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Útszûkület
Az Iparos utcán zajló munkák előreláthatólag
2013. augusztus 10-ig fognak tartani.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Gyermekek világa

Érdi mûvésztelep
Az idén immár az ötödik alkotói tábor ünnepélyes megnyitójára kerülhetett sor.

Aranyos Rozmaring
A legrangosabb díjjal jött haza Somberekrõl az
érdi Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus.

Tájékoztatjuk
Tisztelt Olvasóinkat, hogy
az
Érdi Újság
következő száma
2013. augusztus 1-jén
jelenik meg.

A protokoll-fõnök
Rácz Marianne, az egykori kiváló kézilabdázó
ezúttal protokoll-főnöki feladatairól beszélt.

Vendégváró medencék
Egy hónap már mögöttük van, de ugyanennyi még elõttük áll a nyári napközis
táborban, ahol csaknem a teljes nyári szünet alatt, azaz nyolc héten keresztül
biztonságban, rengeteg tartalmas programmal, játékkal és kreatív foglalkozással
vakációzhatnak az érdi gyermekek. Idén már tízedik alkalommal nyitotta meg a kapuit ez a Favágó utcai, zöldövezeti tábor, amit az önkormányzat ezúttal is hatmillió
forinttal támogatott.
5. oldal

Földrajzi

tábor

Ifjú õslénykutatók a Fundokliában

Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és
jó – énekli a kislány az örökzöld slágerben. A dal kissé
bárgyú, de ez mit sem von le a ténybõl: strandolni jó.
Fõleg kellemes környezetben, ahol nem üvölt a zene,
nem szorongunk heringek módjára és nem leng körül
mindent az égett olaj szaga. Elég csupán a Dunapartig utaznunk, hogy ilyen strandot találjuk – a Hotel
Liget Érd strandmedencékkel és gyógyító termálvízzel
is várja a vendégeket.
11. oldal

Kalapács, vésõ és jól záródó gyûjtõdoboz a hátizsákban, mint az a profi
paleontológusoknál megszokott - így indultak útnak
a Fundokliába a napközis
nyári tábor résztvevõi,
akik az idén öt nap erejéig õslénykutatókká váltak,
és Buttinger Dániel vezetésével a magyar Miocén
kor feltárásába „ásták
bele” magukat. Az izgalmas hét utolsó napján
meséltek nekünk tábori
élményeikrõl.
8. oldal

A Magyar Földrajzi Mú
zeum és a Csuka Zoltán
Város Könyvtár közös
táborában a programot
idén a múzeumalapító
Balázs Dénes által kutatott öt természetföldrajzi
téma adta.
12. oldal

A MÁSODIK HALLÓKÉSZÜLÉK
Hallókészülékek

-50%

„Láthatatlan” hallókészülékeink közül
a második készüléket fél áron adjuk.*

Amerikai hallókészülék elemek

59

Ft/db *

Ascent Hallásszalon Érden

2030 Érd, Budai út 28. • 23/362-351 • 30/825-9274
Ingyenes hallásvizsgálat • Kamatmentes részletzetési lehetýség • Hallókészülék próbahordás
*Egy levél 6 db elemet tartalmaz, melynek ára: 354 Ft. Hallókészülék akciónk 2013. július 3-tól augusztus 31-ig tart. A hirdetés nem minôsül ajánlatnak és nem teljes körû. További részletekrôl érdeklôdjön szalonjainkban.

A K O C K Á Z AT O K R Ó L O LVA S S A E L A H A S Z N Á L AT I Ú T M U TAT Ó T,
VA G Y K É R D E Z Z E M E G K E Z E L ÿ O R V O S ÁT !
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A polgármester
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelentkezés a 23/522-313 telefonszámon.

Sajtóközlemény

Útszûkület az M7-es felhajtónál
Az Iparos utcában az M7 autópálya felüljárója és a Kádár utca között, szennyvízcsatorna építése miatt július második hetétõl egyhónapos intervallumra útszûkület
nehezíti az M7-es autópályára való fel- és lehajtást. Az autópályára történõ fel- és
lehajtás továbbra is megoldott ezen a szakaszon, de a szûkület miatt lassabb haladás várható.
Az Iparos utcán zajló munkák
előreláthatólag 2013. augusztus
10-ig fognak tartani, ha semmi
nehezítő körülmény, rendkívüli
közmûhelyzet nem akadályozza az előrehaladást.
A csatornafektetés utolsó sza-

kaszára maradt az egyik legtöbb
egyeztetést és közlekedésszervezési tervezést okozó szakasz,
vagyis az Iparos utca – Kádár
utca és az M7‑es autópálya felüljárója közötti rész. Hosszú hónapok egyeztetései előzték meg a

munkák indulását, hogy a lehető
legrövidebb idő alatt és a lehető
legkevesebb lezárással épüljön
ki a nevezett csatornaszakasz.
Július hónap ebben a tekintetben a legkisebb zavarással és
felfordulással járó időszak, mert

ekkor várhatóan az iskolai szünet
és nyári szabadságok miatt kevesebben közlekednek az M7‑es
autópályán a főváros irányába,
illetve onnan vissza Érdre.
A fővárosba való eljutáshoz
az Iparos utcai felhajtó mellett
a 6-os utat, illetve a FuvarosAknász utcai M7 aluljárót javasoljuk a közlekedés gyorsítására
és könnyítésére.
A csatornaépítők a munkálatok idejére a közlekedők és az
érintettek türelmét és megértését kérik!

Útszűkület
az M7-es felhajtónál

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 előzetes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri
Hivatalban

A képviselôk fogadóórája:
1. 

ANTUNOVITS
ANTAL
20-/363- 8498
Folyamatos,
mindig elérhe
tõ, Alsó u. 91.
MÉSZÁROS
MIHÁLY
30/537-3997
Telefonos
megbeszélés
alapján az Összefogás
Egyesület Székházában,
Alsó u. 8.
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4. 

SEGESDI
JÁNOS
20/572-0467
Alpolgármes
teri és kép
viselõi fogadóóra minden hét keddjén 9–12
óráig a Polgármesteri
Hivatalban.

Az Iparos utcában az M7 autópálya
felüljárója és a Kádár utca közötti
útszűkület
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9. 

FÜLÖP
SÁNDORNÉ
20/513-7218
Telefonon tör
ténõ egyeztetés alapján minden
hónap második csütörtökén 18–19 óráig az
Összefogás Egyesület
Székházában, Alsó u. 8.

10. 

KÉRI
MIHÁLY
20/462-1987
Telefonon tör
ténõ egyeztetés alapján.

MÓRÁS
ZSOLT
11. 
20/280-8197
Telefonon
történõ egyeztetés alapján.
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Az alpolgármesterek fogadóórája:
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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 egyeztetés alapján bármikor a
Parkvárosi Közösségi
Házban, Bajcsy-Zs. u.
206–208.

TEKAUER
NORBERT
20/914-4037
Telefonon
történõ egyez     
tetés alapján.

6. 

zk

ins

sil
y-Z

S

i

út

jcs

Ba
yú

életünke t

t

á
Jobb tesszü k

k
ós

út

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.
TÓTH
TAMÁS
23/522-369
Alpolgármes
teri és képviselői fogadóóra előzetes
telefon bejelentés alapján
a Polgármesteri Hiva
talban.

8. 
Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosokat, hogy az Érd, Arany János út 7. szám alatti háziorvosi
rendelőben megszűnt 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 (a
körforgalom mellett) kezdték meg a működésüket 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

Fontos telefonszámok
Mentők

104

Tűzoltóság

105

Rendőrség

107

Érdi Polgárőrség

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

tés után.

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

     

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.

    

tés után

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

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS
országgyűlési képviselő

Érdi Rendőrkapitányság

06-23/365-007

Közterület-felügyelet

06-80/204-571

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

Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

06-23/365-132

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra
között a Polgárok Házában.
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Egy új alkotó a tizenegy mûvész között

Érdi mûvésztelep – ötödször

A szerző felvételei

Talán kimondva soknak tûnik: éppen fél évtizeddel ezelõtt írták alá az Érdi
Mûvésztelep alapító okiratát, így az idén immár az ötödik alkotói tábor ünnepélyes
megnyitójára kerülhetett sor. Július 13-án a helyszín a hagyományos volt: a Termál
Hotel Liget adott otthont a rendezvénynek. Azt mondják, az alkotó akkor kap igazán
ihletet, ha jó a társaság. Ehhez itt most minden megadatott – hangsúlyozta a tizenegy képzõmûvészt a város nevében köszöntve Segesdi János alpolgármester.

Bozsogi János a városi tévé vezetõje, Segesdi János alpolgármester, Hudák Mariann, Wrobel Péter, Sz. Varga
Ágnes, valamint Kalocsai Enikõ és kísérõje a megnyitón

A neves képzõmûvészek minden évben jól érzik magukat Érden, és igen
termékeny két hetet töltenek a volt ófalusi iskolában

Bozsogi János: Öt sikeres év áll mögöttük, amely igazolta, hogy érdemes
volt megalapítani az Érdi Mûvésztelepet

Segesdi János alpolgármester a város nevében köszöntötte a mûvész
telep résztvevõit, hangsúlyozva, hogy jó döntés volt az alkotómûhely
megalapítása
Mindaz, amit eddig ettől a
mûvésztábortól kaptunk, ékesen
igazolja: rendkívül jó döntés és
nagyszerû lépés volt a városvezetés részéről, hogy létrehozta –
nemcsak a Városi Galériát, hanem
– ezt a nagyszerû mûvésztelepet
is, amely azóta jelentős szellemi
és tárgyi értéket nyújt, és csak
adni tud városunknak. Az alpolgármester sem kívánhatott mást,
mint azt hogy a neves mûvészek
idén is érezzék nagyon jól

magukat Érden, legyen termékeny az alkotói kedvük, hogy
tovább gyarapíthassák a maguk
mûvészetét és város szellemi
értékeit. Az Érdi Mûvésztelep
egy évnyi átmeneti idő után –
amíg a Szepes Gyula Mûvelődési
Központhoz tartozott – újra viszszakerült a Városi Televízióhoz,
így a képzőmûvészeket Bozsogi
János, a tévé vezetője is üdvözölte. Ezt követően Kéri Mihály
festőmûvész, az Oktatási és

Mûvészeti Bizottság elnöke, úgy
is, mint a mûvésztelep vezetője
vette át a szót, hogy a “rend kedvéért” névsorolvasást tartson.
Ebből kiderült, hogy az ismert
nevek mellé az idén egy új alkotó, Kalocsai Enikő is csatlakozott Salgótarjánból. Az 1967-ben
született festőmûvész főiskolás
kora óta az absztrakt festészet
nyomvonalán halad. A 90‑es
évektől konstruktív törekvéseit
továbbvivő alkotásaival jelentkezett. A tábor munkájában idén
is részt vesz Sz. Varga Ágnes
Pomázról, feLugossy László
Sárospatakról, Aknay János
Szentendréről, Puha Ferenc
Szigetszentmiklósról, Wrobel
Péter Budapestről, valamint az
érdiek közül: Hudák Mariann,
Kovács Johanna, Eőry Emil,
Karsch Manfred és Kéri Mihály.
A tábor vezetője emlékeztette a
mûvészeket az öt évvel ezelőtti
indulásra, és arra, hogy az alapító tagok többsége minden évben
jelen van, de néhányan közülük
egyik-másik esztendőben egyéb
elfoglaltság miatt kimaradnak,
így mindig érkezhetnek helyettük újak is. Bár az is igaz – hangoztatta Kéri Mihály – ahhoz
viszont ragaszkodik, hogy az
alapító tagok zöme jelen legyen
minden évben! Elismerte, gyakran érte emiatt bírálat, többen
kérdezték már tőle, miért nyit,
és mûködik évről-évre ugyanazokkal az alkotókkal az Érdi
Mûvésztelep, hiszen a város
érdeke inkább azt diktálná, hogy
minden esztendőben új alkotók
kapjanak meghívást. Ez a város
szempontjából valóban pragmatikus lenne, mert az Érdnek
ajándékozott alkotások is jóval
sokrétûbbek lennének, ezáltal
pedig tovább színesedne a kiállított anyag és a város gyûjteménye
is. Ennek ellenére, Kéri Mihály
ahhoz ragaszkodik, hogy csak
egy-két mûvész cserélődjön,
míg a „mag”, az alapító törzsgárda megmaradjon, mert akár
az országból, akár Európából
veszünk példát, a tapasztalat az,
hogy csak azok a mûvésztelepek
voltak képesek a hosszútávú
fennmaradásra, amelyeket az
alapító tagok meg tudtak őrizni. Ehhez pedig mindenképpen
azonos szemléletet képviselő, jól
összeszokott alkotói közösségre
van szükség.
Kéri Mihály hangsúlyozta: három fontos követelmény
kell ahhoz, hogy egy tradicionális mûvésztelep kialakuljon.
Elsőként a felkészült, magas szín-

vonalat képviselő mûvészeket
említette. A második követelmény, hogy olyan embereket
hívjanak meg, akik egymás
munkáját is elfogadják, és teljes mértékig becsülik. Olyanok
ugyanis nem alkothatnak
együtt, akik lebecsülik egymás,
vagy mások mûvészetét. Az Érdi
Mûvésztelep alkotói maximálisan érdeklődnek egymás alkotói
tevékenysége iránt, rendszeresen látogatják egymás kiállításait, figyelik mûvésztársaik fejlődését, sőt, inspirálják is egymást. Kéri Mihály harmadik kritériumként említette azt, hogy
a mûvészek legyenek egymás
barátai. Persze, az természetes,
hogy mindenki mindenkinek
nem lehet igaz barátja, de többen közülük lelkileg is kötődnek egymáshoz, folyamatosan
keresik egymás társaságát, és
nagyon jól ismerik egymást.
A felsorolt követelményeknek
javarészt megfelel ez a tizenegy tagú mûvészcsapat, amely
az elmúlt öt évben több mint
hatvan alkotással gyarapította Érd, illetve a Városi Galéria
mûvészeti gyûjteményét. Ez
a hatvan mû pedig alkalmas
arra, hogy akár egyben, akár
részleteiben, állandó kiállításra kerüljön. Ezek az alkotások
jelenleg a lengyelországi testvérvárosban, Lubaczowban
vannak egy ottani kiállításon,
de ez az anyag értékében, színvonalában, bármikor és bárhol
a világban megállná a helyét
– emelte ki Kéri Mihály az ötödik Érdi Mûvésztelep ünnepélyes megnyitóján.
Az alkotók vasárnaptól, július 14-étől berendezkedtek a
volt II. Lajos iskola épületében
kialakított mûtermekben, ahol
két hétig, egészen július 27-éig
zavartalanul, olykor egymást
inspirálva alkothatnak. Idei munkáikból várhatóan év végén lesz
majd látható egy közös kiállítás
a Városi Galériában.

