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Rákötések elõtt
A tervek szerint folyik több helyszínen  
a munka, nincs késedelem.

2

Engedély nélkül
Pénzbírságra számíthatnak, akik engedély nél-
kül engedik a közcsatornába a szennyvizüket.

3

Közlekedett a család

A vicces bicikli, a „részeg” szemüveg és a forgóülés kipróbálása is része volt 
annak a közlekedésbiztonsági vetélkedõnek, amit „Közlekedik a család” címmel a 
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Baleset-megelõzési Bizottsága szervezett, és 
amelynek augusztus 3-án, Érden tartották meg a megyei döntõjét.  5. oldal

Csökkent a balesetek száma
Bár a múlt hónapban a Kossuth 
utcában történt súlyos baleset 
három emberéletet is köve-
telt, a számok tükrében, júli-
usban mégis jóval kevesebb 
karambol történt, mint június-
ban – nyilatkozta lapunknak 
Kürti István rendõr õrnagy, 
az Érdi Rendõrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osz-
tályának vezetõje. A nyár 
folyamán már alig fordult 
elõ olyan baleset, amelyek 
résztvevõi biciklisek vagy 
gyalogosok lettek volna.  
  13. oldal

Megújul a patika

Érd egészségügyi ellátórendszerének meghatározó 
és egyik legrégebbi eleme a Központi Gyógyszertár, 
amely kisebb átalakítás elõtt áll augusztus vége felé. 
A korszerûsítéssel, a változással a vásárlók járnak jól, 
mert a kiszolgálásuk ezentúl kevesebb idõt vesz majd 
igénybe. Ezzel, az országban mûködõ gyógyszertári 
rendszerek közül az egyik legkorszerûbb lesz bevezet-
ve a Központi Gyógyszertárban. 11. oldal

Helyreállított utak
Nyár elején megkezdődtek az úthelyreállítá-
sok, csaknem 60 km út újult meg.

8

Uszodaszünet
Ötvenhét millió forintos pályázati forrásból 
megújult az energetikai rendszer.

9

Droglabor

A Készenléti Rendõrség 
Nemzeti Nyomozó Iroda 
egy érdi droglabort szá-
molt fel összehangolt ak-
ció keretében.  13. oldal

Tájékoztatjuk 
Tisztelt Olvasóinkat, hogy

az
Érdi Újság

következő száma
2013. augusztus 22-én

jelenik meg.

Kánikula

Kitartó a hõség, hetek óta 
– rövid szünetekkel - ren-
dületlenül süt a nap, ont-
ja melegét, ami elõl nem 
könnyû elbújni, de ellene 
védekezni sem. 4. oldal

AJTÓ-ABLAK

Már 12 éve a lakosság szolgálatában!
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/280-8197 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963 
Minden 
hónap elsõ 

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

A csatornaberuházásnak szigo-
rú menetrendje van. A csöveket 
szeptemberig kell lefektetniük a 
kivitelezőknek, a tisztítótelep-
nek ellenben már augusztusban 
el kell készülnie, míg a köztéri 
átemelőknek csak december-
ben. A teljes rendszerre akkor 
mondhatjuk, hogy elkészült, ha 
minden eleme a helyén van. Az, 
hogy egyes utcákban már a föld-
ben vannak a vezetékek, nem 
jelenti azt, hogy onnan a szenny-
víz akadálytalanul el tud jutni a 
szennyvíztelepre. A lefektetett 
vezetéket átadás előtt alaposan 
átvizsgálják. Ha nem találnak 
hibát, elvileg – mûszaki szem-
pontból – az a szakasz hasz-
nálható, gyakorlatilag azonban 
nem, hiszen a cső más utcák-

ban folytatódik, és lehet, hogy 
ott a vezeték még nincs kész, 
vagy a mûködéshez feltétlenül 
szükséges köztéri átemelőt nem 
építették még ki. 

Az tehát önmagában még 
semmit sem jelent, hogy egy 
adott utcában a vezeték már a 
földben van. Az a lényeg, hogy 
a szennyvíz akadálytalanul el 
tud-e jutni a Dunáig – márpedig 
ehhez sok-sok elkészült szakasz-
ra és átemelőre van szükség. 
Sokan el sem hiszik, hogy – pél-
dául – a Gépész utcában beenge-
dett szennyvíz végigmegy szinte 
az egész városon az Erzsébet 
utcai átemelőig. Az Erzsébet 
utcában most folyó csatornaépí-
tési munkák tehát hatással van-
nak Parkvárosig szinte az összes 

A tervek szerint folyik több helyszínen a munka, nincs késedelem

Rákötések: szeptemberben  
várható a dömping
Ahogy közeledik a csatornaprojekt vége, úgy várja a lakosság egyre türelmetle-
nebbül a befejezést, illetve azt, hogy ráköthessen végre a hálózatra. Sokan nem 
értik, miért nem használhatják az esetenként több hónapja lefektetett vezetéket 
– amit már be is vizsgáltak –, és hogy fordulhat elõ az, hogy a szomszéd utcában 
lakó ismerõs már megkapta a rákötési engedélyt, õ pedig még nem? Ennek jártunk 
utána Simó Károly, a csatornatársulat elnökhelyettese segítségével.

szakaszra – mondta lapunknak 
Simó Károly.

– Szerencsére egyre több csa-
tornaszakaszt adnak át a nyár 
folyamán, és a hálózat várható-
an – ahogyan azt eredetileg is 
tervezték – szeptemberre olyan 
állapotba kerül, hogy a tömeges 
rákötéseket megvalósíthatjuk 
– emelte ki a csatornatársulat 
elnökhelyettese, hozzátéve: 
kérték a kivitelezőket, hogy a 
már elkészült szakaszokat lehe-
tőség szerint még határidő előtt 
adják át, erre kötelezni azonban 
nem lehet őket.

– Azért tudtunk eddig több 
szakaszt is átadni, mert a kivi-
telezők az előírtnál korábban 
elvégezték a munkát. Ezt fon-
tos hangsúlyozni, hiszen ennek 
fényében látható: nem késedel-
mes teljesítésről van szó, hanem 
az ellenkezőjéről: előteljesítés-
ről – mondta Simó Károly.

– Õsszel az addigra elkészült 
(illetve a régi) átemelőkön 
keresztül a város több pont-
járól el tudjuk majd vezetni a 
szennyvizet. Az ingatlanok egy 
része viszont csak a maradék 
átemelők kiépítése után tud 
a rendszerhez csatlakozni – 
jegyezte meg az elnökhelyettes, 
aki felhívta a figyelmet arra is: 
vannak olyan szakaszok, ahol 
a vizsgálat során hibát észleltek 
– ezeket a részeket most javít-
ják. Ahol a csatorna megfelelő, 
ott következhet az út végleges 
helyreállítása. 

Ami a rákötéseket illeti: a 
tervek szerint az 5-ös és 6-os 
részvízgyûjtő területén mint-
egy húsz kilométer elkészült 
szakaszt adnak át augusztus 
végén, a 4-esen szinte minden 
tavaly épült szakaszt, míg a 3-
as részvízgyûjtőn 12 kilométert 
adnak át ősz elejéig. 

– Sokan kérdezik, miért nem 
tesz közzé a társulat pontos 
ütemtervet a rákötések időpont-
ját illetően. Sajnos, ezt nem 
tudjuk megtenni. A rákötések 
ugyanis 10-15 kilométeres 
„csomagban” történnek, nem 
pedig utcákra bontva. Ha tehát 
valahol probléma van, az egész 
„csomag” átadása később való-
sulhat meg, nem csupán a prob-
lémás utcaszakaszé, vagyis az 
egy adott utcára előirányzott 
átadási dátum egy másik utca 
miatt is borulhat. Az ellenőr-
zések még zajlanak, így felelő-
sen nem lehet kijelenteni, hogy 
egy-egy utcát mikor adnak át 
a kivitelezők. Mindannyiunk 
érdeke, hogy csak jó minőségû 
csatornát kössenek rá a háló-
zatra, ezért az ellenőrzéseknél 
nem lehet engedni a minőség-
ből – inkább várjunk pár hetet 
vagy hónapot az átadással, de 
jó legyen a csatorna! Egy biz-
tos: a csatornázás határidőn 
belül befejeződik – zárta sza-
vait Simó Károly, ismételten 
kérve a lakókat: csak akkor 
használják a közcsatornát, ha 
a csatlakozási engedélyt meg-
kapták.

– Előfordul olyan eset, hogy 
egy utcában több csatornasza-
kasz van, és míg a saroktól balra 
lakók már ráköthetnek a csator-
nára, a jobbra élők még nem, 
mert azt a szakaszt még nem 
helyezték üzembe. Ezért hang-
súlyozni szeretném: a szomszéd 
rákötési engedélye csak a szom-
szédra vonatkozik! Mindenki 
csak a saját nevére érkező 
értesítés birtokában köthet rá 
a rendszerre. Mint előbb emlí-
tettem, augusztusban legalább 
negyven kilométer közcsatorná-
ra meglesz az engedély, szept-
ember-október hónap folyamán 
pedig ismét több tíz kilomé-
terre. Természetesen lesznek 
olyan ingatlanok is, ahová csak 
november-december folyamán 
érkeznek meg az engedélyek. 
Ahol a belső hálózat kiépítése 
belecsúszna a télbe, azaz olyan 
időszakra esik, amikor a mun-
kavégzés a hideg, illetve a hó 
miatt nem lehetséges, a 90 nap 
türelmi idő megszakad, és már-
ciusban indul újra. Így senkinek 
sem kell amiatt aggódnia, hogy 
majd télvíz idején kell megol-
dani a belső bekötést – jegyezte 
meg Simó Károly.

 Ádám Katalin

Egymás után épülnek a köztéri átemelõk

A folyamatban levõ Erzsébet utcai rekonstrukció azért is fontos, mert itt 
folyik át a város szennyvizének egyharmada

Az Éva utca - Emõke utcában a föld alatt talált közmûhelyzet miatt nõ a 
rekonstrukciós munkák ideje



sal van az önkormányzatok és 
az emberek életére. Bármilyen 
kormány is van egy országban, 
az emberek élete egy település 
szervezetébe illeszkedik, és e 
településekből áll össze maga 
az ország. A legfontosabb dol-
gok mindig a településeken tör-
ténnek: ott épül az út, oda jár 
iskolába, óvodába a gyerek, és 
ezek a mûvelődés, kikapcsoló-
dás színterei is. A tusnádfürdői 
rendezvényen több polgármes-
ter is hangsúlyozta: a telepü-
léseken konkrétumokban kell 
megfogalmazni a közjót – zárta 
szavait a polgármester.

 Ádám Katalin
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Úgy csomagoltak össze, hogy 
még a legközelebbi rokonok, a 
baráti szomszédok sem vettek 
észre semmit, pedig már össze-
szoktak addigra. A Béke téri lakó-
telep tizenhárom év alatt épült, s 
a lakók összefogásával ültetett fák 
is megeredtek már. A társadalmi 
munka meghozta gyümölcsét, a 
törmelékhalmokra terített vékony 
földréteg gyepszőnyege is szét-
terült, a padok is álltak. A falun, 
illetve a városon belül egy új 
város nőtt ki a földből. Ráadásul 
igazi urbanizáció volt, központi 
fûtéssel, hideg-meleg vízzel, nem 
kellett a fát hasogatni, vizet hor-
dani a kútról, mint a környéken 
akkor nem egy helyen. 1972 és 
1984 között tényleg ez tûnt az 
igazi megoldásnak a lakásgondok 
megoldására nézve is. Erzsike és 
Pisti már öttagú családban volt 
kénytelen gondolkodni, mert a 
legkisebb gyerek már ideszüle-
tett. Pisti azonban nem fért a 
bőrébe, hiába a három család-
ra jutó közös pince, ő mûhelyt 
bérelt a mai Múzeumkert mögött 
és ott ezermesterkedett. Nem 
tudta eltitkolni, hogy kertes házba 
vágyik, az én házam az én váram 
gondolata élteti, ahol nem kell a 
tömbház előtt vetélkedni a sza-
porodó autókkal a parkolóért. Az 
a Zsiguli volt Pisti mindene a hoz-
zátartozó utánfutóval, mert tech-
nikusi végzettségével mindent 
elvállalhatott. Remek keze volt, 
értett a vízhez, a villanyhoz, az 
asztalosságból is ellesett néhány 
dolgot, betonozott és burkolt, de 
parkettázott és csiszolt is, ha vala-
ki a padlószőnyeget fára akarta 
cserélni. A gyerekek szőkék és 
gyönyörûek, két fiú egy kislány, 

