremért küzdő 
Vác csapatában.

– Nagyon szép éveket töltöttem 
Vácott, de most váltanom kellett. 
Megkeresett a Ferencváros is, de 
én az Érd mellett döntöttem, 
mert úgy éreztem, ide könnyeb-
ben be tudok majd illeszkedni. 
Az előző szezonban többször 
játszottunk ellenük és nagyon 
tetszett az a csapategység, amely 
itt tapasztalható volt. Biztos 
vagyok benne, hogy Szabó Edina 
kezei alatt új dolgokat tanulha-
tok, fejlődhetek. Nagyon várom 
a Bajnokok Ligáját is, megpró-
báljuk a svájci Zug, majd nagy 
valószínûséggel éppen a Fradi 
ellen kiharcolni a főtáblára jutást 
– nyilatkozta az előző szezonban 
visszavonult Tóth Tímea helyét 
elfoglaló balátlövő. 

 A távozó Vincze Melinda 
helyett Schatzl Nadine érkezett 
az Érdhez és a fiatal balszélső 
bemutatásakor lejátszott kisfilm 
is bizonyította, Magyarország 
egyik legnagyobb tehetségé-
ről van szó, aki a Veszprém 
Barabásban is megmutatta már 
oroszlánkörmeit. 

– Nyitott személyiség vagyok, 
nem hiszem, hogy bármilyen 
probléma lenne a beilleszkedé-
semmel, több társammal már 
korábban is játszottam együtt 
– bizakodott Schatzl Nadine. 

 A legrutinosabb érkező az 
évek óta Magyarországon 
és kimagasló formában ját-
szó Triscsuk Krisztina, aki a 
Fehérvár KC mezét cserélte le 
narancssárgára. A honosított 
és ezáltal a magyar válogatott-
ban is számításba vett orosz 
származású játékos az éppen 
Oroszországba távozó Kristina 
Elez utódja lesz. A horvát irá-
nyító, bár nagyon biztatóan 
kezdett, végül nem tudott a csa-
pat vezérévé válni, és végül a 
Rosztov Don együttesében foly-
tatja pályafutását. 

– Nagyon jó lesz újra Szabó 
Edinával együtt dolgozni, és a 
Bajnokok Ligájában sem szere-
peltem még soha. Izgalommal 
várom a bemutatkozást, azt 
hiszem ez természetes, de ez 
nem jelenti azt, hogy a többiek-
kel ne kerülnék hamar egy hul-
lámhosszra – fejtegette Triscsuk 
Krisztina, szintén kiemelve a 
legrangosabb európai kupaso-
rozatot. 

Az előző szezonban az 
EHF-Kupában már megtör-
tént a bemutatkozás a nem-
zetközi porondon, ezúttal 
a Bajnokok Ligája második 
selejtezőkörében játszik majd 
az Érd. A csoportban rajta 
kívül a Ferencváros, a horvát 
Lokomotiva Zagreb, valamint 
a svájci Zug kapott besorolást. 
Előbbi két együttes egymás 
ellen küzdhet majd, míg az 
Érd ellenfele a helvét alakulat 
lesz. Az előzetes várakozások 
alapján a magyar csapatok egy-
más között dönthetik majd a 
főtáblára kerülést a döntőben, a 
vesztes vigaszdíjként a KEK-ben 
indulhat. 

A sajtótájékoztatón az Érd 
kabalája, a Varga Viktor éne-
kes által megtervezett sárkány 
is bemutatkozott, utalva a város 
címerében látható figurára. Az 
együttesnek hivatalos indulója 
is lesz, amit a Beatrice frontem-
bere, Nagy Feró, valamint egy-
kori zenésztársa, az érdi Best 
of Rock rádió mûsorvezetője, 
Gidófalvy Attila készít el és az 
őszi szezon kezdetén csendül 
fel először. 

Bombaerős kerettel, sárkány-
nyal és indulóval felvértezve 
bizony egyik ellenfélnek sem 
lesz könnyû túra az érdi vizi-
tálás a Városi Sportcsarnokban. 
Szabó Edina szavaival élve „ez a 
csúcs”, így érthetően sokan vár-
ják, hogy azt rohamozza majd 
az Érd. SZA

Az ellenfeleknek nem lesz könnyû dolga az új sportcsarnokban

Épül tovább a szupercsapat
Megszokhattuk már az Érd kézilabda csapatával kapcsolatban, hogy nagyon tu-
datosan évrõl-évre fokozatosan erõsítve építik az együttest - idén sem történt ez 
másképpen. Mindennek pontosan megvolt a helye és az ideje, az újonnan igazoltak 
nevét megint igyekezett a klub a legvégsõkig titokban tartani a minél sikeresebb 
tárgyalások érdekében. 

Schatzl Nadine: Több érdi játékossal már korábban is játszottam együtt

Triscsuk Krisztina a Fehérvár KC mezét cserélte le az érdi narancssárgára

Klivinyi Kinga fiatal kora ellenére valódi vezéregyéniséggé nõtte ki magát a 
bronzéremért küzdõ Vác csapatában.

Szabó Edina: Új céljaink elérésében nagy szerep jut az új igazolásoknak

A csapat edzõje és az „új lányok”

Ismerkedés a csapat most bemutatkozó kabalafigurájával

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

1061 Budapest, Révay utca 1.

Tel.: 06-1/301-0932
megbízási díj:                               3,92%/év                               2,8%/év                                2,1%/év

Bankok
helyett válasszon
más megoldást!
Nem sorsolásos
rendszer!
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