Bálint Edit
II. Lajos annyira szerelmes volt
Máriába, aki Habsburg ivadék létére nevében is őrizte
Magyarországot, s haláláig hû
volt a nála fiatalabb királyhoz,
hogy a koronás fő, a fiatal férj
minden baljós előjel ellenére sem
tekinthetett úgy Mohács felé, mint
aki a halálos csatára készül. Az
Árkosházy Sárkány család birtokában lévő érdi udvarházban vendégeskedve inkább gyönyörködhetett a tájban, a szőlőbirtokban,
s törhette a fejét, ki legyen alkalmas és megbízható vezére a török
ellen induló hadaknak, minthogy
a mulandóságról elmélkedjen.
Talán az innen még egy lovaglásnyi közelségben lévő korabeli
budai várba szerelmes levelet is
megereszthetett a tőle néhány
évvel idősebb, rendkívül mûvelt,
a latin irodalmakban, a vadászatban, lovaglásban és vívásban is
jártas, európai tájékozottságú és
különleges szépségû kedvesének.
A mohácsi csatára innen, az érdi
oroszlános emlékmû mellől sem
tekinthetünk úgy, mint bukásra,
hiszen akik a magyar zászló alá
álltak, azok rendkívüli bátorsággal, áldozatkészséggel, hősiesen
küzdöttek, s Táborhely, a mai
Mohács városától délnyugatra
elterülő emlékkertjével, haditemetőt idéző szoborparkjával
rendkívüli élmény. Azt azonban
II. Lajos sem gondolhatta, hogy
nem a török képében mutatkozó pogánytól kell igazán tartania,
mert majd az egykori udvarház
helyén épült klasszicista kastély
utolsó köveit 1971-ben szórják
szét a méltatlan utódok, a párbizottság kifejezett jóváhagyásával.
A kúria végórái ugyan valamivel
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A szerkesztõ jegyzete

Az igazi nyár
Vártuk, azt hiszem, valamenynyien vártuk már, hogy tényleg
nyár legyen. Olyan rendes: nem
árvizes, nem hőgutás, nem
viharos, hanem igazi. Könnyen
rámondjuk sok mindenre,
az időjárásra is, hogy régen,
akkor még jó volt, télen hideg,
nyáron meleg, szóval minden
igazi volt, most meg nem – de
biztosan jól emlékszünk? Nem
csak azért látjuk szebbnek ezeket a régi évszakokat a mostaniaknál, mert akkor még mi is
– hogy is mondjam – jobban
néztünk ki? És tudjuk‑e egyáltalán, milyen is az igazi nyár?
Pontosabban: hogy mitől igazi
egy nyár? Fel tudjuk‑e sorolni
az ismérveit, hogy aztán sorra
kipipáljuk egy képzeletbeli listán: ez megvan, ez nincs, ez
talán lesz, csak később…
Érdemes lenne hiteles, szociológiai felmérést készíteni,
jó sok embert megkérdezve,
hogy ki milyen listát állítana
össze az igazi nyár jellegzetességeiről. Biztosan sokan
illesztenék az igazi nyár alapvető jellemzői közé például
az iskolai szünetet, és joggal,
hiszen ez tényleg általánosnak tekinthető. A szabadságra
menés, a mindennapi munka
egy hétig, kettőig történő szüneteltetése már nem annyira
jellemző mindenkinél, hiszen
sokan mennek szabadságra
más évszakban, vagy azért,
mert télen szeretnek üdülni,
vagy azért, mert olyan tájra
utaznak, ahol a mi telünk idején van nyár. A családdal való
foglalkozás viszont feltehetően
– vagy legalábbis remélhetően – sokak listáján szerepelne.
Egyrészt ilyenkor lehet meglátogatni nagyszülőket, távolabb
lakó rokonokat, de, ami biztosan sokkal gyakoribb, ebben
az időszakban lehet több időt
tölteni a gyerekekkel. Persze,
tudjuk, hogy a vakáció hoszszabb, mint a szülő szabadsága, ezért aztán akadnak

bőséggel gyerek nélkül töltött
napok, mégis, ha nyári napköziből, vagy táborból hazajön a
csemete, akkor is más hangulatú az eseményeket szemléltető élménybeszámoló, mint a
„na, mi volt ma az iskolában?”
év közbeni kérdésre kapható
válasz.
Jelen lapszámunkban bőséggel akad tudósítás gyerekek
nyári időtöltéseiről, sporttábortól kézmûves foglalkozásokig, kirándulásoktól kulturális
programokig. Sokfélék a megszólalók is, akad köztük táborvezető, pedagógus is, meg kisdiák is. Nem nehéz ezen írások
alapján közös ismérvet találni
az igazi nyár fogalmának meghatározásához, még ha így szó
szerint nem is fogalmazza meg
senki. A megnyilatkozásokból
és a körülmények megismertetéséből egyértelmûen az olvasható ki: a nyár elsősorban attól
igazi, hogy lehetőség nyílik
olyan dolgok, olyan foglalatosságok elvégzésére, amelyek
nem kötelezőek. Jó értelemben
vett szabadság ez, amely semmiképp nem tévesztendő össze
a szabadossággal, de még a
program nélküli, össze-vissza
ténfergéssel sem. Elmehetünk
eddig nem látott vidékekre,
megtekinthetünk különleges
eseményeket, megmutathatunk a párunknak, a gyereknek
érdekes helyeket, vagyis olyan
élményekhez juthatunk hozzá,
amelyekre máskor nincs időnk.
Esetleg év közben nem is tartjuk fontosnak, vagy az anyagiak
megszerzésének mindennapos
kényszere elnyomja bennünk
az ilyenfajta igényeket.
Pedig ha igazi nyarunk van,
sok olyan értékhez juthatunk,
amelyek akkor is gazdagítanak,
amikor már elmúlt a nyár.

Kísértetkastély

is izgalmas olvasmánynak tartom (a latin nyelvû utalásokhoz
szótárt vagy mutatót használok,
mert ez is egy játék) kimondottan fontosnak tûnik, hogy érdi
vendégeskedése ily nagyhatású
munkában is testet öltött. Egy
biztos, a legendák éppen annyira
nélkülözhetetlenek, mint a történelem „rideg” tényei. Tehát arról
sem érdemes vitát nyitni, hogy
Szapáry vajh valóban itt, vagy
éppen Budán rágcsálta a rabság
keserû kenyerét, a történet akkor
is a miénk. Az viszont kétségtelen, hogy az Érd-Óváros fölé
magasodó kastélydombon már a
kora Árpád korban kő erődítmény
állhatott, s ez az építmény is már
valamiféle maradéka lehetett a
római kori erősségnek, amely a
dél felé haladó út, s az úton járók
biztonságát igyekezett garantálni.
A kastélyt végül is az osztályharc
tüntette el, amely nem tudott
különbséget tenni a feudális társadalom kétségtelen igazságtan
berendezkedése, illetve pótolhatatlant épített értékei között.
Pedig az Illésházy, a Batthyány,
a Wimpffen, majd a Károlyi
család, a klasszicista virágkort
megteremtő, építő és gyarapító
Sina famíliával együtt, beszéljenek bármely nyelvet, imádjanak
bármely Istent, kötődjenek bármilyen politikai és eszmerendszerhez, ezt az országot és ezt a
települést tették naggyá. Érd és a
Duna menti Magyarország gyarapodott általuk és lett szegényebb
az alapokig, a pincéig szétvert
hagyománnyal. Talán nem lenne
reménytelen a szellemi és a valós
újjáépítés sem.

Antall István

korábban kezdődtek, de még a
II. világháborút is rendkívül szerencsésen vészelte át, hiszen az
itt berendezkedő szovjet katonai kórház nemcsak használta,
de az ablaküvegeket pótolta, a
kisebb sérüléseket is kijavította.
A baj akkor kezdődött, amikor
az újjáépítés idején a helyreállítások építőanyag forrásaként
„népszerûsítették” az épületegyüttest. Gerendákat, téglákat,
köveket, bontott anyagokat szállíthatott innen, aki akart. Még a
hetvenes évek fordulóján a tanács
és a párt akkori illetékesei azt
is fölvetették, hogy ne építsenek
új mûvelődési házat az akkori
falunak, hanem felújítva a Sina
kastélyt: ez legyen a kultúra otthona. A hagyomány mindenesetre megvolt hozzá, mert 1876-ban
itt rendezték Magyarország első
régészeti konferenciáját, amihez a
klasszicista kastély kies környéke,
a középkori falmaradványok nyilván ihletett hangulatot is kínáltak. Maga Jókai Mór is megjelent
a tanácskozáson, s a történelmi
eseményeinkhez való vonzódása
a Szapáry legendáriummal gazdagodott. A mese szerint itt, a kúria
alatti nagy pincerendszer valamelyik zárható zugában tartották
fogva Szapáry Pétert a törökök, s
innen szabadulva maga a magyar
nemes ejtette volna foglyul egykori rabtartóját, a béget. Mivel Jókai
Mór regényeit kötelező olvasmányként soha nem olvastam
el időben, utóbb azonban annak
rendje és módja szerint megszerettem valamennyit, s azokat ma
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Eggyel több város a választókerületben

Kiket képviselnek a szocialisták?

Hirdetni szeretne?
+36 1 814 4767
+36 20263 2514

Aradszki András parlamenti
képviselő jó hírrel kezdte tájékoztatóját:
– Azt hiszem, ez mindenkép
jó hírnek számít – mondta –,
eggyel kevesebb nagyközség,
de eggyel több város lesz négy
nap múlva a választókerületben.
Áder János köztársasági elnök
ugyanis aláírta Diósd nagyközség várossá nyilvánításának
dokumentumát. Már régen javasoltam a helyi vezetésnek, hogy
kezdeményezzék a városi rang
elnyerését. Most Spéth Géza
polgármesterrel együttmûködve
sikerült ezt elérni. Mintegy hetven település pályázott erre.
Korábban is támogattam a kérelmet, de tavaly a közigazgatási
átalakítások miatt nem volt a
teljesítésére mód. Biztos vagyok
abban, hogy Diósd ezután még
erőteljesebb fejlődésnek indul.
Gratulálok a diósdiaknak, a
város vezetésének, és kívánom,
hogy a további fejlődés során
meg tudják tartani eddigi értékeiket, a falusi hangulatot, a
kisvárosi jelleget és a lokálpatriotizmusukat!
A földtörvényről
annyit
mondott, hogy ezzel több
évszázados probléma oldódik
meg, „Külföldi kezébe gyakorlatilag nem kerülhet föld.”
A takarékszövetkezeti törvényt
is dicsérte:

– Meg kell erősíteni a takarékszövetkezeteket, mert tőke
hiányában kicsi a mozgásterük,
nem tudnak hitelezni. Azért is
támogatni kell, mert magyar
bankhálózatról van szó, hatalmas vidéki bázissal rendelkezik
és a magyar gazdaság fejlődésében igen fontos szerepe van.
A pedagógusok bérrendezéséről szólva megjegyezte, hogy
2002-2010 között, nyolc évig
nem emelkedett a bérük, így
nagy vesztesei voltak az akkori
szocialista-liberális kormányzásnak. Szeptembertől nem
így lesz, jelentős béremelésben
részesül a pedagógus társadalom, mintegy százezren átlagban 34 százalékkal több pénzt
vihetnek haza.
– Érzékelhető emelésről van
szó, de ez még mindig nem
fogja azt a hátrányt behozni,
amelyet az oktatásban dolgozók
elszenvedtek a nyolc év alatt!
– S számokkal is érzékeltette
mondandóját az országgyûlési
képviselő, aki ezután hosszabban elidőzött a szocialisták
és liberálisok ténykedésénél,
megemlítve, hogy még a most
elhunyt Horn Gyula is jobban
kiállt az országért, mint utódai.
– A hazánkról az Európai
Parlamentben július 3-án elfogadott Tavares-jelentés minden
alapot nélkülöz – folytatta –,

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

Kincses Óvoda
Béke tér
Fácán Tagóvoda
Harkály Tagóvoda
Kutyavári Tagóvoda
Ófalusi Tagóvoda
Riminyáki Tagóvoda
Tállya Tagóvoda
Tündérkert Tagóvoda
Szivárvány Óvoda
Hegesztő u.
Napsugár Óvoda
Meseház Tagóvoda
Kisfenyves Tagóvoda
Tusculanum Tagóvoda

2013. 07. 01.
2013. 07. 01.
2013. 07. 15.
2013. 06. 17.
2013. 07. 15.
2013. 07. 29.
2013. 07. 15.
2013. 07. 01.

2013. 07. 26.
2013. 07. 26.
2013. 08. 09.
2013. 08. 31.
2013. 08. 09.
2013. 08. 23.
2013. 08. 09.
2013. 07. 26.

2013. 07. 22.
2013. 07. 01.
2013. 06. 17.
2013. 07. 22.
2013. 06. 24.

2013. 08. 16.
2013. 07. 26.
2013. 08. 31
2013. 08. 16.
2013. 07. 19.

08. 19.–08. 23.

08. 12.–08. 16.

08. 05–08. 09.