Pisti mégsem volt boldog. Nővére 
már a hatvanas évek első jugosz-
láviai útján a kanadai nagybácsit 
és az unokatestvéreket találta 
meg a horvátországi tengerpart 
helyett. Pistinek azonban nem 
fûlött a foga az Olaszországig 
tartó tengeri úszáshoz, a családot 
nem hagyta. Így aztán az 1984-es 
karácsonyt követő, az újeszten-
dőt is magába foglaló ünnepek 
után is eltelt néhány nap, mire 
keresni kezdték munkahelyén. 
Erzsikét is hívták, mert értesíteni 
szerették volna, hogy régi vágya 
teljesült: a korai gyermekszülé-
sek után továbbtanulhat, az egri 
tanárképzőre, levelezőre várják. 
A lakásból azonban semmi nesz 
nem hallatszott, a szomszédok 
is tanácstalanok voltak, hát óva-
tosan, de megbontották a körzeti 
megbízott jelenlétében a zárat. 
A lakás olyan üres volt, hogy egy 
poharat sem találtak a beépített 
konyhabútorban, hogy igyanak 
a nagy meglepetésre egy pohár 
vizet. A gyerekek nagyszülei vál-
tig állították, hogy ugyan már 
beszéltek a bécsi menekülttábor-
ból telefonáló lányukkal, de ők 
nem tudtak semmit. Különösen 
azt nem, hogy egy karon ülő 
gyermekkel és két serdültebb 
unokájukkal hogyan képesek az 
ünnepek alatt nekivágni a nagy-
világnak. Azt azért rebesgetni 
kezdték az emberek, hogy a hiva-
talosan engedélyezett karácso-
nyi, bécsi bevásárló utazás aligha 
lehetett volna külső segítség nél-
kül ilyen sikeres. A szépen beren-
dezett lakásból valakinek csak 

el kellett vinni azt, ami vihető. 
A hatóságok, a munkahelyi veze-
tők szívták a fogukat, de inkább 
a hallgatást választották. A tiltott 
határátlépésért járó börtönbünte-
téseket az elkövetők távollétében 
kiszabták, és minden elcsen-
desült. Már a nyár Kanadában 
találta őket, a rokonok kiadták a 
befogadó nyilatkozatokat, a csa-
lád angolul tanult, a felnőttek 
munkába álltak. Az alapszintû 
angollal Pisti a Torontó közeli 
nagyüzembe autózott, Erzsike 
egy bolt pénztárában ült, s a het-
ven kilométerre lévő Wellandon, 
az ottani ötvenhatos magyarok és 
a református egyház segítségével 
lakást is kaptak. Érkezni kezdtek 
Érdre a Niagara vízesést ábrázoló 
képeslapok és a zenélő karácso-
nyi üdvözlő is megjött egy év 
után. A beilleszkedés nehézsége-
iről senki nem beszélt, csak a 
megtalált jómódról. Karcsi már 
egyetemi évei alatt, Julcsi pedig 
az orvosi befejezése után chilei 
férjével jött haza. A legkisebb, 
Lali nem találta magát sem ott, 
sem itt. Õ olyan, mint az apja, 
akinek meg kellett értenie: a 
fejlett ipari társadalmakat nem 
érdekli az ezermesterek zseniali-
tása. Hiába a malacot forgató, a 
belső hőmérsékletét sülés köz-
ben is jelző grillező gép, ők a sza-
kosodást és a digitális gépek célra 
tartó robotembereit fizetik meg. 
A kenyér megkeseredik az ember 
szájában. Ahogy ma a világban 
bárhová utazó, tanulni, munkát 
vállalni és hazatérni szándékozó 
fiatalok szabadsága is nehezen 
fejthető meg a disszidens család-
történet felől. Oda a vasfüggöny. 

 Antall István

Határátkelés

Akár találós kérdés is lehetne: 
mi a hasonlóság egy régebbi 
fajta bicikli és egy cigányzene-
kar között? Segítek: a bicikliken 
– persze nem mindegyiken, de 
a közönséges, tehát nem ver-
senyzésre használt gépeken – 
volt egy olyan lehetőség, hogy 
ha a pedált egy kicsit hátrafelé 
mozdítottuk, akkor lefékez-
hettük a járművet. Az ilyen 
bringát neveztük kontrásnak. 
A zenekarban pedig általában 
nemcsak prímás, meg cimbal-
mos, bőgős és brácsás muzsi-
kál, hanem kontrás is. Ezekkel 
a kontrásokkal általában nincs 
sok gondunk, tudjuk, mi a fel-
adatuk, mit várhatunk tőlük, és 
ami talán a legfontosabb: teszik 
a dolgukat, tisztességgel.

Vannak azonban közéleti 
kontrák is, és előfordulásuk 
mostanában egyre gyakoribb. 
Ezek a kontrák – meg persze 
a kontrások is – a fogalom-
nak inkább a kártyajátékok-
ban használt értelmezéséhez 
állnak közel. Eszerint az asz-
talnál valaki állít – bemond – 
valamit, amire a másik oldalon 
más valaki ellenjátékot jelent 
be, vagyis azonnal megkont-
rázza, akkor is, ha a lapjai 
nem kellően értékesek ehhez. 
Hogy érthetőbb legyen, néz-
zünk erre egy konkrét példát. 
Kusza hajú képviselőasszony 
áll a tévében a pulpitus egyik 
oldalán, másik oldalon pedig 
a műsorvezető. Ez utóbbi a 
politikus hölgy véleményét 
tudakolja munkanélküliség 
ügyben. Megkérdezi, mit 
szól ahhoz, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal szerint a 
második negyedévben 55 ezer 
fővel többen dolgoztak 2012 
azonos időszakához képest. 
A képviselőasszonytól pedig 
azonnal jön a kontra: nem a 
hivatal rafináltan összeszer-
kesztett adatsorait kell nézni, 
ki kell menni az utcára és 
megkérdezni az embereket. 
Ők majd megmondják, hogy 

ha van is munkájuk, abból 
nem lehet megélni, másodál-
lás is kell, abban meg tönkre-
mennek, az ország nagy része 
nyomorog – és így tovább. Más 
példa: az utóbbi időben nőtt a 
beutazó turizmus – a jól fizető 
üzleti és kongresszusi turis-
ták azonban nem jönnek, mert 
rossz a hírünk Európában, és 
félnek. Még távolabbi példa: 
jól szerepeltek a magyar úszók 
és vízilabdázók a világbaj-
nokságon – az csak néhány 
kiemelt fiatalember és lány, 
a fiatalkorú magyar lakosság 
jelentős része egészségtelenül 
táplálkozik és rossz fizikumú. 
A legfrissebb sem érdekte-
len: bár ájulások, nagy meleg 
okozta balesetek eddig még 
nincsenek, jobb híján megje-
lent a cigányellenesség vádja, 
miszerint a magyar hatóságok 
elzárják a romák elől a vizet. 
Ez utóbbi kontra annyira sike-
res, hogy máris átvették és 
jókora cikkben méltatták olyan 
komoly európai sajtótermékek, 
mint az ausztriai Die Presse és 
a német Der Spiegel is.

Az természetes, hogy válasz-
tások közeledtével a kampány 
előszelei megmutatkoznak, 
ennek köszönhetők a kontrák 
is. Nincs ez másképp Érden 
sem: jó példa erre a csatorná-
zás, amelyben hiába készül-
nek el újabb és újabb szaka-
szok – az interneten megnyil-
vánuló „szakértők” tudják, 
hogy a határidők csúsznak és 
különben is sokba kerül, mert 
pazarló a kivitelezés.

Egy pillanatra azonban érde-
mes visszatérni a cigányzene-
karhoz: ott a kontrás mindig 
hozzátenni igyekszik valamit 
a dallamhoz, a közös zenéhez, 
nem pedig tönkretenni a töb-
biek munkáját. 

A szerkesztõ jegyzete

Kontrák és kontrások

Az, hogy a csatorna a földben 
van, még nem jelenti azt, hogy 
el is vezeti rendeltetési helyére 
a szennyvizet. Sokan ezzel nin-
csenek tisztában, másokat pedig 
nem érdekel, hol bukik ki a még 
át nem adott rendszerből a tiltás 
ellenére beengedett szennyvíz 
– sajnos, nem egy alkalommal 
fordult elő, hogy az új, még át 
nem adott hálózatot valaki már 
használatba vette. 

T. Mészáros András múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján arra 
kérte a lakosságot: senki ne 
engedjen se szenny-, se csapa-
dék- vagy medencevizet a még 
át nem adott csatornahálózatba. 
A polgármester közölte: az ille-
tékesek felderítik az ilyen esete-
ket (akár a rendőrség bevonásá-
val), az elkövetők pedig súlyos 
környezetvédelmi bírságra szá-
míthatnak. Ennek kiszabására 
már volt példa – a városvezetés 
pedig reméli, hogy kellő oda-
figyeléssel, szankciókkal meg 
lehet állítani ezt a felelőtlen 
viselkedést.

– A csatornázás vége felé 
járunk, és a lakók egyre türel-
metlenebbül várják a projekt 
lezárását. Semmilyen tekintet-
ben nincs késedelem a beru-
házást illetően, és a ráköté-
sek is elkezdődtek. A projekt 
során mintegy 500 kilométernyi 
hálózatot fektetnek le a három 
érintett településen, ami ugyan-
ennyi utat érint. Soha nem „tet-
tünk tönkre” ennyi utat, de soha 
nem is újult meg ennyi. Ahol 
már lezajlott a végleges helyre-
állítás – például Parkvárosban, 
Újtelepen – látni lehet: ilyen 
jó minőségû útjaink még nem 
voltak. Mint már többször 
hangsúlyoztuk: az uniós elő-
irányzatokat betartva csak az 
eredeti állapot helyreállítását 
tudjuk elvégezni, bár a legtöbb 
esetben így is jobb minőségûvé 
váltak útjaink. Érd úthálózatá-
nak teljes felújítása azonban 
egy, a csatornázáséhoz hasonló 
nagyságrendû projekt feladata 
lehet a jövőben. Mindazonáltal 
elmondható: tavasz óta nemcsak 

a csatornafektetésben, hanem 
az úthelyreállításban is nagyot 
léptünk előre. Kérem tehát a 
lakosság türelmét – mondta a 
polgármester, hozzátéve: egyes 
utakkal kapcsolatban rengeteg 
panasz érkezik az illetékesek-
hez.

– Ezek helyreállítása is elkez-
dődött. Egyik a Daróci utca, ahon-
nan rengeteg  jelzés érkezett. 
Másik a Törökbálinti út – Szövő 
utca, illetve a Törökbálinti út – 
Folyondár utca kereszteződése. 
A munkálatok két ütemben zaj-
lanak a két kereszteződésben. 
A helyreállítás idején a 736-os 
és 732-es Volán-járatok útvonala 
megváltozik, a személygépko-
csik viszont tudnak haladni az 
érintett szakaszokon, bár a mun-
kálatok az autók közlekedését is 
akadályozzák – jegyezte meg a 
polgármester, hangsúlyozva: a 
híresztelésekkel szemben a kivi-
telezők megfelelő minőségben 
dolgoznak – aki pedig nem így 
végezte a munkáját, az már nem 
dolgozik itt.

– Az önkormányzat, a mû-
szak, a közútkezelő és a –fenn-
tartó munkatársai folyamato-
san ellenőrzik a kivitelezést. 
Előfordult, hogy a fővállalkozó-
nak meg kellett válnia olyan al-
vállalkozóktól, akik az általunk 
elvárt szigorú normákat nem 
tartották be – jegyezte meg T. 
Mészáros András, aki a házi 
átemelők beszerzésével kapcso-
latban elmondta: mindenképp 
szeretnék megoldani, hogy az 
érintett ingatlantulajdonosok 
könnyített feltételrendszerben 
juthassanak hozzá ezekhez az 
eszközökhöz. 

A polgármester felhívta a 
lakosság figyelmét arra is, hogy 
augusztus 9-23-a között váro-
sunkban és Budaörsön kerül 
megrendezésre az U19-es férfi 
kézlabda világbajnokság. 

– A megnyitó ünnepség 
Budaörsön lesz, az elődöntő-
ket és a döntőt Érden játsszák. 
A csoportmérkőzéseket a két 
városban megosztva játsszák le 
a fiatalok. A magyar válogatottat 

az első négy közé várjuk. Nagy 
dicsőség lenne Érdnek is, ha 
jó eredménnyel végeznének a 
nemrég megnyitott sportcsarno-
kunkban – mondta T. Mészáros 
András.

A polgármester július végén 
ellátogatott a tusnádfürdői nyári 
szabadegyetemre, amelyet 
immár 24. alkalommal rendez-
tek meg (korábban Bálványoson, 
majd most Tusnádfürdőn). 
Újságírói kérdésre elmondta: 
részt vett a 26-án rendezett pol-
gármesteri kerekasztal-beszél-
getésben, melynek témája „az 
önkormányzatok lehetőségei és 
korlátai a közjó szolgálatában” 
volt. (Erről hírt adtunk az Érdi 
Újság előző számában).

– Arról beszéltünk, hogyan 
jelenik meg egy-egy polgár 
számára a közjó a rezsicsök-
kentésben, a közszolgáltatá-
sok átszervezésében, és az a 
folyamat, ami idén elindult (az 
új közszolgáltatási filozófia és 
az új önkormányzati törvény 
életbe lépésével), milyen hatás-

Úthelyreállítások: folyamatos ellenõrzések a jó minõség érdekében 

Büntetik az illegális csatornahasználatot
Súlyos pénzbírságra számíthatnak azok, akik rákötési 
engedély nélkül engedik a közcsatornába a szennyvi-
züket – jelentette ki T. Mészáros András múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján. A polgármester beszélt az út-
helyreállításokról is, illetve az U19-es férfi kézilabda 
világbajnokságról, amelyet Érd és Budaörs közösen 
rendez.

Úthelyreállítás mart aszfalttal - a szakemberek folyamatosan ellenõrzik a 
kivitelezést, hogy minden út jó minõségû legyen
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Az ÉTH közleménye – Tájékoztató a rezsicsökkentésrõl
Örömmel tájékoztatjuk Érd valamennyi polgárát, hogy Magyarország Kormánya rezsicsökkentési programjának megvalósítása következtében 
a háztartási hulladékszállítás díja Érd Város területén a beharangozott 10%-os mértéket jelentősen meghaladva csökkent. A díjcsökkentés 
kezdete a 2013. július 1. és ezen időpont után elszállított hulladékokra vonatkozik.

A rezsicsökkentés (új hulladékszállítási díj) mértékének meghatározását a Hulladéktörvény 91.§. – szabályozza és annak alapja a 2012. 
április 14-én érvényes díj.

A kukaürítési díjak negyedéves új árai. 
Az árak nettó értéket jelentenek, és nem tartalmazzák az aktuális áfa mértékét, ami a számlán kerül feltüntetésre.

A rezsicsökkentés természetesen új számlázási rendet és új típusú számlát is jelent, amelyen Ön jól nyomon követheti, mely időszakra vonatko-
zik a régi és az új csökkentett ár alkalmazása. Továbbá azt is, mennyi megtakarítást jelent Önnek és családjának a háztartási hulladékszállítás 
díjának a mérséklése.  

Városunk egész területének tisztán, rendben tartása mindannyiunk közös érdeke. Cégünk, az ÉTH ez év április 1-e óta Érd Megyei Jogú Város-, 
így az Ön tulajdona is. Nagyon fontos tudnia, hogy szolgáltatásunkat csak azokból a díjakból tudjuk fenntartani és fejleszteni, amit időben és 
rendben minden lakos befizet. 

Nyilvántartási rendszerünk átvizsgálása után minden fizetési késedelemben lévő lakost levélben keresünk meg és felszólítjuk a hátralékuk 
rendezésére. Ha az ott meghatározott határidőig nem történik meg az elmaradás befizetése, a következő számlát már az adóssággal meg-
emelten postázzuk. Amennyiben még ekkor sem történik meg az adósság rendezése, kénytelenek leszünk átadni az adóhatóság részére, amely 
hatóság adók módjára hajtja be az elmaradást. 

Kérjük, továbbra is folyamatosan figyelje tájékoztatóinkat a helyi sajtóban és más közösségi felületeken, ahol hamarosan olvashat az új 
számlázási rendről és a kuka matricák várható kiküldésének idejéről is.  

 ÉTH Sajtószolgálat    

  Csökkentett ár Régi ár

edényzet (liter) 2013. július 1-től (Ft) 2013. július 1. előtt (Ft)

110/120 4.536.- 5.856.-

60             3.794.- 4.918.-

80             4.064.- 5.216.-

240           5.471.- 7.034.-

Második kuka 2.830.- 4.107.-

Zsák (ÉTH emblémás) 332.- 449.-



János neves cukrász is, kiegé‑
szítve azzal, hogy régen, ami‑
kor jól ment a gazdaságnak, 
sok építkezés volt városszerte, 
a közelben dolgozó munkások 
pihenésként átugrottak egy‑egy 
sörre vagy fagylaltra a cukrász‑
dába. Most még ők is hiányoz‑
nak, a lakosság pedig ott spórol, 
ahol tud. Adott esetben az ita‑
lon, a fagylalton vagy a süte‑
ményen. Igaz, ilyen melegben 
a süti nem olyan kelendő, mint 
hûvösebb időben. Legutóbb egy 
kisebb csoporttal találkoztunk 
itt, amelyik megostromolta a 
fagyis pultot, majd a bejáratnál 
még a lépcsőkön is álltak, illet‑
ve ültek – különösen a gyerekek 
– kezükben a tölcsérrel…

A város Főterén szerencsére 
van szökőkút, amely nemcsak, 
mint látványosság népszerû, 
de az élénk és vízimádó gye‑
rekek szívesen taposgatják a 
feltörekvő vízsugarakat. Az öt 
éves Krisztina is szinte kizáró‑
lag a szökőkútért jön a térre, 
ahol mindig örömmel „kergeti” 
a kilövellt vizet, pláne a nagy 

melegben, miközben hûsöl. 
Édesanyja is láthatóan élvez‑
te kislánya játszadozását a hûs 
habokban. 

Nem hagyható ki körképünk‑
ből, pláne kánikula idején Érd 
egyetlen fürdője sem, ahol meg‑
mártózhatunk a hûvösebb víz‑
ben, ami így is 29 fok, s nagyo‑
kat úszhatunk. Itt találkoztam 
Brunczvikné Máté Ildikóval és 
gyermekcsapatával, két fiúval és 
két lánnyal. Õk gyakran megfor‑
dulnak itt, s vízközelben élvezik 
a nyarat. A 13 éves Mátyás fia és 
a 6. éves Emese elárulta, ők 
odahaza is szívesen lubickolná‑
nak a kis gumimedencéjükben, 
mint tavaly, de még egyelőre 
nem találták meg, úgy elrakták 
szüleik. Mátyás sporttáborba is 
járt a Termálba:

– Nagyon szeretem ezt 
a helyet, mert jókat lehet itt 
úszni, sportolni, felüdülni 
– mondta, míg a velük érkezett 
Rácz gyerekek szintén dicsérték 
a fürdőt. A 12 éves Orsolya és 
öccse, Gergő, beavat egy játé‑
kukba is: odahaza a kertjükben 
vízi csatázni szoktak a nagy 
melegben, ami abból áll, hogy a 
kilyuggatott mûanyag flakonok‑

ban lévő vizet spriccelik egy‑
másra. Ez igazán hûsítő lehet… 
Ráczék hatan vannak testvérek, 
el tudom képzelni, ha az egész 
család csatázik egymással, 
milyen háborús övezetté válhat 
a kert…

A fürdő éttermének söntés‑
ében Bakoss Péter pincér csapol‑
ja a sört, aminek a fogyasztása 
ilyenkor kifejezetten hûsítőleg 
hat a vendégnek. Arra voltam 
kíváncsi, az egész napos mun‑
kában ő hogyan bírja a nagy 
hőséget?

– Igyekszem gyorsabban 
kiszolgálni – válaszolta derûsen, 
arra utalva, ha siet, a levegő job‑
ban hûti… De félre a tréfával, a 
söntésben a gépek miatt még 
melegebb van, a konyháról nem 
is beszélve, de sok szódát iszik, 
ez a védőitala. – Miért nem már‑
tózik meg vagy zuhanyozik le? 

– kérdeztem, meglepő választ 
kaptam.

– Hat éve dolgozom itt, de még 
soha nem csobbantam a meden‑
ce vizében. Munkaidőben nem 
is tehetném, utána pedig sietek 
haza.

– Nem irigykedik, amikor a 
vendégeket látja fürödni, miköz‑
ben „száguld”?

– Nem vagyok irigy típus, 
de tény, néha jólesne legalább 
kifeküdni az árnyékba, a vizet 
annyira nem szeretem.

– Én is inkább a csapolt sört… 
Tényleg, több fogy belőle a 
kánikulában, mint máskor?

– Talán egy kicsivel több.
Érd határában gazdálkodik a 

Fazekas család, még lovaik is 
vannak. Az állatok is nagyon 
nehezen viselik a hőséget, több 
vizet isznak és behúzódnak az 
árnyékba. Gazdáik pedig korán 
kezdik a munkát a földeken, 
délelőtt 11‑kor abbahagyják, és 
mint a családfő, Fazekas András 
elmondta, délután 4‑ig, 5‑ig ki 
sem mozdulnak házukból. Ott 
is van épp elég dolog, meg aztán 
rájuk fér egy kis ebéd utáni 
szieszta. A feleségtől, Magdolna 
asszonytól hallottam:

– Nem lehet ezt a hőséget a 
földeken kibírni, inkább koráb‑
ban kezdünk, és később fejez‑
zük be a munkát.

Láthattuk, ki így, ki úgy véde‑
kezik a kánikula ellen. Akinek 
légkondis a lakása, annak 
könnyebb, de akinek nem, 
az se búsuljon, csökkenthet a 
Celsius fokon a szobában, ha 
csak este nyit ablakot, amelyet 
nappal befüggönyöz. Sok vizet 
kell inni, s lehetőleg, 11‑15 óra 
között senki ne menjen a napra! 
A tarkóra elhelyezett vizes törül‑
köző szintén sokat segíthet a 
kánikula elviselésében. Ezeket 
a módszereket, úgy hírlik, még 
augusztus közepéig érdemes 
bevetnünk, mert addig számít‑
hatunk a szívet, lelket gyötrő 
nagy melegre. Aki pedig teheti, 
inkább menjen a víz közelébe!

 Temesi László
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be 2011. szep
tember 2án a „Megújuló energiahordozófelhasználás növelése” című 
KMOP3.3.3.11. kódszámú pályázati kiírásra.

A 2012. május 25én kelt támogató levél alapján a Támogatási szerző
dés 2012. augusztus 17én került aláírásra.

A pályázati projekt célja az érdi tanuszoda épületében napenergia 
alapú – fotovoltaikus – rendszer kiépítése, ami hozzájárul az intézmény 
villamos energia igényének részleges kiváltásához megújuló energiafor
rások alkalmazásával. 

Ezidáig a kivitelezés előkészületei zajlottak, többek között elkészültek 
a megalapozó vizsgálatok, valamint a helyszíni felmérések.  A munkála
tok 2013. június 25vel kezdődtek meg.

Amennyiben a kivitelezési munkák a továbbiakban is az ütemterv 
szerint haladnak 2013. nyár végére lezárásra kerül a pályázati projekt. 
Ezzel Érd Megyei Jogú Városa is részt vesz a megújuló energiaforrások 
kiaknázásának fokozására irányuló beruházásokban, elősegítve az üveg
házhatású gázok kibocsátásának csökkentését.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSA VILLAMOSÁRAM 
TERMELÉSRE AZ ÉRDI TANUSZODÁBAN” 
KMOP-3.3.3-11-2011-0084
2013. augusztus 1.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 2030 Érd, Alsó u. 1.
Telefon: +36 (23) 522-300
E-mail: onkormanyzat@erd.hu
Honlap: www.erd.hu

2013. június 25-én megkezdődtek az érdi tanuszodának kivitelezési 
munkálatai. Az Új Széchenyi Terv támogatásával megvalósuló pro-
jektet a Magyar Állam és az Európai Unió vissza nem térítendő tá-
mogatásként 57 151 074 Ft-tal támogatja, ami a költségek 85%-a.

Helyi szolgáltatók

A város központja, különösen 
nyári hétvégeken, szinte egész 
nap kihalt, sokan inkább oda‑
haza, a kertben, a fák alatt 
hûsölnek, vagy a vízparton 
tartózkodnak. De mit tesznek 
azok, akik például panelban lak‑
nak? A Központi Kávézó előtt 
találkoztunk Adamec Józseffel, 
aki a lakótelepen lakik, sokat 
szenved a melegtől, ezért a nap‑
palait munkaidő után igyekszik 
a Termál Hotel Ligetben tölteni.