07. 29.–08. 02.

Augusztus
07. 22.–07. 26.

07. 15.–07. 19.

07. 08–07. 12.

Július
07. 01.–07. 05.

06. 24–06. 28.

Jún.
Óvodai zárás
vége

tervezett
Óvodai zárás
kezdete

Intézmény,
tagintézmény

A szerző felvétele

A nyár utolsó képviselõi sajtótájékoztatóját tartotta meg
Aradszki András a múlt héten a Polgárok Házában, ezután következhet a megérdemelt szabadság. Szó volt
többek között a Tavares-jelentés európai hatásáról, a
magyar szocialisták külföldi szereplésérõl, a várossá
”nõtt” Diósdról és a földtörvény jelentõségérõl.

Aradszki András: A további rezsicsökkentés lehetõsége megvan a magyar energiaszektorban
szembe megy az európai alapokmányokkal, javaslata ellentétes az EU alapdokumentumaival. A döntést már előre
meghozták, a vita csak formalitás volt a baloldal szemében.
Egyértelmûvé vált, hogy a szocialisták már nem az egyszerû,
dolgozó, bérből és fizetésből
élő emberek pártja, hanem a
bársonyszékes nagytőkéseké.
A nemzetközi baloldal teljesen
a nagytőke érdekeit szolgálja,
létezéséhez az nélkülözhetetlen. Nem az EU alapértékeit,
hanem a szocialisták érdekeit
sértettük meg (telekommunikációs adó, rezsicsökkentés,
bankadó stb.). Amíg tart a
rezsicsökkentés, addig ezek a
támadások nem fognak szûnni.
A Fidesz frakció 2013 szeptemberétől további tíz százalékos
rezsicsökkentést kért, és azt,
hogy gondolja végig a kormány, a tél folyamán egy újabb
tíz százalékos villanyáramár-csökkentést hajtson végre.
Ennek lehetősége a magyar
energiaszektorban megvan.
Egy kereszténydemokrata politikus mindig nemzetben gondolkodik, nem a piacban és
a nagytőkében – szemben a
magyarországi baloldaliakkal,
akik hazájuk ellen szólaltak fel
és szavaztak. A Parlament reagált a támadásra, és elfogadott
egy határozatot. A szocialisták
– köztük Tóbiás József – a szavazás idején nem tartózkodtak a teremben, majd a szavazás után jöttek vissza. Tehát
a szocialistáknak még annyi
bátorságuk sem volt – köztük
Tóbiás Józsefnek sem – hogy

kiálltak volna a Tavares-jelentés mellett, ahogy azt tette az
Európai Parlamentben a pártjukat és nem hazájukat képviselő
Göncz Kinga, Tabajdi Csaba
és mások. Miközben ők tették
tönkre az országot.
2002 és 2010 között mást
mondtak és mást cselekedtek!
– hallottuk még a tájékoztatón.
– Mondták a szocialisták, liberálisak, hogy dübörög a gazdaság, miközben csökkentették a
nyugdíjakat, befagyasztották a
béreket, hiteleket vettek fel és
hosszasan sorolhatnánk hazugságaikat, amikkel el akarták
hitetni, hogy minden rendben
van. Csak a gáz ár háromszáz,
az áramdíj kétszáz százalékkal
emelkedett időszakuk alatt.
Emlékezhetünk Lendvai Ildikó
tagolt mondatára: „Lassan mondom, hogy mindenki megértse,
nem lesz gáz-ár‑e-me-lés!” Nem
kellett sokáig várni az ellenkezőjére. Életveszélyes lenne, ha
újra ők kormányoznának.
A Tavares-jelentés – állította
még a képviselő – durva bizonytalanságot okoz az európai
intézményrendszerben, lehetőséget biztosít, hogy megtámadja a szuverén államok alkotmányos jogait. Bajnai Gordon
neve pedig olyan összefüggésben került szóba, hogy míg példátlan összefogás jellemezte a
magyar népet az árvíz idején,
az exminiszterelnök és csapata ezalatt fórumokat szervezett
– mi is beszámoltunk róla, hogy
két hónap alatt csaknem száz
településen kampányoltak –,
„ilyen módszerrel akarják viszszaszerezni a hatalmat!”

A maffia baloldalról is szót
ejtett Aradszki András, a kémügy vádlottjai – hangoztatta
– megérdemlik, amit kapnak,
a független magyar bíróság
megadja méltó büntetésüket,
miközben – jellemző – a baloldalon mindenki védi őket…
Az országgyûlési képviselő a
sajtótájékoztató végén a jobboldali kormány értékelésére is
rátért: nőtt a foglalkoztatottság, a nők munkavállalása is,
folyamatosan növekszik január
elejétől az építőipar teljesítménye, több marad az emberek
pénztárcájában, emelkedtek a
reálbérek.
– Fontos, hogy ha kis lépésekkel is, de végig tudjunk menni a
megkezdett úton és meglegyen
az egymillió új munkavállaló,
mert e nélkül halálra van ítélve
az ország – mondta, majd jó
nyaralást kívánt az érdi média
munkatársainak, akik közül
egy, zárásként, a következő
kérdést tette fel, visszakanyarodva Diósdra: milyen változást
jelenthet a település életében,
hogy várossá vált?
– Jelentős változást jelent,
hiszen több lehetőséghez jut,
jobban tud részt venni a különféle pályázatokon, de például
egy városnak a kulturális feladata is erőteljesebb, mint a
falvaké, aminek természetesen
a lakosság látja a hasznát – válaszolta Aradszki András, aki legközelebb ősszel tart sajtótájékoztatót.
Az érdi olvasók nevében
pedig mi is gratulálunk a diósdi
„szomszédoknak”.

Temesi László
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Semmi sem kötelezõ, játékosak a foglalkozások

Gyermekek világa, világok gyermekei

A szerző felvételei

Egy hónap már mögöttük van, de ugyanennyi még elõttük áll a nyári napközis
táborban, ahol csaknem a teljes nyári szünet alatt, azaz nyolc héten keresztül
biztonságban, rengeteg tartalmas programmal, játékkal és kreatív foglalkozással
vakációzhatnak az érdi gyermekek. Idén már tízedik alkalommal nyitotta meg a kapuit ez a Favágó utcai, zöldövezeti tábor, amit az önkormányzat ezúttal is hatmillió
forinttal támogatott. Látogatásunkkor kilencven általános iskolás diák élvezte itt
önfeledten a szünidõt.

Nonn Ilona táborvezetõ saját kezûleg ragasztotta rá a gyermekek munkáit az elõre elkészített fatálcára, és miután
megszáradt, díszes alátétként használhatták otthon
A kellemes, napsütötte délelőttön, egy hosszú asztalsornál
különleges, egycentis, színes,
négyzet alakú lapocskákból
csempe nagyságú mozaikokat
mintázott a gyermekek egy csoportja, Nonn Ilona táborvezető
és a többi pedagógus irányítása,
segítése mellett. Láthatóan egészen belefeledkeztek az alkotásba, amelynek nyomán szebbnél-szebb formák, színkombinációk születtek. Akiknek pedig
ezen a napon nem volt kedvük
a kézmûves foglalkozáshoz, a
hatalmas parkban labdáztak,
„bunkeroztak” vagy futkároztak
éppen.
– Itt semmi sem kötelező. Mi
felkínáljuk, megszervezzük a
programokat, foglalkozásokat, a
gyermekek pedig maguk döntik el, érdekli‑e őket, és szeretnének‑e részt venni benne,
vagy – természetesen szintén a
felügyeletünk mellett – inkább
mással töltenék az időt – magyarázza Nonn Ilona táborvezető,
aki az idei nyolchetes programot
megálmodta és megszervezte,
és most is igyekszik minden
részletre odafigyelni, az eseményeket kézben tartani. Ebben
az esztendőben a Teleki Sámuel
Általános Iskola biztosítja a
tábor pedagógiai hátterét, amit
„Gyermekek világa – világok
gyermekei” címmel hirdettek
meg, célja pedig megismertetni a résztvevőkkel a körülöttük lévő világot, a benne élő
emberek ünnepeit, szokásait,

hagyományait, játékaikat. Ezen
belül bemutatják más népek
öltözködési, viselkedési kultúráját, táncait, az adott népcsoportra jellemző sportokat. Így
az elmúlt hetekben a nebulók
már egy picit megismerhették
az eszkimók és az indiánok életét. Az egyik legemlékezetesebb
nap az volt számukra, amikor a
„Husky-klub” tagjai csodálatos,
malamut szánhúzó kutyáikkal
látogatták meg a tábor lakóit.
Nemcsak „felnőtt”, hanem kis
kutyusok is érkeztek, így óriási
élmény volt az apróságoknak a
velük való barátkozás. Azon a
héten készítettek iglut, sátort,
szőrből-bőrből ékszert, tollas
fejdíszt, talizmánt, és hatalmas
sikere volt a papírmasé állatfiguráknak is. Mindenkinek a
fantáziájára és ügyességére
volt bízva, milyen állatot alkot
ezzel az aprólékos munkát
igénylő technikával. Bár a téma
főként vadállat volt, de akadt,
aki pókot, lepkét, kutyát mintázott. Aztán Texas, Mexikó és
Peru hangulatát többek között a
Los Adinos együttes idézte meg
számukra, és sokan megpróbálkoztak a pánsíp készítésével is.
A zenekar pedig nemcsak egy
élvezetes koncert erejéig maradt
a táborban, hanem a gyermekek
egész délelőtt élvezhették a társaságukat, és jó barátságba kerültek a zenészekkel. A közelben
levendulavirágot is gyûjtöttek,
amiből koszorút készítettek.
A harmadik hét a foci jegyében

telt. Brazíliát, Argentínát,
Spanyol- és Olaszországot a futball köti össze, így aztán tábori
focibajnokságok zajlottak, és a
hét elején közös kirándulást tettek a budapesti Puskás Ferenc
Stadionba, ahol egy alkalmi futóversenyt is rögtönöztek – folytatta az elmúlt hetek sokszínû
eseményeinek felidézését Nonn
Ilona, majd a tábor tervezett
programjairól is mesélt, ami
nem lesz kevésbé izgalmas, mint
az eddigiek, hiszen a negyedik
hét témája a világûr. Bolygókat,
ûrhajókat, ûrjármûveket készítenek majd, és várhatóan csillagász lesz a vendégük, amikor az
ufókról is beszélgetnek. Később
a magyarországi szokások, a
magyar népmûvészet is téma
lesz, de előttük van még Afrika
és Ausztrália, Görögország,
Törökország és India, valamint
Japán és Kína hete, rengeteg
érdekes és izgalmas ismerettel,
játékkal, szórakoztató tevékenységgel. A táborvezető arról is

beszélt, hogy a nyári program
összeállításakor azt is figyelembe kellett venni, hogy vannak
gyerekek, akik több héten át
részt vesznek a táborozásban,
ezért arra törekedtek, hogy számukra is újdonsággal szolgáljon minden hét. Ugyanakkor
valamennyi foglalkozás irányadó jellegû, hiszen mindenkor
figyelembe veszik a táborozó
gyerekek érdeklődését, kívánságait, persze a lehetőségekhez
képest. Így a rendelkezésükre
álló szabadtéri játékokat, a kert
kínálta lehetőségeket maximálisan kihasználhatják a nebulók.
A fiúk körében igen népszerû
a bunkerépítés, kialakulnak
kisebb csoportok, baráti társaságok, akik jól érzik magukat
együtt, de akad olyan diák is,
aki elvonul egy csendes zugba,
és olvasással tölti az idő nagy
részét, mások a társasjátékot
választják.
– Szünidő van – hangsúlyozza Nonn Ilona – így nem
szeretnénk, ha bármit is kötelező jelleggel kellene tenniük!
A lényeg, hogy változatos és
érdekes legyen, amit kínálunk,
mert akkor maguktól bekapcsolódnak. Előfordul, hogy a
kézmûves foglalkozás végén
jönnek rá, hogy őket is érdekelte volna, amit a többiek készítettek, ezért másnapra ismétlést
kérnek. Ha marad nyersanyag,
nincs akadálya annak, hogy
folytassák. A kézmûves foglalkozásokhoz leginkább újrahasznosítható anyagokat használunk, így a gyerekek megtanulják, hogy apróságokból,
kevés pénzből is lehet szép,
érdekes tárgyakat, ajándékokat
készíteni. A mai csempemozaik
nyersanyagát a Mapei Kft. adta,
de mások is segítenek. A Pataki
cukrászda például minden
pénteken 100 darab piskótatekerccsel vendégeli meg a tábor
lakóit, és menet közben is születnek programok, mûsorok.
Egyik anyukáról például kiderült, hogy akrobata volt. Hozott
50 darab hulahop karikát, hogy
kipróbálják a gyerekek, de közben egy bemutatót is tartott
nekünk a családjával.
Péntekenként összegezzük
az adott hét eseményeit, és a

A Mapei Kft. adományának köszönhetõen igen kreatív munkák születtek a
táborban
kiemelkedő teljesítményeket
apró ajándékokkal jutalmazzuk. Kimagaslóan értékeljük az
ügyességet, az önzetlenséget
és a segítőkészséget, hiszen az
a cél, hogy a gyermekek elfogadják egymást. Mi megteszünk
mindent azért, hogy az itt töltött
idő mindegyik korosztály számára tartalmas és szórakoztató
legyen, annál is inkább, mert
egyre nagyobb igény van rá, és
sokuknak ez a tábor jelenti a
nyaralást és az igazi kikapcsoló-

dást. Örülök, ha a szülőktől azt
hallom, szívesen jönnek a gyerekek, és maguk kérik a következő
hetet, vagy egy kis szünet után
újra visszajönnek, mert tetszett
nekik az itt töltött idő.
A táborba egy héttel a tervezett kezdési időpont előtt kell
jelentkezni. A maximális létszám 120 fő. A napközis tábor
heti költsége ötezer forint, amiben a háromszori étkezés, és
minden egyéb költség benne
van. 
Bálint Edit
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ajánló