– Szinte egy napot sem 
hagyok ki, hogy ne lubickoljak 
az érdi fürdőben legalább egy‑
két órát – mondta. – Most hét 
végén pedig Siófokon próbálok 
víz mellett hûsölni. Odahaza, 
a panellakásban, már sokkal 

nehezebb védekezni a nagy 
meleg ellen. Napról napra egyre 
forróbbak lettek a falak, oda‑
bent több mint harminc fokot 
mérünk mostanában, még este 
is. Ezt csak vizes pokróccal, 
kereszthuzattal lehet kibírni 
– meg úgy, hogy megyünk a 
fürdőbe…

A kávézóban többen ebédel‑
nek, fagyit nyalnak, de nem ele‑
gen, ahogy hallottam az egyik 
pincértől, aki „felvilágosított”: 

– Azt hinné az ember, hogy 
ilyenkor fogy a legtöbb fagylalt, 
de ez úgy látszik tévedés, mert 
az emberek inkább behúzód‑
nak otthonukba vagy elutaznak 
nyaralni.

Ezt erősítette meg Pataki 

Izzadunk és lihegünk, szenvedünk a nagy melegtõl

Kánikula napon, árnyékban és vízben
Kitartó a hõség, hetek óta – rövid szünetekkel - rendületlenül süt a nap, ontja me-
legét, ami elõl nem könnyû elbújni, de ellene védekezni sem, pedig vannak olcsó, 
igaz költséges módszerek is, hogy csökkentsük a kánikula hatását. Érdi körjára-
tunkból kiderül, ki, hogyan éli meg a nehéz, napfényes napokat…

Lubickolni jó...
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Fagyizók a Pataki cukrászda elõtt 

Nincs jobb a hûtött dinnyénél

panoráma

Kedvező lehetőség
pénztárgépek  
beszerzésére

Az Érd és Környéke Ipartestület
együttműködést kötött

a VOSZ-BESZ Zrt.-vel
kedvező feltételek mellett

online pénztárgépek  
beszerzésére

az ipartestület tagjainak,
valamint az erre kötelezett
érdi vállalkozók számára.

További információ  
és regisztráció

a www.ipterd.hu oldalon.
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Bár mindannyian kipróbálták, 
de szinte senkinek sem sikerült 
még kettőt sem tekerni azzal 
a vicces, fordított funkciókkal 
kialakított kerékpárral, amely a 
legérdekesebb attrakciója volt 
a „Közlekedik a család” közbiz-
tonsági verseny Érden megtar-
tott megyei döntőjének. Ezen 
a kerékpáron ugyanis minden 
fordítva mûködik, ha balra for-
dítják a kormányát, jobbra for-
dul, ha előre tekerik, hátrafelé 

indul, ha lefékezik gyorsul, így 
nem csoda, hogy a versenyben 
résztvevő családok tagjai sem 
jutottak vele messzire. Még 
szerencse, hogy a teljesítést 
nem pontozták, inkább lazí-
tásként iktatták a szervezők a 
vetélkedőbe. A pálya „részeg” 
szemüveggel történő bejárá-
sa, valamint egy holtrészegen 
handabandázó „megmentése” 
azonban már megoldásra váró 
feladat volt, amit a résztvevők 

többsége ügyesen teljesített. 
Hasonlóképpen kitettek magu-
kért az akadálypályákon is, 
amelyeken nemcsak a gyorsasá-
gért járt a jó pont, hanem a sza-
bályok maradéktalan betartásá-
ra is figyelni kellett, mert ezt is 
értékelték a versenyszámokat 
felügyelő rendőrök. 

– Sajnos, évekig háttérbe szo-
rult ez a verseny, de a Magyar 
Autóklub és az Országos, vala-
mint a Pest Megyei Rendőr-főka-

pitányság Baleset-megelőzési 
Bizottsága együttmûködésének 
köszönhetően tavaly sikerült 
újra elindítani, és idén ismét 
Érden tartjuk a megyei dön-
tőt. Az első helyezést elért csa-
lád képviseli majd a megyét 
az országos megméretteté-
sen Zsámbékon – nyilatkoz-
ta lapunknak Nádházi-Kádár 
Brigitta rendőr főhadnagy, a 
Pest Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottság titkára.

– Még ebben a nehezen kibír-
ható hőségben is, láthatóan 
remekül szórakoznak a csalá-
dok, ami önmagában is remek 
dolog, de a szervezők nyilván 
ennél többet is szeretnének 
elérni. Mi a verseny célja? – 
faggattuk a versenyt felügyelő 
főhadnagyot.

– Legfőképpen a baleset meg-
előzés. Azt szeretnénk, ha minél 
szélesebb körben elterjedne a 
tudatos közlekedés, amit már 
gyermekkorban el kell kezdeni. 
Fontos, hogy a legifjabb nemze-
déknek is megfelelő ismeretei 
legyenek a közlekedés szabá-
lyairól, és kellő rutint, tapaszta-
latot szerezzen, ami egy életen 
át elkíséri. Cél továbbá a szülői 
példamutató magatartás fontos-
ságának és a családi közösség 
nevelő erejének hangsúlyozása. 
Lényeges, hogy megtanuljanak 
odafigyelni egymásra, ezért von-
juk be az egész családot ebbe 
a vetélkedőbe, amely komoly 
és játékos feladatokat egyará-
nt tartalmaz, de mindegyik 
kapcsolatban áll a mindennapi 
közlekedéssel. Van egy elméleti 
része, amelyben a családok egy 
közlekedésbiztonsággal kapcso-

Közlekedésbiztonsági verseny megyei döntõ, Érden

Közlekedett a család!
A vicces bicikli, a „részeg” szemüveg és a forgóülés kipróbálása is része volt 
annak a közlekedésbiztonsági vetélkedõnek, amit „Közlekedik a család” címmel a 
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Baleset-megelõzési Bizottsága szervezett, és 
amelynek augusztus 3-án, Érden tartották  a megyei döntõjét. A múlt szombaton a 
Tesco parkolójában kialakított ügyességi pályákon hat család küzdött azért, hogy 
az elsõ helyezést megszerezve ott lehessen majd a Zsámbékon szeptemberben 
megrendezendõ országos döntõn.

latos kérdésekkel teli tesztlapot 
töltenek ki. Itt nyugodtan össze-
dughatják a fejüket, és közösen 
gondolkodhatnak a megoldáso-
kon. Ezután gyakorlati felada-
tok következnek. A parkolóban 
kialakított ügyességi pályákon 
a gyermekeknek kerékpárral, 
a felnőtteknek pedig autóval 
úgy kell végigmenniük, hogy 
ne csak túljussanak az akadá-
lyokon, hanem a kitett táblák-
ra is figyeljenek, és betartsák 
a közlekedési szabályokat. 
Fontos része a versenynek az 
elsősegély állomás, amiben itt 
a Magyar Vöröskereszt érdi 
szervezete nyújt ma segítséget. 
Munkatársaik az alapvető men-
tési faladatok megoldását pon-
tozzák. A mentés, az elsősegély 
is fontos része a közlekedés-
nek, hiszen számos példa van 
rá, hogy az idejében történt, 
azonnali beavatkozás életet 
menthet! A versenydrukk leve-
zetése érdekében vicces felada-
tokat is beterveztünk, például a 
„makacs” biciklit, amely épp az 
ellenkezőjét teszi annak, amit 
egy kerékpártól elvárunk, vagy 
a „részeg” szemüveget, amely 
megváltoztatja az érzékeinket, 
és nehézséget okoz a mozdula-
tok megfelelő koordinálásában.

– Azon kívül, hogy egy 
nagyszerû délelőttöt jelent ez 
a résztvevőknek, milyen díjak-
ra számíthatnak a Pest megyei 
döntő versenyzői?

– Szerencsére számos támoga-
tót sikerült megnyernünk ennek 
az ügynek, így örömmel kijelent-
hetem, hogy azok közül, akik 
ma versenybe szálltak, senki 
nem megy el innen üres kézzel. 
Már a regisztráció alkalmával 
kapott mindenki egy ajándék-
csomagot, amelyben a közleke-
dés biztonságát szolgáló eszkö-
zök voltak, például láthatósági 
mellény, biciklilámpa, csengő 
és ehhez hasonlók. A fődíj 
pedig a Visegrád Hotelben egy 
éjszaka félpanzióval az egész 
család részére. A második és 
harmadik díj strandbelépő, amit 
még a nyáron kihasználhatnak 
a családok, de a Tesco is felaján-
lott ajándékcsomagokat, így 
garantálhatjuk, hogy mindenki, 
aki részt vesz a mai versenyen, 
jutalmat kapjon – tudtuk meg 
Nádházi-Kádár Brigitta rendőr 
főhadnagytól. 

Az érdi megyei döntőn a nagy 
forróság ellenére is lelkesen küz-
döttek, és kiváló teljesítményt 
nyújtottak a versenyben résztve-
vő családok.  Bálint Edit

A vicces biciklit mindenki kipróbálta, legtöbben kevés sikerrel
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Kürti István rendõr õrnagy kollégáival egyeztet a pontozásról és a verseny 
menetérõl
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. augusztus 12–25.

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

A nyári időszakban is  
szeretettel várjuk  
az internetezőket.

Nyitva tartásunk hétfőtől – csü-
törtökig 9-12 óráig és 13- 17 
óráig, pénteken 9-14 óráig, 
hétvégén programoktól függő-
en alakul. Termeinket progra-
mokra, 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 fotogalériában
Így kerek a világ!
Fotók emberekről természetről
A Duna – Art Fotóklub Föld 
Napjára összeállított kiállítása 
Megtekinthető: augusztus 30-ig.
Számítógép- és  
internethasználati tanfolyam
Kezdőknek: Windows szöveg-
szerkesztés, internet 20 órában, 
40 órában.
Haladóknak: Excel, Acces, 
Power Point, internet, IT alapis-
meretek 20 órában.
ECDL-vizsgára felkészítés!
Intenzív tanfolyamok.
Kiscsoportos foglalkozások.
Szövegszerkesztés két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek!

Jelentkezés: Nagy Éva tanfo-
lyamvezetőnél: 06-30/640-6946 

Őszi előzetes:
2013. augusztus 31-én, szombaton 9-12-ig
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására.
További információ: Czinderné 
Bea 06 20-448-5121
Családi matiné 2013. Ősz
2013. október 20-án, vasárnap 11 órakor
Süsü a sárkány 
a Fogi Színháza előadásában.
Minden családot szeretettel 
várunk!
2013. november 24-én, vasárnap 11 órakor
Halász Judit koncert
Válogatás Mikulásnapi és kará-
csonyi dalaiból.
December 8-án, vasárnap 11 órakor
„Ha eljön a mikulás”
mesejáték a Csörgősipka 
Színház előadásában
Minden 14 év alatti gyermek 
ajándékot kap a Mikulástól! 
Micimackó bérlet 2013. Ősz
Október 14-én, hétfőn 10 és 14 órakor
Jancsi és Juliska
zenés táncmese a VSG 
Kamaraszínház előadásában
November 18-án, hétfőn 10 és 14 órakor
Csipike
avagy a rettenetes Réz úr
mesejáték a Nevesincs Színház 
előadásában

December 16-án, hétfőn 10 és 14 órakor
Hócsata
a Buborék együttes koncertje
2014.január 27-én, hétfőn 10 és 14 órakor
Brumi és a téli álom
a Fabula Bábszínház bábjátéka
További információ és jelentke-
zés a 06 20 448-5121-es
telefonszámon Czinderné 
Beánál.

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

Magyar Földrajzi Múzeum

2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás: 
keddtől péntekig: 
 10.00–18.00-ig
szombat–vasárnap: 
 10.00–18.00-ig
Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

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

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

Időszakos kiállítás

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

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

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

 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

Nyári zárva tartás

Felhívjuk a tisztelt olvasók 
figyelmét, hogy leltározás, 
majd szabadság miatt a
Felnőtt könyvtár, a Zenei 
Könyvtár, a Parkvárosi fiók-
könyvtár és a Jószomszédság 
Könyvtára augusztus 21-ig
a Gyermekkönyvtár:  augusztus 
21-ig zárva tart. 

Megértésüket 
és türelmüket 

köszönjük!