Kulturális és tudományos

programok
2013. július 22	 – augusztus 4.
2013. október 20-án, vasárnap 11 órakor
Süsü a sárkány
a fogi színháza előadásában.
Minden családot szeretettel
várunk!
Szepes Gyula Művelődési
Központ
Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
Jegyvásárlás: Hétfő-csütörtök
8.30-15.30, péntek 8.30-12.00
A nyári időszakban is
szeretettel várjuk
az internetezőket.
A nyári időszakban is szeretettel várjuk az internetezőket.
Nyitva tartásunk hétfőtől – csütörtökig 9-12 óráig és 13- 17
óráig, pénteken 9-14 óráig,
hétvégén programoktól függően alakul. Termeinket programokra, rendezvényekre 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 alapismeretek 20 órában.
ECDL-vizsgára felkészítés!
Intenzív tanfolyamok.
Kiscsoportos foglalkozások.
Szövegszerkesztés két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasoknak, gyesen lévőknek!
Jelentkezés: Nagy Éva tanfolyamvezetőnél: 06-30/640-6946
Őszi előzetes:

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

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,
Fogarasy 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 zenekara
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

Őszi baba-mama börzék
Használt gyermekruhák cseréje, vására.
Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06-23-363-036
ralb
Őszi időpontok:
Augusztus 31.
Október 12.
November 9.
December 14.
szombat 9-12 óráig
További információ:
Czinderné Bea 06 20 448-5121
2013. november 24-én, vasárnap 17 órakor
„Jöjj kedvesem…”

ralb

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

munkakör betöltésére

Néprajzi képeskönyv
– társadalomföldrajzi érték
Dr. Kós Károly néprajzi grafikái
című kiállítás
A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri
előadóterme 50 fős rendezvényekre
bérbe vehető kulturális, közművelődési alaptevékenységgel összeegyeztethető célokra.
Információ:
Kovács Nóra, 06-23/363-036

Csuka Zoltán Városi Könyvtár
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól bővebb információt talál a www.csukalib.hu
honlapon!
Nyári zárva tartás
Felhívjuk a tisztelt olvasók
figyelmét, hogy leltározás,
majd szabadság miatt a
Felnőttkönyvtár,
Zenei Könyvtár,
Parkvárosi fiókkönyvtár
és a Jószomszédság Könyvtára
július 22–től augusztus 21-ig
a Gyermekkönyvtár:
július 15–től augusztus 21-ig zárva tart.
Megértésüket és türelmüket
köszönjük!

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 tudományos feltárói.
Belépőjegyárak:
Teljes árú: 800 Ft
Kedvezményes: 400 Ft
Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás.

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: 
szerda: 
kedd, csütörtök:	
péntek: 

A Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.
A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/a § alapján
pályázatot hirdet

óvodatitkár

Időszakos kiállítás

Könyvtári részlegeink
nyitva tartása

További információ és jelentkezés a 06 20 448-5121‑es
telefonszámon Czinderné
Beánál.

2013. augusztus 31-én, szombaton 9-12-ig
Baba-mama Börze
Használt gyermekruhák cseréje, vására. További információ:
Czinderné Bea 06 20-448-5121
Családi matiné 2013. ősz

Tolcsvay László koncertje
Mindenkit szeretettel várunk!

XXIII. évfolyam, 2013. július 18.

10 – 18 h
szünnap
12 – 17 h
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 közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős – heti 40 óra
Álláshelyek száma: 1 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda és Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: Óvodatitkári feladatok
önálló ellátása; Együttműködő kapcsolattartás a vezetőkkel és a kollegákkal.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az
irányadóak
Pályázati feltételek:
• Középszintű érettségi
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
• végzettséget igazoló okirat másolata
• fényképes szakmai önéletrajz
• érvényes erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betöltésének időpontja: 2013. augusztus 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 31.
A pályázat benyújtásának módja Postai úton az intézményvezetőnek
címezve:
Simonics Gabriella, 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. A borítékon fel kell tüntetni:
„óvodatitkár”
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése
alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye
• www.erd.hu
• www.kozigallas.gov.hu
A Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.
A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/a § alapján
pályázatot hirdet

óvodapedagógus
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős – heti 40 óra, helyettesítő
Álláshelyek száma: 1 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda és Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása: a 3 – 7 éves korú gyerekek nevelése, fejlesztése nagyfokú
gyerekszeretettel. Együttműködő, pedagógiai kapcsolattartás a szülőkkel és a
kollegákkal.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az
irányadóak
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
• végzettséget igazoló okirat másolata
• fényképes szakmai önéletrajz
• érvényes erkölcsi bizonyítvány
• a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából figyelembe vehető
továbbképzéseket, egyéb végzettségeket igazoló okiratok másolata
A munkakör betöltésének időpontja: 2013. szeptember 02.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 16.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton az intézményvezetőnek
címezve:
Simonics Gabriella, 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. A borítékon fel kell tüntetni:
„Óvodapedagógus”
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése
alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye
• www.erd.hu
• www.kozigallas.gov.hu

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.

Német népdalokkal értek el sikert

Rangos díj az érdi
Rozmaring kórusnak

Próba immár a helyszínen, a nagyszínpadon
A legrangosabb díjjal jött haza
Somberekrõl az érdi Rozmaring
Német Nemzetiségi Kórus,
amely
mûsorával
elnyerte a közönség tetszését is. A
magyarországi német nemzetiségi énekkarok és kisegyüttesek számára rendezett országos
versenyen elõször indultak az
érdiek és mindjárt „kitüntetéses
aranyat” szereztek
A Magyarországi
Német
Ének-, Zene- és Tánckarok
Országos Tanácsa, a Landesrat
a hazai német kultúrcsoportok
számára minden évben országos fesztivált rendez, rotációs
rendszerben. Idén a felnőtt
énekkarok országos kórustalálkozójára került sor, amelyet
minősítő versenyek előztek
meg. A rendezvény célja a hazai
németség ének-, zene- és tánckultúrájának, hagyományainak
gyûjtése, megőrzése, megörökítése és átadása, új hagyományőrző csoportok alakítása, kultúrájuk ápolásán keresztül identitásuk megőrzése és erősítése.
A minősítő megmérettetéseket
megyénként más-más helyszínen rendezték meg, és összesen
nyolcvannyolc kórusból került
ki a legjobb tizenkettő, amelybe
– az itt folyó szakmai munkát
dicsérve – az érdi Rozmaring
Kórus is beletartozott.
A „rozmaringok” a június
végén Sombereken megrendezett minősítőre neveztek, népdalt éneklő kórus kategóriában,
csak Magyarországon gyûjtött
német népdalokból összeállított
csokorral.
– A mûsoridőként meghatározott tíz percet igyekeztünk
kevésbé ismert, a többi együttes
számára is újdonságot jelentő
dalokkal kitölteni – számolt be
az eseményről Stiblo Anna, a
kórus vezetője, aki büszkén
mutatta az oklevelet. – A neves
szaktekintélyekből álló zsûri
hét szempont alapján értékelte

az előadott mûvek nehézségi
fokát, a mûsor változatosságát,
a hangzás tisztaságát, szépségét, a ritmikai pontosságot és
dinamikai
változatosságot,
valamint a szövegérthetőséget. Az együttesek minden
zsûritagtól harminc, összesen
kilencven pontot szerezhettek.
A találkozón a német nemzetiségi hagyományokat az országban legszínvonalasabban képviselő tizenkét kórus vett részt.
A zsûri az öt minősítőt rangsorolva a somberekit tette az első
helyre. A legkiválóbb együttesek legkiválóbb mûsorait hallhattuk, láthattuk a mûvelődési
ház nagyszerû hangversenytermében.
A harmadik éve együtt dolgozó érdi Rozmaring Német
Nemzetiségi Kórus első minősítésén a mûsort a zsûri kitüntetéses arany fokozattal díjazta. A kórusvezetők részére
kórusonként tartott értékelésen
a kórus szép hangzását, a jó
mûsor-összeállítást és az élvezetes, hangulatos előadást emelték
ki. Az együttes fiatal, ám annál
tehetségesebb harmonikását,
ifj. Schaffer Istvánt dicséretben
részesítették, Stiblo Anna karnagyi munkájához pedig külön
gratuláltak.
– A kórus életében mérföldkőhöz érkezett ezzel a megmérettetéssel. Ez további lendületet ad
hagyományőrző munkánkhoz,
amely nemcsak az együttes,
hanem valamennyi, magát nem
német nemzetiségûnek valló érdi
javát is szolgálja – folytatta a
kórusvezető. – Köszönetet mondunk együttesünk támogatóinak,
Szedlacsek Emíliának, a Szepes
Gyula Mûvelődési Központ igazgatójának és T. Mészáros András
polgármesternek.
Az „aranyos rozmaringok”
ezzel dicsőséget szereztek nemcsak maguknak, hanem Érd
városának is. Temesi László

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…

Érdi Újság

mûvelõdés
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Az
2013. július 22 – 28.

2013. július 29 – augusztus 4.

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

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

július 22. hétfő
08:00 Polgár-társ
08:30 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
09:00 Fény-Kép
09:30 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
10:00 Fogadóóra
10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/15.
11:30 Fény-Kép
15:00 Fogadóóra
15:30 A Doktor Pikkelysömör szórakoztató egészségügyi magazinműsor 25’
16:00 Fény-Kép
16:30 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
17:00 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/15.
18:30 A Doktor Elhízás 1. szórakoztató
egészségügyi magazinműsor 25’
19:00 Érdi Panoráma
19:30 Kézilabda-mérkőzés
21:00 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
21:30 Érdi Panoráma
22:00 Polgár-társ
július 23. kedd
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka
Ildikó és Móczár István műsora
09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 A Doktor Elhízás 1. szórakoztató egészségügyi magazinműsor 25’
15:00 Érdi Panoráma
15:30 187 magazin
16:00 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/14.
17:35 A Doktor Elhízás 1. szórakoztató egészségügyi magazinműsor 25’
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 79. rész
19:00 Fény-Kép
19:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 78. rész
20:00 Bibliai Szabadegyetem 90/15.
21:00 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
21:30 Fény-Kép
július 24. szerda
08:00 Fény-kép
08:30 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
09:00 Polgár-társ
09:30 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/15.
11:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 79. rész
15:05 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
15:35 Polgár-társ
16:05 Bibliai Szabadegyetem 90/15.
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 187 magazin
18:05 A Doktor Elhízás 1. szórakoztató egészségügyi magazinműsor 25’
19:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:30 Magyarok az emberevők földjén 14/13.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
20:00 Mici néni két élete
magyar vígjáték, 82’
rend.: Mamcserov Frigyes
fsz.: Kiss Manyi, Páger Antal
21:25 A Doktor Elhízás 1. szórakoztató egészségügyi magazinműsor 25’
július 25. csütörtök
08:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
08:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 79. rész
09:00 Polgár-társ
09:30 Magyarok az emberevők földjén 14/13.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
10:00 Fény-Kép
10:30 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
11:00 Bibliai Szabadegyetem 90/15.
15:00 Polgár-társ
15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 79. rész
16:00 Fény-Kép

16:30 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
17:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/15.
18:30 Magyarok az emberevők földjén 14/13.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
19:00 Polgár-társ
19:30 Bibliai Szabadegyetem 90/16.
20:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 79. rész
21:30 Fény-Kép
július 26. péntek
08:00 Polgár-társ
08:30 Bibliai Szabadegyetem 90/16.
09:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
10:00 Magyarok az emberevők földjén 14/13.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
10:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 79. rész
11:00 Fény-kép
15:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:30 Magyarok az emberevők földjén 14/13.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
16:00 Fény-Kép
16:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 79. rész
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/16.
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Elhízás 1. szórakoztató egészségügyi magazinműsor 25’
19:00 Mici néni két élete magyar vígjáték, 82’
rend.: Mamcserov Frigyes fsz.: Kiss Manyi,
Páger Antal
20:25 Itthon – Otthon A Tisza és környéke
12/11. ismeretterjesztő és kulturális
filmsorozat 30’
20:55 Bibliai Szabadegyetem 90/16.
július 27. szombat
09:00 Itthon – Otthon A Tisza és környéke 12/11.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
09:30 Polgár-társ
10:00 Fény-kép
10:30 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Magyarok az emberevők földjén 14/13.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
15:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:00 Itthon – Otthon A Tisza és környéke 12/11.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
16:30 Polgár-társ
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/16.
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Tihany, 50/19. 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 79. rész
20:00 Nápolyt látni és…
magyar vígjáték, 80’
rend.: Bácskai Lauró István
fsz.: Váradi Hédi, Ernyey Béla, Bujtor István
21:20 Fény-kép
július 28. vasárnap
09:00 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil
társadalom
09:30 Bibliai Szabadegyetem 90/16.
10:30 Fény-kép
11:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 79. rész
11:30 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
15:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:30 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/16.
17:00 Fény-kép
17:30 Itthon – Otthon A Tisza és környéke 12/11.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
18:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 1. rész
18:30 Polgár-társ
19:00 Nápolyt látni és… magyar vígjáték, 80’
rend.: Bácskai Lauró István fsz.: Váradi
Hédi, Ernyey Béla, Bujtor István
20:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:50 Magyarok az emberevők földjén 14/13.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
21:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 1. rész

Kérés
Az Idősek Otthonában több lakónk kézimunkázik, amiben örömüket lelik.
Kötőfonal azonban nem mindig áll rendelkezésre.
Ezért kérem az újság azon olvasóit, akiknek bármilyen kötőfonal maradékuk van
odahaza és nélkülözni tudják, ajándékozzák azt lakóinknak – ezzel nem kis örömet
szereznének az otthonban kézimunkázni szerető időskorúaknak.
Előre is köszönettel és tisztelettel:
Grátzer Mihályné
intézményvezető
Szociális Gondozó Központ
2030 Érd, Budai u. 14.
Idősek Otthona, 2030 Érd, Topoly u. 2.