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



készíteni a környezetéről, ám 
ettől még nyilván senki nem 
válik fotómûvésszé, hiszen 
ahhoz jóval több kell, mint a 
kiváló mûszaki felszerelés. 
Minderről persze többet elárul-
nak majd a Szepes Galériában 
kiállított, nagyszerû alkotá-
sok, amelyeket mindenképpen 
érdemes lesz megtekinteni! 
A kiállítást Szedlacsek Emília, 
a kultúrház igazgatója nyitja 
majd meg. Elsősorban a ker-
tészkedést kedvelőknek, vala-
mint a kaktuszgyûjtőknek ked-
vez majd, de mindenkinek szól 
az a két, idén is látványosnak 
ígérkező kiállítás, amelyen ter-
ményeiket és egzotikus növé-
nyeiket sorakoztatják fel a helyi 
kertbarátok és a szenvedélyes 
kaktuszgyûjtők. A Kertbarát kör 
„Kertünk díszei” címû kiállítá-
sát szeptember 7-én, délelőtt 10 
órakor nyitja meg Tóth Tamás 
alpolgármester, míg a Kern Péter 
Kaktuszkör kiállítására szept-
ember 14-én és 15-én kerül majd 
sor. A különleges kaktuszokban 
és orchideákban nemcsak gyö-
nyörködni lehet, hanem néme-
lyeket meg is lehet majd vásá-
rolni. A kaktuszkör tagjaitól 
már megszokhattuk, hogy szá-
mos, meglepően szép és kivé-

teles példányt is bemutatnak 
kiállításaikon, így idén is kíván-
csian várjuk a kaktuszcsodái-
kat. A Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ egy slágeresttel is sze-
retne kedveskedni mindazok-
nak, akik kedvelik az örökzöld 
dalokat. Ezúttal Gergely Róbert 
és Némedi-Varga Tímea előadá-
sában hallhatják azokat az édes 
dallamokat, amelyeket sokan 
oly szívesen dúdolnak, amikor 
jó kedvük van, vagy esetleg ami-
kor búsak éppen. Az ingyenes 
előadásra szeptember 13-án, 
pénteken este 18 órától várják 
a közönséget. A fiatalokat és a 
kevésbé fiatalokat egyaránt szí-
vesen látják, a „Dúdold velünk” 
címû mûsorra. 

A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban idén is érdekes 
könyvbemutatókkal, iró-olva-
só találkozókkal készülnek, 
és mint mindig, megemlékez-
nek névadójuk, a költő szüle-
tésnapjáról is. A könyvbarátok 
azonban a Magyar Földrajzi 
Múzeumban is részt vehetnek 
egy érdekes és értékes könyv-
bemutatón. Szeptember 19-én 
Somorjai Ferenc: Magyarország 
útikalauz címû kötetét ajánlja az 
olvasók figyelmébe a Medicína-
Panoráma Kiadó igazgatója, 
Farkasvölgyi Frigyesné, míg 
Kubassek János igazgató szülő-
földünk rejtőzködő úti céljaira 
hívja fel a figyelmet, amelyeket 
mindenképpen érdemes felke-
resni, mielőtt elindulnánk vilá-
got látni. A múzeumban szept-
ember 17-én immár a VI. Balázs 
Dénes Tudománytörténeti 
Konferenciára kerül sor, amit az 
idén teljes egészében a múze-
umalapító, világjáró Balázs 
Dénesnek szentelnek. A Magyar 
Földrajzi Múzeum fennállásá-
nak 30. évfordulója alkalmából 
a földrajztudós sokoldalú tudo-
mányos életmûvét, munkás-
ságának egyedülálló szellemi 
örökségét mutatják be előadása-
ikban a kortársak, a pályatársak 
és a munkatársak. 

Jelen összefoglalókban a tel-
jesség igénye nélkül próbáltuk 
meg felhívni a figyelmet az Érdi 
Napok néhány értékes rendez-
vényére, de természetesen, az 
említetteken kívül még számos 
figyelemre méltó kulturális, 
mûvészeti és szórakoztató prog-
ram várja az érdeklődőket Érd 
mûvelődési intézményeiben. 
Érdemes figyelemmel követni 
a programokat, hogy ne marad-
janak le egyetlen olyanról sem, 
amelyen szívesen részt venné-
nek.  Bálint Edit
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augusztus 12. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

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

10:00 Érdi Panoráma
10:30 Polgár-társ
11:30 Fény-Kép
15:00 Négyszemközt 
15:20 Érdi Panoráma
15:50 Fogadóóra
16:20 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

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

16:50 Polgár-társ
17:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/1. TV 

sorozat, 47’ 
18:10 Négyszemközt 
18:30 A Doktor Érelmeszesedés szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:00 A Jazz születésétől napjainkig 24/1.  

TV sorozat, 47’ 
21:50 Érdi Panoráma
22:20 Polgár-társ

augusztus 13. kedd
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

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

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

egészségügyi magazinműsor 25’ 
15:00 Érdi Panoráma
15:30 187 magazin
16:00 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

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

16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/18. 
17:30 A Doktor Érelmeszesedés szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
17:55 Polgár-társ
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 3. rész 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 3. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/18. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

augusztus 14. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/1.  

TV sorozat, 47’ 
09:40 Négyszemközt
10:00 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem 90/18. 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 3. rész 
12:20 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:20 Fény-kép
15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 90/18. 
17:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:40 Négyszemközt 
18:00 187 magazin
18:30 A Doktor Érelmeszesedés szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Benyovszky Móric és a malgasok 

földje 6/2. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 A Doktor Érelmeszesedés szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 

augusztus 15. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás
08:45 Négyszemközt
09:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
09:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 3. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/2. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

11:00 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 3. rész 

16:00 Mozgás
16:30 Fény-Kép
17:00 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

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

18:25 Benyovszky Móric és a malgasok földje 
6/2. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 90/19. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 3. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

augusztus 16. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/19. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/2. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 3. rész 

10:50 Négyszemközt
11:10 Fény-kép
14:50 Híradó 
15:10 Fény-kép
15:40 Mozgás
16:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:40 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/2. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

17:10 Négyszemközt 
17:30 Mozgás
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Érelmeszesedés szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/2. 

TV sorozat, 41’ 
21:00 Híradó
21:20 Bibliai Szabadegyetem 90/19. 
22:20 Négyszemközt ism.
22:40 A Jazz születésétől napjainkig 24/2.  

TV sorozat, 41’ 

augusztus 17. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Liptód, 50/22. gasztronómiai 

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

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Híradó
15:20 Mozgás
16:00 Négyszemközt
16:20 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/2. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/19. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Liptód, 50/22. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 3. rész 
20:30 Sípoló macskakő 

magyar filmszatíra, 105’ 
rend.: Gazdag Gyula 
fsz.: Bozsogi János, Gergely Gábor, Györe 
Balázs 

22:15 Érdi Panoráma

augusztus 18. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/19. 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Liptód, 50/22. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Liptód, 50/22. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/19. 
17:00 Sípoló macskakő magyar filmszatíra, 105’ 

rend.: Gazdag Gyula fsz.: Bozsogi János, 
Gergely Gábor, Györe Balázs 

18:45 A Jazz születésétől napjainkig 24/2.  
TV sorozat, 41’ 

19:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 4. rész 

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

2013. augusztus 12 – 18.

Rádió FM 87.8 MHz  
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

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

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

Állandó műsorok:   hírblokk országos és helyi hírekkel  
minden egész órában

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

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

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

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

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

Movie and Music 
22–06   Könyv–színház–muzsika 

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

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

A Rádió 87.8 MHz műsorán

minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel

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

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

Az

Lehet, hogy most még, az 
augusztusi hőségben elnépte-
lenedett Főtérről nehéz elhin-
ni, hogy itt pár hét múlva vala-
mennyi korosztályt képviselve 
több ezer ember együtt szóra-
kozik majd, de így lesz, mert 
Érd központja immár harmadik 
alkalommal lesz a helyszíne a 
fergeteges Nyárbúcsúztató utca-
bálnak, amellyel kezdetét veszi a 
hagyományos Érdi Napok prog-
ramsorozat. A szervezők már fel-
készültek, így idén is nagyszerû 
mûsorok, népszerû fellépők és 
gazdag kulturális programok 
várják az érdeklődőket, nem-
csak az utcabálon, hanem azt 
követően is. Városunkban több 
évtizedes hagyománya van az 
Érdi Napok címmel megrende-
zésre kerülő programsorozat-
nak, amelyben egy teljes hóna-
pon keresztül a helyi kulturális 
intézmények „kitesznek magu-
kért”, és különleges rendezvé-
nyekkel várják a helyi lakoso-
kat. Nem mintha egész évben 
nem végeznék lelkiismeretesen 
küldetésüket és feladatukat, de 
a szeptember már esztendők 
óta kiemelt hónapnak számít 
kulturális téren, amelyre min-
dig nagy figyelemmel készül-
nek a mûvelődés szakemberei. 
Tudományos és népszerû isme-
retterjesztő előadások, vala-

mint mûvészeti és szórakoztató 
programok sokasága várja tehát 
ilyenkor az érdieket, amikor 
szinte a hét minden délutánjára, 
estéjére jut, olykor nem is egy, 
kellemesnek és érdekesnek ígér-
kező rendezvény, amelyekben 
minden korosztály megtalálja a 
maga érdeklődésének és ízlésé-
nek megfelelőt. Természetesen 
a kulturális intézmények a saját 
profiljuknak megfelelő progra-
mokkal kedveskednek közön-
ségüknek, de erre a hónapra 
különösen igaz, hogy ilyenkor 
olyanok is részt vesznek egy-egy 
újdonságnak vagy különleges-
nek számító, esetleg népszerû 
előadót vendégül látó rendez-
vényen, akiknek erre máskor 
nincs lehetőségük, kedvük vagy 
idejük. 

A Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban fotókiállítás-
sal nyitják a programsoroza-
tot, címe: „Miénk a pillanat”. 
A szeptember 6-án este 6 óra-
kor kezdődő megnyitón az érdi 
Duna-Art Fotóklub és meghí-
vott vendégei, a budaörsi Sásdi 
László Fotómûhely és a csepeli 
Réti Pál Fotóklub mutatkozik 
be legsikeresebb, legszebb pil-
lanatfelvételeivel. Napjainkban 
sokan úgy gondolják, hogy a 
digitális technikának köszönhe-
tően bárki képes jó felvételeket 

Idén is sokrétû és gazdag rendezvények lesznek az Érdi Napokon

Látvány, mûvészet, szórakozás
Hõségriasztás volt két hete, a múlt héten is, és tart még ezen a héten is, így ne  
csodálkozzunk azon, hogy városunk is hatalmasakat ásít, sõt, idõnként nemcsak 
a nap, hanem a levegõ is megáll a tereken. Álmatag csend uralkodik a kulturális 
intézmények körül is, hiszen aki csak teheti, jól megérdemelt évi szabadságát tölti, 
és ha szerencsés, vízparton keresi a felfrissülést. Pihen a kultúra is Érden, de már 
nem sokáig, mert a legtöbb intézményben már készen állnak a tervek arra, hogy 
szeptember elsejétõl, a korábbi évekhez hasonlóan, az idei Érdi Napokon is min-
denki megtalálja az érdeklõdésének és ízlésének megfelelõ rendezvényt.

A kaktuszok kedvelõi ismét sok ritkasággal találkozhatnak – ez a felvétel még tavaly készült

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Az elmúlt évben is sokan keresték fel a Fõteret az Érdi Napokon, 
remélhetõen, idén sem lesz ez másként
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Már látványosan is utolsó szakaszához ért 
az Érd és Térsége Szennyvíz-csatornázási 
projekt. Nyár elején elindultak a végleges 
úthelyreállítások, aminek eredményeként 
mára már közel 60 km-nyi út kapta vissza 
eredeti állapotát. A helyreállított utak szám-
ra hétről-hétre emelkedik, hogy ősz végére 
minden érdi utcából eltûnjenek a csatorná-
zás nyomai. 

A kora tavaszi időjárás ugyan hátráltatta a 
munkák újraindulását és a nagy mennyiségû 
csapadék, majd felmelegedés sok utcában 
megkeserítette az ott lakók életét. Ezzel 
együtt mégis azt mondhatjuk, hogy az üte-
mezésnek megfelelően haladnak a mun-
kálatok, a teljes érdi úthálózatnak, vagyis 
közel 360 km-nek a hatodában elkészült 
már a végleges helyreállítás. Közel 47 km-en 
zúzottkő, 9 km-en pedig aszfaltos burkolat 
lett helyreállítva. 