július 29. hétfő
08:00 Polgár-társ
08:30 Itthon – Otthon A Tisza és környéke 12/11.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
09:00 Fény-Kép
09:30 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
10:00 Fogadóóra
10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/16.
11:30 Fény-Kép
15:00 Fogadóóra
15:30 A Doktor Elhízás 1. szórakoztató
egészségügyi magazinműsor 25’
16:00 Fény-Kép
16:30 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
17:00 Itthon – Otthon A Tisza és környéke 12/11.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/16.
18:30 A Doktor Termográfiai vizsgálat
szórakoztató egészségügyi
magazinműsor 25’
19:00 Érdi Panoráma
19:30 Kézilabda-mérkőzés
21:00 Itthon – Otthon A Tisza és környéke 12/11.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
21:30 Érdi Panoráma
22:00 Polgár-társ
július 30. kedd
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 A Doktor Termográfiai vizsgálat szórakoztató egészségügyi magazinműsor 25’
15:00 Érdi Panoráma
15:30 187 magazin
16:00 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/16.
17:35 A Doktor Termográfiai vizsgálat szórakoztató egészségügyi magazinműsor 25’
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 1. rész
19:00 Fény-Kép
19:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 1. rész
20:00 Bibliai Szabadegyetem 90/16.
21:00 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
21:30 Fény-Kép
július 31. szerda
08:00 Fény-kép
08:30 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
09:00 Polgár-társ
09:30 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/16.
11:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 1. rész
15:05 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
15:35 Polgár-társ
16:05 Bibliai Szabadegyetem 90/16.
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 187 magazin
18:05 A Doktor Termográfiai vizsgálat szórakoztató egészségügyi magazinműsor 25’
19:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:30 Magyarok az emberevők földjén 14/14.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
20:00 Fekete gyémántok I.
magyar játékfilm, 80’
rend.: Várkonyi Zoltán
fsz.: Huszti Péter, Sunyovszky Szilvia, Koncz
Gábor, Haumann Péter
21:20 A Doktor Termográfiai vizsgálat szórakoztató egészségügyi magazinműsor 25’
augusztus 1. csütörtök
08:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
08:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 1. rész
09:00 Polgár-társ
09:30 Magyarok az emberevők földjén 14/14.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
10:00 Fény-Kép
10:30 Itthon – Otthon A Tisza és környéke 12/11.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
11:00 Bibliai Szabadegyetem 90/15.
15:00 Polgár-társ
15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 1. rész
16:00 Fény-Kép

16:30 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
17:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/16.
18:30 Magyarok az emberevők földjén 14/14.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
19:00 Polgár-társ
19:30 Bibliai Szabadegyetem 90/17.
20:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 1. rész
21:30 Fény-Kép
augusztus 2. péntek
08:00 Polgár-társ
08:30 Bibliai Szabadegyetem 90/17.
09:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
10:00 Magyarok az emberevők földjén 14/14.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
10:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 1. rész
11:00 Fény-kép
15:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:30 Magyarok az emberevők földjén 14/14.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
16:00 Fény-Kép
16:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 1. rész
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/17.
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Termográfiai vizsgálat szórakoztató egészségügyi magazinműsor 25’
19:00 Fekete gyémántok I. magyar játékfilm, 80’
rend.: Várkonyi Zoltán fsz.: Huszti Péter,
Sunyovszky Szilvia, Koncz Gábor, Haumann
Péter
20:20 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
20:50 Bibliai Szabadegyetem 90/17.
augusztus 3. szombat
09:00 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
09:30 Polgár-társ
10:00 Fény-kép
10:30 Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Magyarok az emberevők földjén 14/14.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
15:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:00 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
16:30 Polgár-társ
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/17.
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Szentgál, 50/20. 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 1. rész
20:00 Fekete gyémántok II.
magyar játékfilm, 74’
rend.: Várkonyi Zoltán
fsz.: Huszti Péter, Sunyovszky Szilvia, Koncz
Gábor, Haumann Péter
21:15 Fény-kép
augusztus 4. vasárnap
09:00 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil
társadalom
09:30 Bibliai Szabadegyetem 90/17.
10:30 Fény-kép
11:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 1. rész
11:30 Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
15:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:30 Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/17.
17:00 Fény-kép
17:30 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
18:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 2. rész
18:30 Polgár-társ
19:00 Fekete gyémántok II. magyar játékfilm, 74’
rend.: Várkonyi Zoltán fsz.: Huszti Péter,
Sunyovszky Szilvia, Koncz Gábor, Haumann
Péter
20:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:45 Magyarok az emberevők földjén 14/14.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
21:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 2. rész

A Rádió 87.8 MHz műsorán
minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel
Böjte Csaba, illetve Gál Jenő szerzetes
gondolatait, eszmefuttatásait hallhatják.
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Õsmaradványok feltárása, láblenyomatok készítése

Ifjú õslénykutatók a táborban

A szerző felvételei

Kalapács, vésõ és jól záródó gyûjtõdoboz a hátizsákban, mint az a profi paleontológusoknál megszokott - így indultak útnak a Fundokliába a napközis nyári tábor
résztvevõi, akik az idén öt nap erejéig õslénykutatókká váltak, és Buttinger Dániel
vezetésével a magyar Miocénkor feltárásába „ásták bele” magukat. Az izgalmas
hét utolsó napján meséltek nekünk tábori élményeikrõl.

Az õslénykutatók egy kisebb csoportja a péntek délutáni elõadásra készül
Õsföldrajz, az állat- és növényvilág őskörnyezete volt a témája a Magyar Földrajzi Múzeum
idei napközis nyári táborának.
A Miocénkor feltárását tûzte ki
célul az a tizenhét kis- és nagydiák, aki a lelkes és játékos
ismeretszerzés mellett, szórakozott, barátkozott, valamint
– különösen az utolsó napi találkozásunkkor tapasztalt jókedvből ítélve – rengeteget kacagott
is az őslénykutatói „küldetés”
során. A múlt pénteken délután
Holló Szabó Benedek és Nyitrai
Gergely múzeumkerti beszélgetésünkön összegezte az elmúlt
napok eseményeit.
– Nagyon élveztük az
Ipolytarnócon tett kirándulást,
ahová busszal utaztunk kedden.
Tök izgalmas volt a történelmi séta, ahol az őslények lábnyomait is láthattuk, de nekem
az Orczy Kalandparkban is
nagyszerû volt, mert ilyesmiben
még nem volt részem. Örültem,

hogy Ipolytarnócon mindenki
vehetett magának egy kis emléktárgyat. Mivel a sok felfedezésben és a hosszú sétában alaposan kifáradtunk és megéheztünk, mindenkit lenyûgözött az
a hat darab, hatalmas, 45 centis
átmérőjû pizza, amelyeket jó
ízûen fogyasztottunk el közösen – számolt be élményeiről az
őszre hatodik osztályba készülő
Benedek. A szeptemberben ötödik osztályt kezdő Gergelynek
az a nap is élvezetes volt, amit
„régészként” töltöttek itt Érden
a Fundoklia-völgyben.
– Igaz, a magasra nőtt növényzetben nem volt egyszerû megközelíteni a vizsgált területet
– ismerte be Gergő –, de valahogyan mégis átverekedtük
magunkat rajta, és eljutottunk a
vizsgált terepre, ahol használni
tudtuk a paleontológusok szerszámait: a kalapácsot és a vésőt,
hogy a mészkőben állatmaradványokat keressünk. Számomra

ugyanilyen érdekes volt a csütörtöki nap is, amikor Zsuzsa néni
vezetésével (Kovács Zsuzsa, a
múzeum munkatársa) mini ásatásokat végeztünk a kertben.
Három csapatban dolgoztunk,
de valahogy elfelejtettük, hogy
közös a feladatunk, így alaposan túlteljesítettük a feltárást
az ásásban. Nekem tetszett a
ma délelőtti előadás is, amit az
igazgató bácsi, Kubassek János
tartott Kőrösi Csoma Sándorról,
és már nagyon várom a délutáni
golfversenyt is – mesélte Nyitrai
Gergely, aki tavaly már volt a
múzeumi táborban, és az idei
programmal is annyira elégedett, hogy nem kérdés számára:
ha a szülei beleegyeznek, jövőre is jönni fog.
Holló Szabó Benedek először
kapcsolódott be a gyermektábor
eseményeibe, de elárulta, jövőre
is részt venne rajtuk. A többiek
is kivétel nélkül megszavazták,
hogy újra itt lesznek, de hoz-

zátették, csak akkor jönnek, ha
megint Buttinger Dániel lesz a
táborvezető. Nem csoda, hogy
a gyermekek ragaszkodnak a
múzeum ifjú munkatársához,
hiszen korban még igen közel
áll hozzájuk, és láthatóan azonnal megtalálták a közös hangot
vele.
– Az első nap mindig az ismerkedéssel és a felkészüléssel telik
el. Idén sem volt ez másként,
de már az elején látszott, hogy
a régi és új táborlakók hamar
összebarátkoztak egymással
– magyarázta a táborvezető,
Buttinger Dániel. – Úgy terveztük, ebben az évben teszünk
egy kis utazást a régmúltba.
Ennek érdekében tûztük ki
célul az ipolytarnóci kirándulást a miocénkori „Pompeiibe”,
ahol belekóstolhattak a gyerekek az őslénytanba, az őslények
kutatásába, és megismerhették
az őserdők világát, vizsgálhatták a feltárt őslábnyomokat.
Itt nagyszerû idegenvezető is
segítette a kíváncsiságuk kielégítését, és jómagam is kellemesen meglepődtem a botanikus
kert szépségén, és azon, menynyire valóságosnak tûnnek az
életnagyságú ősállat makettek.
Mindenkinek óriási élmény volt
az őserdőkről készült négydimenziós rövidfilm megtekintése,
amely annyira élethû volt, hogy
a végén még a székek is megmozdultak alattunk. A gyerekek
később úgy mentek végig az
őserdőben, hogy egy‑egy feladatsort is meg kellett oldaniuk.
Az ilyen élmények és tapasztalatok egész életen át elkísérik az
embert, ugyanakkor a gyerekek
játékosan, szinte észrevétlenül
jutnak fontos ismeretekhez. Az
„ásatásokat” is nagyon élvezték
mindnyájan, hiszen egy rövid
időre „őslénykutatónak” érezhették magukat, amikor a legparányibb felfedezés is rengeteget számított. A csütörtök pedig
igazi kikapcsolódás, lazább nap
volt számukra, hiszen az Orczy
Kalandparkban önfeledten játszhattak. Pénteken délelőtt összegezhették a héten látottakat és
tanultakat, mert azt a feladatot
kapták, hogy készítsék el egy
maguk által kiválasztott őslény

Taktikai megbeszélés Buttinger Dániel táborvezetõvel

Nem csak ismeretbõl; kacagásból is volt bõven az ötnapos táborban

Holló Szabó Benedek és Nyitrai Gergely elégedettek voltak az idei programmal, és azt is elárulták, a táborban lettek barátok
lábnyomát, amit gipszbe öntöttek, míg az elképzelt állatot
agyagból gyúrták és formázták
meg, és erről délután egy rövid
bemutató előadást is tartanak a
szüleiknek. Ez is fontos része a
táborozásnak, mert a gyerekek
szeretik és igénylik a szerepjátékokat. Noha ez a pár nap nem
számít hosszú időnek, mégis
úgy tûnik, arra elég volt, hogy a
résztvevők jól összerázódjanak.

A végén nem számított, hogy
hat vagy tizenéves valaki, jól
együttmûködtek, amikor különféle feladatokban közösen kellett teljesíteniük.
Úgy tûnik, az alkalmi őslénykutatók jól vizsgáztak az idén,
és talán jövőre is szívesen részt
vesznek majd a múzeum izgalmas, nyári napközis táborának
programjain.

Bálint Edit
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Felhívás

Jelentkezés matematika és idegen nyelv emelt szintű oktatásra
Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy az Érdligeti Általános Iskolában

2013 szeptemberétől
hagyományainkhoz híven indítunk emelt szintű oktatást matematikából, angolból és német nyelvből.
Az emelt szintű osztályokba várjuk az 5-8. osztályos tehetséges tanulók jelentkezését.
Jelentkezés:
Érdligeti Általános Iskola igazgatója, 2030 Érd, Diósdi u.95-101. Tel.:23/375-592
Egy tanuló mindkét emelt szintű oktatásra (matematika és idegen nyelvi) is jelentkezhet.
További felvilágosítás iskolánk honlapján található: www.erdligeti.erd.hu
						

Vargáné Balogh Erika igazgató
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A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kincses Óvoda és Tagóvodái

7 fő takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1., Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 3., Pest megye, 2030 Érd, Holló utca 3.
Pest megye, 2030 Érd, Kutyavári utca 10., Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 12.Pest megye, 2030 Érd, Tállya utca 3.
Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 51.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a munkaköri leírás szerinti feladatok elvégzése
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 általános,
• takarítói feladatok - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság, bűntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 06/20/332-1038-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincseovi@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 22.
A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kincses Óvoda és Tagóvodái

9 fő pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1., Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 3., Pest megye, 2030 Érd, Holló utca 3.
Pest megye, 2030 Érd, Kutyavári utca 10., Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 12., Pest megye, 2030 Érd, Tállya utca 3.
Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 51.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 06/20/332-1038 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincseovi@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 22.
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A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda

fejlesztő pedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szükséges pszichés funkciók fejlesztését, ill. a sérült funkciók javítását, az esetleges hiányzó funkciók pótlását szolgáló
feladatok. Megelőzi, vagy csökkenti azokat a tanulási nehézségeket, amelyek a lassúbb érés, vagy egyéb okok miatt keletkeznek a gyermekeknél.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, fejlesztő óvodapedagógus,
• óvodás gyermekekkel való foglalkozás - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
• magyar állampolgárság, bűntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthető be. A
pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 06/20/332-1038-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincseovi@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 22.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kincses Óvoda
óvodai nevelés Kincses Óvoda

pszichológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás gyermekekkel való foglalkozás, nagyfokú gyermekszeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a
kollégákkal. Mentálhigiénés, preventív, szűrő, közvetítő funkció a hármas kapcsolatrendszerben: szülő, gyermek, óvodapedagógus
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) hármas kapcsolatrendszerben: szülő, gyermek, óvodapedagógus. szakszerű pszichológiai
szűrővizsgálat. Lelki egészségvédelem. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, pszichológus,
• pszichológusi feladatok - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság, bűntetlen előélet
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű óvodás gyermekekkel való foglalkozás,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 06/20/332-1038-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincseovi@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 22.

panoráma
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Az érdi strand táborozóknak is otthont ad

Hûsölés gyógyvizes medencékben

A szerző felvételei

Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó – énekli a kislány az örökzöld slágerben. A dal kissé bárgyú, de ez mit sem von le a ténybõl: strandolni jó.
Fõleg kellemes környezetben, ahol nem üvölt a zene, nem szorongunk heringek
módjára és nem leng körül mindent az égett olaj szaga. Elég csupán a Duna-partig
utaznunk, hogy ilyen strandot találjuk – a Hotel Liget Érd strandmedencékkel és
gyógyító termálvízzel is várja a vendégeket.

A gyógyvizes, kör alakú kismedence a nyári melegben is népszerû
Nincs jobb a nyári kánikulában
a hûsítő víznél (legalábbis mártózás szempontjából). A nyári
nagy melegben szökőkutakban
ugrálnak a gyerekek, a parkok
locsolóinál hûsölnek, és persze
fogynak a családi medencék a
boltok polcairól – az igazi azonban mégis az, ha nyakig merülhetünk a vízbe a strandon vagy
valamelyik tóban.
Érd igazán jó helyzetben van,
ami a csobbanást illeti: igaz, a
Duna fürdésre (egyelőre) nem
alkalmas, de a Velencei-tó autóval vagy vonattal húsz perc alatt
elérhető. Aki azonban nem szeretne utazni, vagy a tó partján szardínia-mód szorongani
a törülközőjén (tekintve, hogy
a tavi strandok igencsak telítettek, főleg az árnyékos részek),
az Érden is strandolhat kedvére:
a Termál Hotel Liget Érd nemcsak termálmedencékkel, és
nemcsak a gyógyulni, regenerálódni vágyókat várja, hanem a
strandolókat is.
Lapunk tudósítója egy hétköznapi kora délután látogatott el a
fürdőbe. Már a szemnek is üdítő
volt a látvány: az úszásra és
játékra egyaránt alkalmas nagymedencében gyerekek, felnőttek hûsöltek, a leválasztott kis
termálmedencében a gyógyulni
vágyók pihentek. A medence
körül asztalok, árnyékos pihenőboxok hívogattak, míg odébb,
a kismedencében apróságok
lubickoltak. A hotel strandján
van persze lehetőség a vízmentes szórakozásra is: szabadtéri
óriás-sakk és sportpálya várja a
vendégeket.

Érdemes szót ejteni a környezetről is: a strandot egyik
oldalról a Duna-parti erdő öleli
körül, szép kilátással a Kakukkhegyre, másik oldalon pedig a
hotel épülete. Minden tiszta és
rendes – és ami sokaknak legalább ennyire fontos: csendes
is. Itt nem szól hangosbemondó
és tuc-tuc-zenével sem „mulattatják” erőszakosan a közönséget. A levegőben nem terjeng
az odaégett olaj szaga, nem
kígyóznak sorok a büfé előtt.
Étkezési lehetőség persze van
– a hotel étterme jóvoltából, korrekt áron, fagylaltot, italt is lehet
kapni, sorbanállás nélkül. Nincs
egymás sarkát taposó tömeg,
és azon sem kell izgulni, hogy
eltûnik a pénztárcánk, hiszen
van értékmegőrző is. Ráadásul
a strandolni betérőket, illetve
a szállóvendégeket akciókkal
várják – ezekről Fülemen Róza
ügyvezető igazgató beszélt
lapunknak.
– A strandbelépőt váltók egy
pohár italra a vendégeink. Itt
érdemes megjegyezni, hogy a
jegyárakat nem emeltük tavaly
óta; a felnőtt belépő négy órára
1700, a diák, nyugdíjas 1100, a
gyermek belépő (14 éves korig)
800 forintba kerül. Fentiek
mellett van két órás csobbanóbelépőnk is, ami 1100 forintba kerül, és 18-20 óra között
vehető igénybe. A családi jegy
– két felnőtt és két gyermek
részére) 4200 forintba kerül.
Vendégeink tíz alkalmas bérletet is válthatnak, kedvezményes
áron – tájékoztatott Fülemen
Róza. A belépő természetesen

nemcsak a strand-, hanem a
gyógyvizes medencékre is érvényes.
(Csak
összehasonlításképp: a fővárosi Széchenyi
Gyógyfürdőben 4300-4800 forintért válthatunk napi belépőt, a
Szt. Lukács Gyógyfürdőben az
uszodabelépő 3000-3500 forint.
A gyógyvízzel nem rendelkező
margitszigeti Palatinuson a felnőtteknek hétköznap 2600, a
gyerekeknek 1900 forintot kell
fizetniük, hét végén párszáz
forinttal többet, a Rómain 23002600 forint a felnőtt-, 1700-1800
forint a gyermekbelépő, míg a
közeli Százhalombattán a felnőttek 1430, a diákok, nyugdíjasok 1150 forintot fizetnek a
mártózásért.)
A vendégek a strandolás,
gyógyvízi tartózkodás mellett
az érdi fürdő egyéb, térítéses
szolgáltatásait is igénybe vehetik: a masszázst, iszappakolást,
vízsugárfürdőt, vízalatti tornát, infraszaunát, szoláriumot,
sókamrát. Ez utóbbiról kevesen
tudnak, pedig hathatós segítség
a nátha- és allergiaszezonban; a
sót a parajdi bányából szállítják
Érdre.
– A Hotel Liget elsősorban
nem strand, hanem gyógyfürdő. Szakorvosi beutalóval vendégeink társadalombiztosítás
által finanszírozott kezeléseket
vehetnek igénybe, mérsékelt
áron. A 800 méter mélyről érkező, 37-38 fokos érdi gyógyvíz
összetételében különleges, és
elsősorban reumatikus és degeneratív elváltozások, köszvényes
és neurológiai kórképek, töré-

Evezős ünnep a Velencei-tavon
2013. július 18-21. között zajlik majd az evezősök 2013. évi országos bajnoksága.
A legnagyobb és legrangosabb hazai evezős
versenynek a Velencei-tavi evezőspálya ad otthont, mely megközelíthető az M7-es autópálya
velencei MOL kút lehajtótól öt percre (http://
www.holvan.hu/hu/link/poi/?piid=247810). A
verseny négy napján 28 egyesületből közel
3000 versenyző 104 versenyszámban méri öszsze erejét a legkisebbektől (11-12 éves mini korosztálytól) a masters kategórián át továbbá a
speciális para-evezős számokban is a verseny
ideje alatt avatnak majd bajnokot.
Az evezősök számára a bajnokság a legkiemelkedőbb hazai megmérettetés a versenyévadban, az egész éves felkészülésük megkoronázása az egy–egy dobogós helyezés vagy éppen a döntőbe kerülés
Versenyzők és edzők, szülők és szurkolók
hada kísér egy-egy futamot a parton és buzdítják neveltjüket, csapattársukat a célba jutásig.

Legyen Ön is részese néhány futamnak, látogasson el Sukoró-Velencére az evezőspályára,
legyünk együtt büszkék a magyar bajnoki címet nyert sportolóinkra és töltsenek el családi
programként egy kellemes napot a szép környezetben!
A verseny látogatása ingyenes!
Magyar Evezős Szövetség
További információ: www.hunrowing.hu

sek, zsugorodások, fájdalmas
izomgörcsök gyógyítására alkalmas. Nemcsak Érdről, hanem
a környező településekről is
sokan járnak hozzánk, nyári
szezonban pedig Budapestről,
illetve a távolabbi városokból
és külföldről is érkeznek látogatók. Vannak visszajáró törzsvendégeink is. Az elmúlt húsz
év alatt bebizonyosodott, hogy
a minőségi gyógyturizmusnak
van jövője – jegyezte meg az
ügyvezető igazgató.
A válság persze a gyógyturizmus területén is éreztette, érezteti hatását, legalábbis Érden – a
vendégek száma tíz százalékkal
csökkent. Sajnos, elmondható
az is, hogy sok érdi, illetve környékbeli lakos nem is tud a
fürdő létezéséről. Különös, de
tény: sokan a repülőgépeken
található újságokból értesülnek
erről a létesítményről.
Ahhoz, hogy a jelen gazdasági helyzetben egy magánkézben lévő gyógyfürdő sikeres legyen (vagy mondjuk ki:
egyáltalán fennmaradjon), a jó
gazda gondossága, élelmessége is kell: a Termál Hotel Liget
Érd szállásakciókkal, kedvezményekkel, plusz szolgáltatásokkal, fejlesztésekkel vonzza
a gyógyulni vágyókat és a cégeket, szervezeteket, társaságokat egyaránt, hiszen a hotel
konferenciáknak, esküvőknek
is helyet ad. Kiállítások, borverseny színesítik a programkínálatot, család-, állat- és kerékpárosbarát szálláshelyként
mûködnek Érd egyik legfestőibb helyszínén.
– Fürdőnk nyári táborok,
üdülések színhelye is. Idén egy
napra vendégül láttuk a Bolyai
Általános Iskola legjobb tanulmányi eredményt elért osztályát, és nálunk szállnak meg
idén nyáron Böjte Csaba atya
diákjai is. Hozzánk járnak strandolni délutánonként a Tétényi
Dunapart Lovasklub kis táborozói, és itt rendezi Tinka Lajos
tanár úr (Batthyány Általános
Iskola) a Lavina Sporttábort is.
A fürdő e tekintetben is ideális
helyszín, hiszen rossz idő esetén a gyerekek a benti medencében fürödhetnek, a helyszín
pedig remek kiindulópontja
lehet a környékbeli kirándulásoknak – tette hozzá Fülemen
Róza.
Aki a nagy hőségben nem
kirándulni, hanem hûsölni szeretne, annak ajánlhatjuk az érdi
Termál Hotel Liget 24-27 fokos
nem gyógyhatású medencéit
– érdemes kipróbálni változatosságképp az otthoni családi
medence, illetve a szökőkút
vize helyett.
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Kulturált, csendes környezetben strandolhatnak az érdiek

A legkisebbeket sekély vizû medence várja

Az óriás-sakk figuráit nemcsak a gyerekek kedvelik

A hotel épülete pár éve újult meg - a medence mellett az étterem ernyõvel
fedett kerthelyisége található
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Barlangban, vulkánon, õserdõben,

jégen és homokon

Csoportkép a pákozdi ingóköveknél
Mekkora egy jéghegy? Mi köze
van a vöröshagymának az ingókövekhez? A hangyaleső ördögszekéren utazik? Hogyan mozog
egy homokbucka? Melyik
Magyarország leghosszabb föld
alatti labirintusa? Aki részt vett
a Magyar Földrajzi Múzeum és
a Csuka Zoltán Város Könyvtár
közös táborán, az álmában is
tudja e kérdésekre a választ.
Az idei tábor fő tematikáját a
múzeumalapító, Balázs Dénes
által kutatott öt természetföldrajzi téma adta. A tábor során
aktualizáltuk Balázs Dénes máig

érvényes meglátásait, a könyveiben, cikkeiben leírt ismeretanyagot, de földrajzot tanulni
– még informálisan is – elsősorban a terepen lehet. A lelkes kis
felfedezőkkel ezért kirándulásokat tettünk a sivatag, a barlang,
az őserdő és a vulkanizmus
témájához kapcsolódva.
A jég témakör filmek és játékos vetélkedő segítségével elevenedett meg számukra, Balázs
Dénes helyföldrajzi és helytörténeti kutatásainak eredményeit pedig játékos tárlatvezetés
formájában dolgoztuk fel. A mi

magyarországi „őserdőnk” a
Budakeszi Vadasparkban öltött
testet, ahol a fantáziánk és a
játék segítségével nyolcvan
perc alatt megkerültük a Földet.
A két expedíciós csapat egymással fabatkákért versengve
bizonyíthatta földrajzi-tájékozódási felkészültségét és fizikai rátermettségét az embert
próbáló utazáson. A pákozdi
ingókövekhez vezetett túrán,
a Gránit-tanösvény bejárásával
ismerhettük meg a Velenceihegység, Magyarország egyetlen gránit alapkőzetû hegy-

sége, és mint ilyen az ország
földtani értelemben legidősebb
tájegysége különleges geológiai formáit, természeti értékeit.
Nemcsak a gyapjúzsákok keletkezését tanulmányozhattuk,
hanem nyomolvasási technikákat is elsajátítottuk a terepen.
A jég felszínformálásával és a
zord területek érdekes növényvilágával, állatvilágával a városi könyvtárban találkozhattak
a gyerekek. A foglalkozást a
gyermekkönyvtár munkatársai
szervezték, amelynek megkoronázását sok-sok „gasztrohópehely”, ismertebb nevén
kókusz(jég)golyó elkészítése és
elfogyasztása jelentette.
Fülöpházán, a Kiskunsági
Nemzeti Parkban a homok jellegzetes mozgását, a buckák és
homokfodrok keletkezését, és
e különleges terület élővilágát
kutathattuk. A program egy
óriás buckajátékkal fejeződött
be. Kevesen tudják, hogy hazánk
leghosszabb barlangrendszere
immáron nem az Aggtelekikarsztvidéken, hanem a fővárosban keresendő. Kis csapatunk a
Szemlőhegyi-barlangban, majd
a Pálvölgyi-barlang Mátyáshegyi barlangi szakaszán tett
valódi, csúszós-mászós barlangtúrát. A „csepegő kövek
igézetében” eltöltött több órás
kaland során rengeteg ismerettel gazdagodhattunk a barlan-

A jég tulajdonságai – kutakodás a városi könyvtárban

Fülöpházi érdekességek
gok keletkezésére, képződményeire vonatkozóan, illetve az
újdonsült kis „barlangászok” a
saját bőrükön érezhették meg
a barlangkutatás szépségeit és
nehézségeit egyaránt.
A táborban a sok program
ellenére jutott idő a játékra,
kézmûveskedésre, és befejezés gyanánt – immáron hagyományosan – a szülők is részt
vehettek egy családi akadályversenyen. A vetélkedésen a

versírástól a jéghegymászásig,
az őserdei állatok utánzásától a
törökverésig közös erővel bizonyíthatták rátermettségüket a
családok.
Köszönet illeti Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának
Mûvelődési Bizottságát, amely
pályázati támogatásával segítette a szakmai programok megvalósulását.
Lendvai Timár Edit
Magyar Földrajzi Múzeum

„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 ismerkedés 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.