A végleges úthelyreállítás kapcsán fontos 
ismételten kiemelni, hogy a projekt elsőd-
leges és legfontosabb, akár azt is mondhat-
nánk egyetlen célja, hogy kiépítse a csatornát 
és ezzel elősegítse a környezettudatosabb 
életet, a zöldebb környezetet, a termőföldek 
és a Duna vizének javulását. Mindezt a célt 
úgy elérve, hogy a munkák után a beruházás 
előtti állapotokat helyreállítva adják vissza a 
települések lakosainak a közlekedési útvo-
nalakat, ami alatt innentől kezdve a többi 
közmûvezeték mellett a szennyvízcsatorna 
is halad majd. Az Új Széchenyi Terv támoga-
tásával megvalósuló szennyvízcsatorna épí-
tési projektben, ahogyan magát a beruházás 
minden lépését, úgy az utólagos helyreál-
lításokat is nagyon szigorúan szabályozza 

az Európai Unió, vagyis az építkezések fő 
finanszírozója. Mivel elsősorban a projekt-
nek a szennyvíz szakszerû és környezetkí-
mélő elvezetése és tisztítása a célja, ezért 
az utak újraburkolása itt most nem lehet-
séges, csakis a legjobb minőségû eredetivel 
megegyező állapotú javítás és visszaállítás. 
Az aszfaltos burkolatok esetében az EU-s 
szabályozások például csakis nyomsávos 
helyreállítást engedélyeznek, vagyis csak azt 
a sávot lehet aszfaltozni, ami fel lett törve. 
A projekt kivitelezéséhez felkért vállalko-
zóknak tehát csakis ennyire van szerződéses 
kötelezettségük. A vállalkozók a munkagö-
dör szélességének és a munkagépek súlya 
okozta burkolatkárosításoknak a figyelembe 
vételével határozzák meg a nyomvonalas 
helyreállítást mértékét, biztosítva a megfele-
lő kapcsolódást a meglévő burkolathoz. 

Az útszerkezet végleges helyreállításához 
bizonyos kritériumoknak kell megfelelni. 
Amíg ezek nem teljesülnek, az utat nem 
lehet helyreállítani. A végleges helyreállítás 
előtt az ellenőrző mérnök szervezet képvi-
selője bejárja az adott területet és pontokba 
szedve ellenőrzi, hogy minden kritériumnak 
megfelelnek-e, szükségesek-e javítások vagy 
kezdődhet a helyreállítás. 

Elsőként fontos szempont, hogy az útszer-
kezet rétegrendje úgy legyen kialakítva, 
hogy a teherbírása megfeleljen a munkák 
előtti állapotnak. E célt szolgálják a tömör-
ségi próbák, melyek megfelelősége esetén a 
megmozgatott föld úgy kerül visszatöltésre, 
hogy abba a felszíni vizek beszivárgásának 
következtébe nem következik be talajmoz-
gás, vagy süllyedés. 

A mellékutcákban minimum 4 hónapos 
konszolidációs időt kell kivárni ahhoz, hogy 
elindulhassanak a végleges helyreállítások. 
Azonban ez csak egy minimális idő, ezenkí-
vül számos ellenőrzési eljárásnak kell megfe-
lelnie az elkészült mûtárgynak, mint például 
a csatorna kamerás vizsgálata, a víztartási 
próbák, a talajtömörségi vizsgálat, melyek 
együttes megléte és megfelelő eredményei 
szükségesek az úthelyreállítás elkezdéséhez. 
Ahol tehát 4 hónap után nem kezdik meg 
azonnal a munkát, ott sem kell aggódni, 
mert ilyen esetben még több ellenőrzés, 
próba következik, hogy csak a tökéletesen 
fektetett csatorna és visszatemetett munka-
gödör fölött lehessen véglegesen helyreállí-
tott útszakasz. A fő útvonalak esetében, pél-
dául a buszforgalmú, nagy jármûforgalmú 
utaknál azonban más a helyzet, ott azonnali 
és teljes értékû helyreállítást kell elvégezni. 

A kivitelezői úthelyreállítás körébe tarto-
zik továbbá a kapubehajtók és a csatornaépí-
téssel érintett csatlakozó burkolt felületek, 
például parkolók helyreállítása is. 

A helyreállításokkal kapcsolatban fontos 
információ az is, hogy a végleges átadások 
nem utcákra lebontva történnek, hanem 
aszerint, hogy az adott szakasz melyik 
csatornafektetési területhez tartozik. Ezért 
lehetséges az, hogy egy-egy hosszabb, több 
száz méteren át nyúló utca egyik részét 
már véglegesen helyreállították, a másikban 
pedig még tartanak a munkálatok. Tehát 
minden utca sorra fog kerülni, mindenhol 
megtörténnek a végleges helyreállítások, 
amik a jelenlegi ütemezés szerint idén őszig 
be is fejeződnek. 

Hogyan történnek az úthelyreállítások?

helyi társadalom

 Tájékoztató
Útelterelés a Törökbálinti úti keresztezés térségében  

csatornázás miatt

A Törökbálinti út és a Szövõ utca, valamint a Törökbálinti út és a 
Folyondár utca keresztezõdéseit érintõ csatornázási munkálatok 
miatt elõreláthatólag 2013. július 26-tól a hónap végéig változá-
sokra számíthatnak a 736, valamint a 732 jelzésû Volán buszok 
közlekedésében. A módosult útvonalak az alábbi térképvázlato-
kon megtekinthetõk.

A terelés kizárólag a buszforgalmat érinti, a személygépkocsi-
val közlekedõk számára a munkálatok semmilyen fennakadást 
nem okoznak.

„A” ütem
Építési terület: 
Érd, Folyondár utca a Törökbálinti úti keresztezés térségében
Építkezés várható idõtartama: 
2013. július 26.-30.
Forgalomelterelés:
A 736 Budapest – M7 – (Érd, Ürmös u.) – Érd viszonylaton 
közlekedõ menetrendszerinti járatok a következõ terelõ útvona-
lon közlekednek: Érd, Bem tér – Bajcsy-Zsilinszky E. út – balra 
Alsóerdõsor utca – jobbra Eperfa utca – Érd, Fenyõfa utca (ideig-
lenes megállóhely) – Eperfa utca

Az ellentétes irányon (736 Érd – (Érd, Ürmös u.) – M7 – Budapest) 
közlekedõ menetrendszerinti járatok a következõképpen módo-
sulnak: Eperfa utca – balra Alsóerdõsor utca – Érd, Fenyõfa utca 
(ideiglenes megállóhely) – jobbra Bajcsy-Zsilinszky E. út – Érd, 
Bem tér

„B” ütem
Építési terület: 
Érd, Szövõ utca a Törökbálinti úti keresztezés térségében
Építkezés várható idõtartama: 
2013. július 23.-26.
Forgalomelterelés:
732 Budapest – Érd, Bem tér –Érd, Iparos utca – Érd, Szövõ 
utca – Érd, Bem tér viszonylaton közlekedõ menetrendszerinti 
járatok a következõ terelõ útvonalon közlekednek: Érd, Bem tér 
– Iparos utca – Ötvös utca – Szövõ utca – jobbra Kövezõ utca 
– Érd, Kövezõ utca (ideiglenes megállóhely) – jobbra Iparos utca 
– Érd, Bem tér

Az ellentétes irányon (732 Érd, Bem tér – Érd, Szövõ utca 
– Érd, Iparos utca – Érd, Bem tér – Budapest) közlekedõ menet-
rendszerinti járatok a következõképpen módosulnak: Érd, Bem 
tér – Iparos utca – jobbra Kövezõ utca – balra Szövõ utca – Ötvös 
utca – Iparos utca – Érd, Bem tér

Útelterelés a Törökbálinti úti keresztezés 
térségében csatornázás miatt

tesszük
életünketJobbá

’A’ ÜTEM
Építési terület: Érd, Folyondár utca a Törökbálinti úti 
keresztezés térségében
Építkezés várható időtartama: 2013. július 26.–30.
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’B’ ÜTEM
Építési terület: Érd, Szövő utca a Törökbálinti úti 
keresztezés térségében
Építkezés várható időtartalma: 2013. július 23.– 26.
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Mintegy 57 millió forintos 
pályázati forrásból napenergia 
alapú rendszert építettek ki a 
Gárdonyi tanuszodában, amely-
lyel részben kiváltható a létesít-
mény villamos energia igénye. 
Az átalakítás még február 22-
én kezdődött, és július végére 
befejeződött; célja nemcsak az 
üzemeltetés költségeinek csök-
kentése volt, hanem a megújuló 
energiaforrások segítségével a 
széndioxid-kibocsátás mérsék-
lése is. 

– A tanuszoda negyedik éve 
mûködik Érden. A kezdetek 
óta odafigyelünk arra, hogy az 
üzemeltetési költségek elfogad-
ható keretek közt mozogjanak 
– mondta lapunknak Zsirkai 
László, a tanuszodát mûködtető 
Érdi Városfejlesztési Kft. ügy-
vezetője. 

– Előző évben az elektromos 
rendszerbe fázisjavító készülé-
ket építettünk be. Ezzel havonta 
38-40 ezer forintot takarítunk 
meg, ami éves szinten már nagy 
összeg, a beruházás pedig fél 
év alatt megtérült. Ezt követte 
a megújuló energia felhasználá-
sát támogató pályázat, és azon 
vagyunk, hogy további lehető-
ségeket is találjunk; egyebek 
mellett gondolkodunk a tető 
hőszigetelésének javításán, és 
a víz vegyszeres kezelésében 
is új technológiát szeretnénk 
alkalmazni – tette hozzá Zsirkai 
László. 

A most folyó energetikai kor-

szerûsítés nem befolyásolta az 
uszoda életét, mivel a napele-
meket a szomszédos óvoda tete-
jén helyezték el, így csupán az 
elektromos kábel fogadószek-
rényét kellett bővíteni, átalakí-
tani. A munkák a gépészeti tér-
ben zajlottak, a nagyközönség 
ezt nem érzékelhette – jegyezte 
meg az ügyvezető. 

A napenergia alapú rendszer 
kiépítése ugyan már befejező-
dött, más munkálatok azon-
ban várhatók az uszodában. 
A szokásos évi karbantartásról, 
ellenőrzésről van szó, amelyet 
hagyományosan augusztusban 
végeznek el a szakemberek. Ez 
időre az uszoda bezárja kapuit, 
és augusztus 22-én nyit majd  
újra.

– Az önkormányzattal kötött 
üzemeltetési szerződés szerint 
kötelesek vagyunk a létesítmény 
karbantartásáról, a mûszaki 
állapot szinten tartásáról gon-
doskodni. Természetesen év 
közben is elvégezzük a szüksé-
ges feladatokat (havonta kémiai 
és bakterológiai vizsgálatnak 
vetjük alá az uszoda vizét, a 
homokszûrő berendezéseket 
naponta átmossuk, megfelelő 
állapotban tartjuk a berende-
zéseket, illetve a nagyközön-
ség által használt helyiségeket, 
stb.). Vannak azonban olyan 
munkák, amelyek több időt 
vesznek igénybe, elvégzésük az 
éjszakai órák alatt nem oldható 
meg. Ilyen például a légtechni-

Uszodaszünet

Az energetikai átalakítás után  
jön az évi karbantartás
Ötvenhét millió forintos pályázati forrásból napenergia 
alapú rendszert építettek ki a Gárdonyi tanuszodában. 
A létesítmény három hétre bezárt – nem az átalakítás 
miatt, hiszen ez az uszoda napi életét nem befolyásol-
ta, hanem azért, mert el  kell  végezni a szokásos na-
gyobb karbantartási munkákat. A tanuszoda augusztus 
22-tõl várja ismét a vendégeket.

kai berendezés szûrőbetétjeinek 
cseréje, amit háromévente kell 
megoldanunk, és idén válik 
aktuálissá – jegyezte meg az 
ügyvezető.

– Sokan csodálkoznak azon, 
hogy az uszoda pont a nyári sze-
zonban zár be. Tapasztalataink 
azonban azt mutatják, hogy 
vendégeink nagy része augusz-
tusban nem zárt térben, hanem 
nyílt vizeken, strandokon für-
dik, úszik. Másrészt az intéz-
mény – mint a neve is mutatja 
– tanuszodaként üzemel, azaz 
az ide járók jórészt gyermekek, 
akik úszásoktatáson vesznek 
részt. Havonta 6520 úszásórát 
tartunk, 1600-as létszámmal. 
Ezért tanítási idő alatt nem 
zárhatunk be hosszabb időre 
– hangsúlyozta Zsirkai László.