BUDAÖRS ÉRD
2013 AUGUSZTUS 10-23

A LEGENDÁK

Nagy László

ELSÔ KÉZNYOMA

válogatott kézilabdázó

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

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
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Sportnapközi, sok játékkal, fürdéssel

Tornászpalánták a kempingben
Napi három óra edzés, emellett fürdés, kézmûveskedés és sok játék – így lehetne
talán legvelõsebben összefoglalni az Érdi Torna Club sportnapközijének programját. Cél, hogy az óvodás, kisiskolás gyerekek megtanulják a talajtorna alapjait
– emellett persze jut idõ bõven a játékra, kikapcsolódásra, sõt, még a lovaglásra
is. A sportnapközbe nemcsak a már sportoló, hanem minden mozogni vágyó gyermeket várnak.

Bemelegítés, fogócskával – színhely az érdligeti mûfüves focipálya
Az Érdi Torna Club hat éve
alakult, több kisebb egyesületből – egyik elődje az 1919ben alapított Érdi Sport Club.
Több szakosztályuk is van,
ezek közül az akrobatikus torna
a legnépszerûbb, ami közel
másfél évtizedes múltra nyúlik vissza. Versenyzőik szép
eredményeket értek el országos és Európa-bajnokságokon,
diákolimpiákon (lásd keretes
írásunkat). Tánc szakosztályuk mellett balett szakosztályt
is indítottak a közelmúltban,
és belevágtak egy itthon még
új sportág, a cheerleading (a
szó magyarul vezérszurkolást
jelent) oktatásába is.
A klub tornaedzései nagyon
sok kisgyereket és fiatalt vonzanak, és nem feltétlenül
azért, mert a gyermek versenysportolói babérokra vágyik.
A legkisebbek ovistornára járnak, majd kezdő, középhaladó,
haladó csoportokban folytathatják – vagyis mindenki a korosztályának és a tudásszintjének
megfelelő edzésen vehet részt.
Az oktatók nemcsak a versenyzőkkel, kiemelkedő tehetségekkel foglalkoznak, hanem azokkal a gyerekekkel, fiatalokkal is,
akik a tornát tömegsportként,
szabadidős tevékenységként
ûzik. Itt megtanulhatják az ala-

pokat, magabiztos mozgáskultúrára tesznek szert, a torna,
a mozgás pedig észrevétlenül
életük részévé válik. Ezt a célt
szolgálja az ÉTC nyári sportnapközije is, amelyet második
éve rendez meg a klub óvodásoknak, kisiskolásoknak az
érdligeti kempingben.
– Az első év nagyon jól sikerült – olyannyira, hogy azok
a gyerekek, akik tavaly eljöttek, idén is velünk töltenek egy
hetet, sőt, akár kettőt is – mondta lapunknak Papp Ildikó edző,
aki harmadmagával foglalkozik
a gyerekekkel.
– Két turnust tartunk az idén:
július 8-12-ig, illetve július 29től augusztus 2-ig. Most, az első
sportnapközis héten 34 gyermek jött el, a második turnusra
körülbelül húszan jelentkeztek,
de ez a szám még nőhet, hiszen
sokaknak úgy megtetszik a
tábor, hogy a második héten is
eljönnek. További jelentkezőket
is várunk – nemcsak azok köréből, akik év közben az egyesületnél sportolnak, hanem mindazokat, akik szeretik a mozgást,
a tornát – tette hozzá az edző.
Mint mondta, az érdeklődők
akár egy napra is eljöhetnek
– ha pedig kedvet kapnak, itt
tölthetik az egész hetet.
– A napirendet úgy állítottuk

össze, hogy a mozgás mellett
sok játék, szórakozás is beleférjen. A sportfoglalkozásokon
elsősorban a tornára helyezzük
a hangsúlyt; a talajtorna alapjait
tanuljuk meg, amit már kis korban el kell kezdeni ahhoz, hogy
később tovább tudjunk lépni a
gyerekekkel. A napi programot
kézmûves foglalkozással, vetélkedőkkel, játékokkal színesítjük. Az érdligeti kempingben
mód van a fürdésre, úszásra,
ezzel a lehetőséggel jó időben
minden nap élünk. Emellett heti
egyszer lovagolhatnak is a gyerekek – itt, a helyszínen –, délutánonként ugrószőnyegezhetnek, játszhatnak. A kempingben
napi háromszori étkezést biztosítunk. Nagyon jó ez a táborhely, mert lehetőségünk van a
szabadban sportolni, tornázni:
a bemelegítéseket a mûfüves
pályán, a tornafoglalkozásokat
a kemping kertjében tartjuk
– tette hozzá Papp Ildikó.
A sportnapközibe járó gyerekek szinte mindegyike az ÉTCnél tornázik rövidebb-hosszabb
ideje; az edző szerint egyre több
szülő szeretné, ha gyermeke
nemcsak szabadidős tevékenységként tekintene az akrobatikus tornára, hanem versenyző
válna belőle.
– Az akrobatikus torna nagyon

szerigényes sportág. Sajnos,
Érden nincs olyan jól felszerelt
szertorna-terem, ahol a versenyzők edzéseit le lehetne bonyolítani, ezért őket Budapestre
szállítjuk, ami bizony megterhelő mind a gyerekek, mind
az edzők és a szülők számára. Azon vagyunk, hogy ezen
a helyzeten javítani tudjunk
– zárta szavait Papp Ildikó.
Ami a táborozó gyerekeket illeti, nekik egy bánatuk
volt csak: hogy a sportnapközi mindössze öt napig tart.
A sportfoglalkozások mellett
annyi mókás feladat, játék várt
rájuk, az edzéseket pedig olyan
vidám elemekkel színesítették,
hogy a háromórás torna is vidám
kikapcsolódásnak tûnt. Nem
csoda, hogy sok gyerek kérdezgette a szüleit, hogy „ugye, eljöhetek a második héten is?”
Aki szeretne jelentkezni, akár
egész hétre, akár egy‑egy napra,
Papp Ildikó edzőnél megteheti (30/9304173). Az ötnapos
sportnapközi térítési díja 21000
forint, napi háromszori étkezéssel, úszással, lovaglással,
egy‑egy nap öt-ötezer forintba
kerül.
Érdemes megemlíteni még,
hogy a klub balatoni edzőtábort is szervez – oda viszont a
nagyobb, önálló sportoló gyerekeket várják, augusztusban
pedig a versenyzők intenzív
felkészítése folyik Budapesten,
a Postás szertorna termében.
Az egyesület elnöke, Tóth Judit
nagy hangsúlyt fektet a több
száz sportoló egész éves lekötésére, így összesen két hét van,
amikor nem történik „semmi”
a klubban.
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Bemelegítéssel indul a nap – az edzéseket játékokkal színesítik

Kinek a ló, kinek a trambulin – általában mindkettõ népszerû a gyerekek
körében

A gyerekek hetente egyszer a tábor helyszínén lovagolhatnak is

MONET, GAUGUIN,
SZINYEI MERSE, RIPPL-RÓNAI
Impresszionista és posztimpresszionista remekművek
a jeruzsálemi Izrael Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria
és a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiből

Magyar Nemzeti Galéria 2013. június 28 – október 13.
Három gyűjtemény impresszionista és poszt
impresszionista anyaga egy közös, nagysza
bású kiállításon. Június végétől a Magyar
Nemzeti Galériában látható a jeruzsálemi
Izrael Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és
a Szépművészeti Múzeum remekműveiből
összeállított reprezentatív kiállítás, amely a
francia festmények mellett a korszak legje
lentősebb magyar alkotóinak kiemelkedő
műveit is felvonultatja. Az elsősorban a francia művészek körében formálódó festészeti
irányzat, 1874-ben a csoport közös kiállítását
követően, Monet egyik festménye nyomán kapta az impresszionizmus elnevezést. Az az újfajta látásmód, amely a nagy témák, a komoly
mondanivalót magába sűrítő bonyolult kompozíciók helyett a hétköznapi élet egyszerű eseményeire, a természet frissebb szemléletére, a
pillanatonként változó fényviszonyokra fordította figyelmét, a magyar művészek munkásságában is megfigyelhető volt. Egyetemes, európai művészeti irányzatról van szó, amelyhez a
magyar alkotók is jelentős művekkel járultak
hozzá.
Kivételes és egyedülálló alkalom, hogy a
francia impresszionizmus és posztimpresszi
onizmus olyan kiemelkedő mesterei, mint
Pissarro, Monet, Degas, Renoir, vagy
Cézanne, Gauguin és Van Gogh magyar kor
társaikkal együtt jelenjenek meg egy kiállí
táson. Szinyei Merse Pál, Ferenczy Károly,
Vaszary János, Fényes Adolf vagy Med

Monet, Claude: Az avali szirt, Étretat, 1885
nyánszky László, RipplRónai József legis
mertebb alkotásait ilyen gazdag nemzetközi
összefüggésben még soha nem láthatta a
nagyközönség.
Izgalmas kalandnak ígérkezik összevetni a
Normandia, a Szajna-part, vagy a mediterrán
Provence kék ege alatt megszületett munkákat
a München, Szolnok és Nagybánya vagy éppen
Budapest sajátos fényét és hangulatát magukon
viselő festményekkel. S nem kevésbé izgalmas
látni, hogy franciák és magyarok, mind ugyanannak a közös európai művészi tradíciónak az
örökösei vagyunk.
S
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ABLAK-AJTÓ

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

 Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel!5-6
légkamrás ablakok. Bontás-beépítéspárkányozás-helyreállítás.Fizetés három
részletben.06-70-604-9044,06-30852-6791

ÁCSMUNKA

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS
ÁLLÁS

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

GÉP

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS
 Budapest vezetõ ingatlanirodája,
kiváló keresettel, ingyenes képzéssel,
azonnali kezdéssel ingatlanközvetítõket
keres! 269-4990 ht@tippingatlan.hu
 Megbízható, nem dohányzó fiatal hölgyet felveszek. T:06 70 509 4727

ÁLLÁST KERES
 Ha nem csak felügyelet kell, friss
nyugdíjas kisgyermeknevelõ vállalja
bölcsõdés korú gyermekek nevelését,
gondozását. T:06 70 634 0051

ÁLLATORVOS

AKCIÓS
OLTÁSOK
MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,
kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!
T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc
ANTIKVITÁS

AUTÓBONTÓ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

SZOLGÁLTATÁS
MOSOGATÓGÉPMOSÓGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN
 Balatonfüred, Ifjúság utca., 80.00
nm-es, tégla építésû lakás garázzsal
eladó. Félemeleti Ár: 20.5 millió Ft.
+36302782290 		
www.ingatlan.com/6865624
 Budapest II.Budakeszi út 33.00
nm-es tégla építésû lakás eladó.1.em.
Ár:18.5 millió Ft.Sportcentrum 25mes uszi +36209729835 		
www.ingatlan.com/20123356
 XXII. kerület kertvárosi részén, teljes körûen felújított, cirkós házrész kis
kerttel eladó! Irányár: 11.300.000 Ft Tel:
06-20/947-3243
 XXII. kerületben, Gádor utca csendes
mellékutcájában, másfélszobás, konvektoros fûtésû családi ház eladó! Irányár:
20.900.000 Ft Tel: 06-70/209-0578
 Áron alul 19,5 M eladó Érd-Ófalu
pincesoron 3 szintes cirkós, panorámás
ház, pince, garázs, 1800 m² díszkerttel.
T:06 30 290 9276
 Érden a központban fszt-i 2 szoba
étkezõkonyhás 56 m² jó állapotú lakás
eladó 9,9 M Ft. T:0620 318 8339, 0623
375 863

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

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

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

VASKERESKEDÉS

 Kiadó Parkvárosban külön bejáratú 1
szoba fürdõszobás lakrész 1 fõnek, 40 E
Ft rezsivel. T:06 30 434 3005
 280 m² dupla garázsos, zöldövezeti,
családi ház úszómedencével kiadó 150
E Ft/hó+rezsi. T:06 20 962 3990
 Érdligeten 85 m² lakás kiadó maximum 3 fõ részére. T: 06 70 311 6282

KIADÓ - KERES
 Érdi lakótelepen albérletet keresek
garzon v. másfél szobás érdekel. T:06
30 384 7174

KIADÓ LAKÁST KERES

VEGYES

OKTATÁS

 Költözés miatt eladó: bútor, létrák,
cirkó-kazán, háztartási cikkek, stb.
T:+36 20 953 7531

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

 Építkezésbõl megmaradt cement
2800 Ft/q, 08. 15-ig és régi bútorok
eladók. T:06 23 372 297

PARKETTÁZÁS
 Parkettás munkák! Tel.: 0630/9488909

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

ROBOGÓ

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

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

RUHAJAVÍTÁS
 KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közlekedéssel ügyfeleink részére a belvárosban (I-tõl XIV. kerületekben). Hívja a 706273436 számot és segítünk gyorsan
kiadni lakását!

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

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

KONTÉNER
VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

JÁRMÛ

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

SZIPPANTÁS
BÚTOR
 Eladó jutányos áron rattan és kerti
bútor, stb . T:+36 20 953 7531

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

CSATORNÁZÁS
KERT

 73 éves özvegyasszony társat keres
összeköltözéssel. T:06 20 618 2816

TV JAVÍTÁS

 Érden a Bor utcában régi építésû
ház dupla telken eladó külön v. egyben.
Iár:7,5-10,5 M Ft. T:06 20 493 4250
 Eladó! Érdi családi ház 180 nm-es,
3,5 szobás. Iá.: 29 M Ft. Garázs van.
Tel.: 0630/678-6706

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

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

 72 éves, jó karban lévõ, nem dohányzó, anyagilag független, utazást kedvelõ,
magyarul is értõ osztrák úriember barátomnak keresek, egy intelligens, jó
megjelenésû, független 50 év körüli hölgyet. T:06 20 438 3167; 20 óra után.

KOVÁCS

SZOBAFESTÉS
 SZOBAFESTÉS,
TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS olcsón, minõségi kivitelben,
bútormozgatással, takarással akár
azonnalra! Tel: 706-64-19, 06-209877-273

TÁRSKERESÕ
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A protokoll-fõnöknek az ajándékoktól a nagykövetekig mindenre figyelnie kell

Rácz Marianne kihívásai
Akár azt is írhatnánk, hogy sok
idő van még az augusztus 9-én
a magyar válogatott nyitó mérkőzésével kezdődő V. IHF U19
Férfi Kézilabda Világbajnokság
rajtjáig. Végighallgatva azonban
Rácz Mariannet, az esemény
protokoll-főnökét, az egykori
világbajnoki ezüstérmes klaszszist, jobb úgy fogalmazni, hogy
már csak bő három hét választja
el a szervezőket az év legrangosabb hazai rendezvényétől, az
érdi-budaörsi közös rendezésû
világbajnokságtól. A 205-szörös
válogatott kapussal beszélgettünk.
Amikor Rácz Marianne elkezdi sorolni a rá váró feladatokat, azt hinné az ember, hogy
viszonylag gyorsan a végére ér.
Azonban amikor eljutunk oda,
hogy minden érkező csapat
valamennyi játékosának a szálNévjegy
Név: Rácz Marianne
Születési idő, hely: 1959., december
17., Nyíregyháza
Magyarországi klubjai: Nyíregyházi
Volán, Csepel SC, Vasas SC.
Legnagyobb sikerei: felnőtt világbajnoki ezüstérem, hétszeres BEK-győztes
Válogatottságainak száma: 205

lodai ágyára – annak is a párnájára – el kell helyezni egy‑egy
ajándékcsomagot, akkor bizony
a felsorolás hallgatója elcsodálkozik.
– Pedig ez így van, a huszonnégy válogatott valamennyi játékosa kap egy‑egy kis csomagot,
amelyben bemutatjuk többek
között a rendező városokat,
Érdet és Budaörsöt is – mondja az egykori világklasszis, akitől nem eshet távol a protokoll,
hiszen a hazai kézilabda szövetség nemzetközi bizottságának
is az elnöke. – Akár órákon át
sorolhatnám, mennyi minden
tennivalója van egy protokollfőnöknek. De minek dicsekedni
ezzel? Ez a munkám, meg kell
oldani. Meg is fogom, s elsősorban annak köszönhetően, hogy
kiváló csapatban dolgozhatok.
Az ajándékcsomagok a helyükön
lesznek, a nagykövetek pedig
elégedetten távoznak majd.
– A vébé rajtja, augusztus
9‑e még odébb van, de amint
látom, már most olyan gőzerővel dolgozik a csapata, mintha
ma lenne a megnyitó…
– Képzelje el, ha mindent az
utolsó napokra hagynánk. Az
U19‑es vébék történetében például most először lesz hivatalos szállodája az eseménynek,

így a budapesti Hotel Flamenco
minden kívánságunkat teljesíti. Mivel valamennyi földrészről érkeznek csapatok, a szállodának sok mindenre fel kell
készülnie. Például arra, hogy
afrikai és ázsiai ételekkel is a
vendégek rendelkezésére tudjon állni.
– Ha belegondol az ember,
a zászlófelvonásoktól a himnuszokon át, a szabadidős programok megszervezésén keresztül,
a VIP-vendégek fogadásáig, sok
minden a protokoll-főnök dolga.
Van egyáltalán olyan, amiért
nem Ön a felelős?
– Aki nem volt, s nincs benne
a szervezésben, az nem tudhatja, mennyi mindent kell a lehető legpontosabban előkészíteni.
Ezért fontos, hogy csapatban
dolgozzunk, hogy mindenki mindenről tudjon. Csak így
lehetünk sikeresek.
– Ön, ahogy a beosztása is
elárulja, protokoll-főnök. Nem
érzi, hogy egy kicsit olyan ez,
mint edzőnek lenni? Ha minden
rendben, akkor jó a csapat, ha
baj van, az edző a felelős…
– Ha már a rosszat emlegeti…
A felelősség mindig az edzőé,
még akkor is, ha nem ő hagyja
ki a helyzetet, ha nem ő játszik rosszul. A balhét ő viszi el.

Pontosan ezért igyekszem a csapatommal a váratlan helyzetekre is felkészülni, s akkor nem
érhet bennünket kellemetlen
meglepetés.
– Ahogy közeleg a vébé, érthetően egyre többet hallani a
HBMP nevû cégről. Mivel bizonyára a szurkolók is sokszor
találkoznak majd e névvel,
kérem, mutassa be röviden.
– A négy betû a Handball
Multiprojekt Kft-t takarja.
Nem egyéb ez, mint a Magyar
Kézilabda Szövetség leányvállalata, amely az U19‑es vébén
túl a jövő decemberi felnőtt női
Európa-bajnokságnak is a szerevezője, lebonyolítója.
– Értendő ez úgy is, hogy
a két város, Érd és Budaörs
„munka nélkül” marad?
– Szó sincs erről. Amint
mondtam, annyi a tennivaló,
hogy mindenkinek jut bőven.
Érd polgármestere, T. Mészáros
András és Budaörs első embere,
Wittinghof Tamás példásan áll
hozzá a rendezvényhez, csak
köszönhetjük nekik, hogy nincs
kérés, amit ne oldanának meg,
amiben ne segítenének.
– Korábban elképzelhetetlen
volt, hogy ilyen protokoll, s
mindenre kiterjedő odafigyelés
övezzen egy ifjúsági vébét…

Rácz Marianne, ahogy éppen az ÉTV-Érdi VSE bajnoki bronzérmes csa
pata két kiváló kapuvédõjének, Oguntoye Viktóriának és Janurik Kingának
magyarázza a kapusmesterség rejtelmeit
– A Nemzetközi Kézilabda
Szövetség ettől az évtől rendelte el, hogy az ifjúsági, a junior
és a felnőtt csapatok világeseményeit ugyanarra a rangra kell
emelni. Ha belegondol, van is
alapja ennek. Ugyanis az utánpótlás játékosokból lesznek,
lehetnek az ünnepelt felnőttek,
akik dicsőséget szereznek az
országuknak. Ilyen értelemben
is meg kell tanítani a srácoknak a profizmust, arról nem
beszélve, hogy az adott korosztály legrangosabb eseménye
előtt állunk. A mi vébénk előtt
Bosznia-Hercegovinában a juniorok mérkőznek, s ennek a korosztálynak is ugyanilyen körülményeket köteles biztosítani a
rendező. Arról nem beszélve,

hogy a juniorok és az ifik mezőnye most első alkalommal lesz
24 csapatos. Azt akarom hangsúlyozni ezzel, hogy nagyon is
odafigyel a szövetség a sportág jövőjére, az utánpótlásra.
Kerüljenek csak minél előbb
reflektorfénybe!
– Áll‑e majd reflektorfényben
a protokoll-főnök a vébé két
hete során?
– Ott már álltam, a vébé-dobogó csodás emlék. A fény most
már legyen másé. Számomra,
a csapatom számára az lesz a
legnagyobb elismerés, ha végig
észrevétlenek maradunk, s csak
annyit konstatálnak „belőlünk”
a vendégek, hogy az első naptól
az utolsóig, mindig, minden a
helyén volt.  
Róth Ferenc

Nyári napközis sporttábor három héten át

Milyen egy jó nyári napközi?
Olyan, ahol a gyerek tartalmasan, szabad levegőn tölti az
idejét, úgy, hogy abban élvezetét is leli – és ha szinte észrevétlenül ügyesedik is, annál
jobb. Ilyen a Lavina Sporttábor
is, amelyet évek óta rendez
meg Tinka Lajos sportoktató.
Kirándulás, fürdés, sportolás,
kézmûveskedés szerepel a napi
programban, amelyet önállóbb
óvodásoknak és iskolásoknak
ajánl a táborvezető.
Az iskolai vakáció mindig
tovább tart, mint a szülők nyári
szabadsága – ez akár Murphy
törvénye is lehetne. És ha van
is, aki vigyázzon az alsó tagozatos csemetére, a nyár hosszú,
az otthon nyújtotta szórakozási lehetőségek júliusban már
veszítenek varázsukból, a gyerek ténfereg, unatkozik, vágyik
a barátai, no meg az élmények
után. Ezt a „betegséget” orvosolják a napközis táborok, amelyek olcsóbbak, mint bentlakásos társaik, és fiatalabb kortól

is ajánlhatók. A rendkívül bő
kínálatból kedvükre – és pénztárcájuk vastagsága szerint
– válogathatnak a szülők. Ezt
rendszerint már május-június
hónap folyamán megteszik,
hiszen a férőhelyek általában
hamar betelnek – aki azonban keres, még most is találhat olyan napközis tábort, ahol
egy aktív, vidám hetet tölthet el
az élményekre vágyó csemete.
Ilyen az érdi Termál Hotelben
mûködő Lavina Sporttábor is,
ami ezen a helyszínen harmadik éve várja nyaranként a 612 éves gyerekeket, három turnusban. A tábort Tinka Lajos,
a Batthyány Általános Iskola
sportoktatója vezeti; a programot hosszú esztendők tapasztalatai alapján állítja össze.
– A tábor az úszásra, vízi játékokra épül, hiszen a gyerekek
számára a fürdés, strandolás
az egyik legnépszerûbb nyári
program. Emellett szeretném
megismertetni velük az egészséges életmód és a sport alap-

jait. Az együtt töltött öt nap
alatt a gyerekek olyan egyszerû,
könnyen beszerezhető sporteszközökkel találkoznak, mint a
babzsák, gumilabda, ugrókötél,
pingpong- és tollaslabda-készlet, illetve megismerkedhetnek
egy‑egy különleges sportszerrel is: a pelotával, a lábtollal
és a tamburellóval. A program
kiegészül egy‑egy túrával, a
mindennapos szellemi játékokkal, illetve kézmûveskedéssel
is. Olyan ismereteket szeretnék
átadni, amelyeket a gyermek
nem csak a tábori körülmények
között, hanem szükség esetén
önállóan és máshol is felhasználhat – mondta a táborvezető,
akit az első turnus (július 8-12.)
második napján látogattunk
meg. Ott-jártunkkor a gyerekek
éppen a nagymedencében úsztak, játszottak.
– A programot előre megtervezzük. Minden nap 8
órakor találkozunk itt a hotel
bejáratánál. A mai reggel
kézmûveskedéssel indult: a

A szerző felvételei

Lábtoll és rakéta
Sport, fürdés, kirándulás, kézmûveskedés, szellemi játékok – ez dióhéjban
a Lavina tábor programja

A Lavina sporttábor elsõ turnu
sának tagjai, Tinka Lajos táborve
zetõvel

gyerekek csónakot, kétkéményû
hajót hajtogattak, amit vízre is
bocsátottak. Nagyon fontosnak
tartom, hogy az egyéni feladatok végrehajtása mellett együtt
is játsszanak, sportoljanak,
baráti kapcsolatok alakuljanak
ki, közösségi élményeket szerezzenek. Így például a ma délelőtti ugrókötelezés is először
egyénileg, később viszont már
párban zajlott. Közös túrákat is
tervezünk: holnap a Minarethez
megyünk, és föntről kézzel hajtogatott rakétákat engedünk le
– gyönyörûen szállnak majd…
A napokat egy‑egy egyszerû
fizikai kísérlet is színesíti; ma

lában tíz táborozónk szokott
lenni – ez az optimális létszám.
A harmadik turnusra – július 22től 26-ig – még várunk és fogadunk jelentkezőket. Általában
kisiskolások jönnek hozzánk,
de szívesen látunk önállóbb
óvodásokat is – zárta szavait a
táborvezető.
Aki szeretne otthon unatkozó csemetéjének egy heti
sportos, fürdőzős, kirándulós,
kézmûveskedős kikapcsolódást
biztosítani, Tinka tanár úrnál
jelentkezhet a 06/30/5909291‑es telefonszámon, vagy a
tila58@citromail.hu e-mailcímen.
Ádám Katalin

mozgófilmet készítettünk papírból, tegnap tükör és víz segítségével szivárványt varázsoltunk.
Szeretném, ha a gyerekek minden nap új, és nem a megszokott, sablonos élményekkel
találkoznának – tette hozzá
Tinka Lajos.
A táborban a strandolásra,
úszásra is jut bőven idő – rossz
idő esetén a meleg vizes medencét használhatják a gyerekek.
– Az ötnapos, 8-tól délután
4-ig tartó turnus ára 17 ezer
forint – ez az összeg a Termál
Hotel strandbelépőjét és az étterem által biztosított ebéd díját
is tartalmazza. Egy héten álta-

Bank

Ak ió!
ok -20c%
*
helyett válasszon
más megoldást!
Nem sorsolásos
rendszer!

megbízási díj:

3,92%/év

Meg

bíz
társ ható

2,8%/év

2,1%/év

Tel.: 06-1/301-0932
1061 Budapest, Révay utca 1.

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