Az uszoda nemcsak a tanév-
ben, hanem júliusban is várta a 
gyerekeket, úszótáborral, inten-
zív úszásoktatással. Ezeknek a 
szünidei programoknak nagy 
sikerük volt: a tábor első turnu-
sán több mint ötven gyerek vett 
részt. Július végén már kisebb 
volt a létszám; sokan nyaralni 
mentek. A tábor utolsó turnusa 
augusztus 2-án ért véget.

– Büszkék vagyunk arra, 
hogy ennyi gyerek jár hozzánk. 
Felnőtt látogatóból kevesebb 

van – ők részben hajnalonként 
járnak úszni, munkakezdés 
előtt, vagy pedig késő este. 
A kismedencében tanítási napo-
kon 19 óráig tart az úszásokta-
tás; mivel az ezzel járó zsivaj 
sok felnőttet zavar, inkább hét 
óra után jönnek, ezért este fél 
tízig meghosszabbítottuk a nyit-
va tartást – tette hozzá Zsirkai 
László.

A tanuszoda tehát reggel hat 
órától este fél tízig várja az úszni 
vágyókat, de csak augusztus 22-
től. Addig elvégeznek minden 
szükséges karbantartási munkát 
ahhoz, hogy újabb egy évig zök-
kenőmentesen mûködhessen a 
létesítmény, hétvégén és hét 
közben egyaránt megfelelő 
minőségû víz várja az úszni 
vágyókat. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a KMOP-3.3.3.-
11. „Megújuló energiahordozó-
felhasználás növelése” címû 
pályázaton 57.151.074 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert 
a „Napenergia hasznosítása 
villamos áram termelésre az 
érdi tanuszodában” elnevezésû 
projektje megvalósítására. Cél 
az intézmény villamos energia 
igényének részleges kiváltása, 
megújuló energiaforrások alkal-
mazásával.  Ádám Katalin

A létesítményt az energetikai átalakítás alatt is zavartalanul használhatták
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A tanuszoda augusztus 22-én nyitja ki újra kapuit, addig elvégzik a szük-
séges éves karbantartási munkálatokat

panoráma

A SZIPPANT-HAT Konzorcium 
tájékoztatója a rezsicsökkentésről

Tájékoztatjuk Érd város lakosságát, hogy Magyarország kormánya rezsicsökkenté-
si programjának megvalósítása következtében a folyékony hulladék elszállításá-
nak díja a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes 
törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. 
évi CXIV. törvényben előírtaknak megfelelően a 2013. január 31-én jogszerűen 
alkalmazott díjtételekhez képest 10%-kal csökkent.

A 2013. július 1-jétől érvényes
lakossági közszolgáltatási díjak

a következők:

1.  A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának 
egységnyi díja Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahá-
lózattal el nem látott településrészein

 
1.630,-Ft/m3 + ÁFA (régi díj: 1.811,- Ft/m3 + ÁFA)

2.  A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának 
egységnyi díja Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahá-
lózattal ellátott településrészein: 

2.501,-Ft/m3 + ÁFA (régi díj: 2.779,-Ft/m3 + ÁFA)

Mivel Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 243/2012. (VII.19.) határozatával 
a települési folyékony hulladék gyűjtésével, elszállításával és elhelyezésével 
kapcsolatos közfeladatok ellátására a SZIPPANT-HAT Konzorciummal kötött 
Közszolgáltatási Szerződést, így a Konzorcium – mint szolgáltató – jogosult és 
köteles a rezsicsökkentéssel kapcsolatosan a lakosságot tájékoztatni.

Az Érdi Újság augusztus 1-jei számában az ÉTH Kft. a közleményében a szippan-
tott szennyvíz elszállítására vonatkozó díjcsökkentést tévedésből és helytelenül 
jelenttette meg.

Ennek megfelelően a Konzorcium által közzétett fenti díjtételek érvényesek, így 
kérjük Önöket, hogy az ÉTH Kft. által megjelentetett adatokat figyelmen kívül 
hagyni szíveskedjenek!

SZIPPANT-HAT Konzorcium

Köszönet
Ezúton szeretném megköszönni, hogy itt, az Érdi Újságban 
közzétett kérésemre az Idősek Otthonának lakói számára olyan 
sokan kézimunka fonalat ajándékoztak és személyesen el is 
hozták. Ezzel igen nagy örömet szereztek az otthonban kézi-
munkázni szerető időskorúaknak.
Továbbra is várjuk és szívesen fogadjuk a maradék fonalakat.

Köszönettel és tisztelettel:
Grátzer Mihályné  
Intézményvezető

Szociális Gondozó Központ
2030 Érd, Budai út 14.

Idősek Otthona
2030 Érd, Topoly u. 2.
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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: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra. Álláshelyek száma: 3 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 elbírálásánál előnyt jelent: fejlesztő pedagógus
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 máso-

lata
A munkakör betölthetőségének 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

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

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

pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Álláshelyek száma: 9 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda és Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a 3 – 7 éves korú gyerekek tekintetében
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 
rendelkezései az irányadóak
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
• végzettséget igazoló okirat másolata
• fényképes önéletrajz
• erkölcsi bizonyítvány
•  a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából figyelembe vehető továbbképzéseket, egyéb végzettségeket igazoló okiratok máso-

lata
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

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

pszichológus 
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Álláshelyek száma: 1 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda és Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: Óvodapszichológusi feladatok ellátása a 3 – 7 éves korú gyerekek tekintetében
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 
rendelkezései az irányadóak
Pályázati feltételek:  Főiskola, pszichológus
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 máso-

lata
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: „Pszichológus”
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

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

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

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. 

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

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 nehézsége-
ket, 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 adato-
kat 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

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. 

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

pályázatot hirdet

dajka 
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idő, heti 40 óra. Álláshelyek száma: 4 fő. A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda és Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: Dajkai feladatok ellátása: a 3 – 7 éves korú gyerekek önkiszolgáló jellegű tevékenysé-
geiben, nagyfokú gyerekszeretettel. Csoportjával kapcsolatos takarítási feladatok ellátása. Együttműködő, pedagógiai kapcsolattartás a 
kollegákkal.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
Törvény rendelkezései az irányadóak
Pályázati feltételek:  dajka szakképesítés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
• végzettséget igazoló okirat másolata
• fényképes szakmai önéletrajz
• érvényes erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének 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: „Dajka”
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

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

családgondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2015.10.31.–ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Gyermekjóléti Központ családgondozási fel-
adatainak ellátása a szociális munka eszközeivel. A rászoruló családok segítése a gyermek veszélyeztetetté válásának megelőzésében. 
Komplex támogatás nyújtása a veszélyeztetett családok és gyermekek részére, annak érdekében, hogy a gyermek a saját családi környe-
zetében megtartható legyen. A családból átmenetileg vagy tartósan kiemelt gyermekek visszahelyezésének elősegítése
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, Felsőfokú szociális alapképzettség: szociálpedagógus vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó 

oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, ped. előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,
•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány-másolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozma Ildikó nyújt, a 06 23 520 362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/326/2013 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó. vagy
•  Elektronikus úton Kozma Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érdi Honlap - 2013. augusztus 5.

információk

Érd egészségügyi ellátórend-
szerének meghatározó és egyik 
legrégebbi eleme a Központi 
Gyógyszertár, amely kisebb 
átalakítás előtt áll augusztus 
vége felé. A korszerûsítéssel, a 
változással a vásárlók járnak jól, 
mert a kiszolgálásuk ezentúl 
kevesebb időt vesz  igénybe.

Bubenyák Máté (PhD) vezető 
gyógyszerész – aki januárban 
vette át a patika irányítását –, a 
korszerûsítéstől a gyógyszerki-
adás idejének csökkenését várja, 
így több idő juthat a személyes 
gyógyszerészi tanácsadásra. 
Õt kérdeztük: mi az átalakítás 
lényege?

– Ezzel, az országban mûködő 
gyógyszertári rendszerek 
közül az egyik legkorszerûbb 
lesz bevezetve a Központi 
Gyógyszertárban, aminek a 
lényege, hogy a „beteg” által 
kért, vagy számára felírt gyógy-
szer árazásával egy időben a 
szükséges termék neve meg-
jelenik a raktárban elhelyezett 
monitoron – válaszolta. – Ott 
egy kollégánk összegyûjti a 
kívánt gyógyszereket, és mire 
a kasszánál ülő gyógyszerész 
vagy szakasszisztens befejezi az 
árazást, addigra összekészítve 
megkap mindent, és egy gyors 

ellenőrzés után át is tudja adni. 
Ez az úgynevezett komissiózó 
rendszer lényege.

– Tehát megszûnik a kétabla
kos kiszolgálás, és elegendő lesz 
egyszer sorban állni?

– Így van. Az eddig sorban 
állásra fordított idő jelentős 
részét megspóroljuk, vagy 
a sokkal hasznosabb gyógy-
szerészi tanácsadásra tudjuk 
fordítani. Egyébként az átala-
kítás kisebb elemeit már lát-
hatják vásárlóink. Ezek közé 
tartozik a tágas vitrinsor is, 
amelyben a gyógyterméke-
ket és kozmetikai cikkeket 
helyeztük el. Júniustól elin-
dult Hûségkártya programunk 
is, amelyhez minden csatlako-
zó törzsvásárlónk öt százalék 
azonnali kedvezményt kap a 
recept nélkül kapható összes 
termékünkből. Szeptembertől 
az új komissiózó rendszer-
nek köszönhetően egyszer-
re öt ablaknál tudunk majd 
kiszolgálni. Minden pénztárat 
korszerû PayPass bankkártya 
olvasó terminállal látunk el, 
így bárhol lehet majd kártyával 
fizetni. Egy mobil kártyaolva-
só terminál segítségével biz-
tosítjuk az ügyeleti idő alatti 
kártyás fizetés lehetőségét is. 

A készpénzes, egészségpénz-
tári kártyás, bankkártyás fize-
tési lehetőségeken túl elfogad-
juk a Wellness-, valamint a 
Gyermekvédelmi és Ajándék 
Erzsébet-utalványokat is.

– Mennyibe kerül a korsze
rûsítés, a megújulás?

– A számítógépes rendszer 
módosítása és a raktár átépítése 
mintegy ötmillió forintot tesz ki. 
Az augusztus 20-i rövid mun-
kahétre időzítettük az átalakí-
táshoz szükséges bezárást, így 
reméljük, hogy minél kevesebb 
vásárlónknak okozunk kelle-
metlenséget. Augusztus 18-án, 
vasárnap reggelig megtartjuk a 
szokásos hétvégi éjszakai ügye-
letünket. 19-én hétfőn zárunk 
be és 26-án hétfő reggel 7 óra-
kor nyitunk ki újra, de már 
23-án pénteken 20 órától 25-én 
vasárnap reggel 8 óráig folya-
matos ügyeletet biztosítunk zárt 
ajtók mellett. 

– Mi az, ami változatlan 
marad a patika életében?

– Ezen túl is igyekszünk sza-
badáras termékeink árát ala-
csonyan tartani, továbbadva 
vásárlóink számára a gyógy-
szergyártóktól, illetve nagyke-
reskedőktől kapott kedvezmé-
nyeket, és igyekszünk a lehető 
legszélesebb gyógyszerkínála-
tot nyújtani, figyelembe véve az 
igényeket. Továbbra is mindent 
megteszünk az egyéni megren-
delések teljesítése érdekében 
– legyen szó különleges gyógy-
termékekről, vagy csak külföl-
dön elérhető készítményekről –, 
akár új beszállítók vagy külföldi 
beszerzési források felkutatásá-
val is. S a legfontosabb: tovább-
ra is a jól ismert kollégáink 
szolgálnak majd ki.

 Addig pedig igyekezzünk 
egészségesen, gyógyszermente-
sen élni… (tem)

Megújul a Központi Gyógyszertár
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A cukorbetegek  szemfenéki  szûrésére  alkalmas,  úgynevezett 
funduskamerát  helyeztek  el  az  egyik  érdi  optikai  szalonban. 
A speciális kamera lehetővé teszi a diabéteszes betegeknél kiala-
kuló szemfenéki szövődmények korai diagnosztizálását, de akár 
lappangó cukorbetegségre is fényt deríthet. 
Bár minden  tízedik honfitársunk cukorbeteg, mégis kevesen 

tudják, hogy a nem megfelelő vércukorháztartás a  látás végle-
ges elvesztésével is járhat. Közülük évente ezren vakulnak meg 
annak ellenére is, hogy a korai stádiumban kiszûrt szemfenéki 
szövődmény kezelhető, a látásvesztés megakadályozható. 
Ehhez  azonban  a  páciensek  rendszeres,  legalább  évenkénti 

szûrésére és szemfenéki állapotuk pontos követésére van szük-
ség, melyet  az  egészségügyi  ellátórendszer  a  szemészorvosok 
nagyfokú terheltsége miatt nem minden esetben tud megfelelő 
körülmények között biztosítani. 
Épp ezért vásárolt az egyik érdi optikai szalon olyan speciális 

– Magyarországon egyedülálló – eszközt, mellyel pupillatágítás 
nélkül,  gyorsan  és  fájdalommentesen  lehet  a  páciensek  szem-
fenéki állapotáról nagyfelbontású fotót készíteni. Az optikában 
ezáltal lehetővé válik a cukorbetegek szemfenéki szûrése váró-
lista és várakozási idő nélkül. A vizsgálat további előnye, hogy 
nem csak a diabétesz, de a magas vérnyomás szövődményeire 
is következtetni enged – hangsúlyozza Zimányi Géza optomet-
rista-kontaktológus. 
A szûrést  a  Magyar  Diabetes  Társaság  és  a  Magyar 

Szemorvostársaság  is  támogatja,  utóbbi  javaslata  szerint  a 
cukorbetegek  számára  legalább  évente  ajánlott  részt  venni  a 
szûrésen, hiszen a látásromlás érzékelése nélkül is kialakulhat 
súlyos  szemfenéki  szövődmény.  Negyvenéves  kor  felett  pedig 
mindenki  számára  ajánlott  a  vizsgálat,  előfordulhat  ugyanis, 
hogy éppen egy ilyen szûrés során derül ki az eddig diagnoszti-
zálatlan cukorbetegség.

Speciális eszköz a cukorbetegek  
látásának megmentéséért

A  Monarchia  Bélyeges  Tégla 
Gyûjtõk  Egyesülete  tisztelet-
tel  és  annál  nagyobb  szeretet-
tel  invitál  minden  érdeklõdõt 
téglakiállításának  megnyitójá-
ra.  Helyszín:  az  Érdi  Galéria  ( 
2030 Érd, Alsó utca 2.) emelete, 
idõpont:  2013.  szeptember  13 
(péntek), délután 5 óra. 
A kiállítás bemutatja Érd tég-

láit  és bepillantást enged Ercsi, 
Vál,  Budapest  tégláiba  is,  sõt, 
különleges  formájú  és  méretû 
idomtéglákkal  is  megismer-
kedhet  a  látogató.  A  megnyitó 
alkalmával  elõadást  tartunk  az 
érdi téglavetés múltjáról, és Érd 
történelmének ehhez kapcsoló-
dó részleteirõl is.
A  téglákon  túl  a  kiállított 

tablókon  bemutatjuk  a  tég-
lagyár  akkori  dolgozóiról 
fellelt  fotókat,  életképeket 
és  ízelítõt   kaphatunk  az 
akkori  téglagyári  munkások 
életérõl. 
Pár  száz  év  agyagba  égetett 

történelmét  meséli  el  a  tárlat 
téglákkal,  képekkel,  eszközök-
kel gazdagon illusztrálva.

A  kiállítás  megtekintése  díj-
talan,  szeptember  huszadikáig 
látogatható.  
 

Rozgonyi Zoltán
Humusz Recycling Kft.

2030 Érd Bethlen Gábor u. 1 
fax: +36 23 630-439

www.humusz-recycling.
hu    tel.: +36 20 208-1790

Tisztelt érdiek és Érden túliak!

Képek az érdi téglagyártás múltjából

helyi társadalom

Fórum

AZ ALÁBBI TANDÍJMENTES OKJ-S 

Kistarcsai Telephelyén:
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A múlt hónapban,  júliusban összesen 
24 közlekedési baleset történt az Érdi 
Rendőrkapitányság  felségterületén. 
Ez  egyharmaddal  kevesebb,  mint  az 
előző hónapban, amikor 36 balesethez 
riasztották  a  rendőrséget.  Júliusban 
hat  esetben  történt  személyi  sérülés. 
Ezekben  (erről  már  beszámoltunk 
lapunkban)  hárman  életüket  vesztet-
ték,  ketten  súlyosan  megsérültek,  és 
négy  könnyebb  sérülés  történt,  míg 
nyolc  balesetben  csupán  anyagi  kár 
keletkezett.  A súlyos  személyi  sérü-

léssel  járó baleset  július 28-án, vasár-
nap  történt  Érden.  Kora  este,  18  óra 
40  perckor,  a  6-os  úton  Ercsi  irányá-
ba  haladt  egy  személyautó,  amikor 
–  eddig  ismeretlen  okból  –  hirtelen 
áttért  a  Budapest  felé  vezető  sávba, 
majd a gépjármû vezetője elveszítette 
uralmát a jármû felett, és az út melletti 
árokba  borult.  Az  eddig  tisztázatlan 
körülmények  következtében  történt 
balesetben  a  sofőr  mellett  ülő  utas 
sérült meg súlyosan, őt a mentők kór-
házba szállították. 

Kürti  István  osztályvezető  eredmé-
nyesnek ítélte azokat a március elejé-
től  tartó  ellenőrzéseket,  amelyekben 
főként a kerékpárosok és a gyalogosok 
kerültek  a  középpontba.  A korábbi 
években ugyanis  tavasztól késő őszig 
jellemzően  kerékpárosokkal  és  gya-
logosokkal  fordultak  elő  többnyire 
súlyos  közlekedési  balesetek,  vagy 
éppen ők okozták azokat például úgy, 
hogy  kivilágítatlan  biciklivel,  látható-
sági  mellény  nélkül  kerékpároztak, 
vagy  körültekintés  nélkül,  és  nem  a 
gyalogosok  számára  kijelölt  átkelőn 
mentek át az úttesten. Az őrnagy arra 
is felhívta a figyelmet, hogy az október 
végéig  tartó  ellenőrzésnek korántsem 
a kerékpárosok és a gyalog közlekedő 
emberek „vegzálása” vagy bírságolása 
a célja, hanem ellenkezőleg, értük, az 
ő  biztonságuk  érdekében  történik,  és 
úgy tûnik, mérhető eredménye is van, 
mert  idén nyáron  jóval kevesebb volt 
azon baleseteknek a száma, amelyek-
ben  gyalogost  vagy  kerékpárost  ütöt-
tek el, illetve ők okoztak volna közúti 
ütközést.  Júliusban  legtöbb  esetben 
csupán  kisebb  kihágások  történtek  a 
részükről, így már csak figyelmeztetni 
kellett  a  két  keréken  közlekedőket, 
míg  a  korábbi  hónapokban  gyakrab-
ban előfordult, hogy helyszíni bírságot 
szabtak ki, amikor a biciklis több sza-
bályt  is megszegett.  Bár  a  kerékpáro-
sok nem örültek neki, a szigorú ellen-
őrzéseknek  azonban  mégis  kedvező 
a hatása van a közlekedésre, ezáltal a 
baleseti  statisztikára,  így  a  rendőrség 
továbbra  is éberen figyeli a kerekező-
ket, de a gyalogosakat is. 
A gépjármûvezetők  sem  úszhat-

ják  meg  ellenőrzések  nélkül:  Kürti 
István őrnagy arról tájékoztatta lapun-
kat,  hogy  augusztusban  is  napi  szin-
ten  folytatják  a  sebességellenőrzést 
az  érdi  rendőrkapitányság  területén. 
Sőt,  a Kossuth utcai  halálos  balesetet 
követően, amely minden valószínûség 
szerint  gyorshajtás  miatt  következett 
be,  a  közlekedési  rendőrök  úgy  dön-
töttek,  hogy  a  sebességellenőrzést  az 
esti  órákra  is  kiterjesztik,  így  akár  9-
10 óráig  is  lehet  számítani a  traffipax 
mûködésére.  Ugyanakkor  az  Érdi 
Rendőrkapitányság  augusztusban  is 
tervezi  a  szomszédos  rendőrkaptány-
ságokkal közösen szervezett általános 
közúti  ellenőrzési  akciót.  A sebesség 
helyes megválasztása mellett azonban 
a  koncentrációnak  is  fontos  szerepe 
van a volán mögött – figyelmeztetett a 
közlekedési  osztályvezető  –,  ugyanis 
a  júliusban előfordult balesetek zöme 
a  gépjármûvezetők  figyelmetlensége 
miatt  következett  be.  A forróságban 
gyakrabban  előfordul,  hogy  elkalan-
dozik a sofőr figyelme, türelmetleneb-
bé válik, és nem képes a közlekedésre 
figyelni.  Ezért  azt  tanácsolják,  hogy, 
aki  hosszabb  útra  indul,  gyakrabban 
tartson pihenőt,  keresse  a  felfrissülés 
lehetőségét,  és  igyon  sok  folyadékot, 
mert  ha  javítja  a  közérzetét,  a  közle-
kedésre  is  könnyebben  tud  összpon-
tosítani,  és  így  elkerüli  a  balesethez 
vezető, „figyelemkieső” pillanatokat. 
  Bálint Edit

Sajnos,  nemcsak  a  nyári  uborkasze-
zonnak,  azaz  hírhiánynak  a  számlá-
jára  írható,  hogy  alig  két  héten  belül 
Érd  már  harmadszor  is  az  országos 
híradók  érdeklődésének  központjába 
került.  A Kossuth  utcai  három  ember-
életet  követelő  baleset,  majd  a  súlyos 
testi sértéssel végződő verekedés, most 
meg  ez  a  hatalmas  kábítószerfogás. 
A leleplezett és elfogott banda ugyanis 
eddig összesen 150 ezer darab tablettát 
gyártott  le,  és  adott  el  hazánkban  és 
külföldön, de még rengeteg legyártásá-
ra készült. Bucsek Gábor, a Készenléti 
Rendőrség  Nemzeti  Nyomozó  Iroda 
igazgatója  a  Budapesten  tartott  sajtó-
tájékoztatón  elmondta,  hogy  a  három 
elfogott, 19 és 22 év közötti fiatalember 
vegyészeti  ismeretek nélkül,  kizárólag 
az internetről szerzett információk alap-
ján,  és  régi  gyógyszergyártó  gépekkel 
állította  elő  a  tablettákat,  amelyeknek 
pontos összetételét egyelőre még vizs-
gálják a szakértők. A rajtaütéssel azon-
ban  jelentős  mennyiségû  drogot  von-
tak ki a piacról, mert a bérelt épületben 
még további,  legalább 80 ezer  tabletta 
előállításához felhasználható alapanya-
got  találtak  a  nyomozók.  A lefoglalt 
anyagok piaci értéke eléri a 150 millió 
forintot.  Az  akció  során  Érden  két,  a 
fővárosban  pedig  egy  személyt  fogtak 
el, akik kapcsolatban álltak a droggyár-
tással  és  terjesztésével.  A nyomozás 
során  megállapították,  hogy  a  kábító-
szert  egy  22  éves  fiatalember  állította 
elő, majd azt egy 19 éves fiatal terjesz-
tette, míg az ez év eleje óta a szervezet-
ten, összehangoltan mûködő csoportot 
egy  szintén  22  éves  férfi  irányította. 
A rendőrség  mindhárom  fiatalembert 
őrizetbe  vette,  és  kezdeményezte  elő-
zetes  letartóztatásukat.  Az  ügyben  új 
pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt 
indult eljárás. 

Az  igazgató  a  sajtótájékoztatón 
elmondta, hogy az új típusú pszichoak-
tív  drogok  terjedése  összeurópai  prob-
lémává  vált,  ezért  a  nyomozók  konti-
nens-szerte együttmûködnek a folyamat 
megállításáért.  Ennek  is  köszönhető, 
hogy nyomon tudták követni a Kínából 
Szlovákián  át  Érdre  érkező  kábítószer-
alapanyagok  útvonalát,  és  így  jutottak 
el végül a gyártókhoz. Hangsúlyozta: az 
előállított  készítmények  azért  is  külö-
nösen  veszélyesek,  mert  mindenkinél 
más-más  élettani  hatást  váltanak  ki, 
túladagolásuk  pedig  akár  végzetes  is 
lehet.  Mint  közölte,  egyelőre  vizsgálat 
tárgya, hogy a  lefoglalt  tabletták össze-
tevői között  szerepel-e az a para-metil-
4-metilaminorex,  amellyel  korábban  a 
rendőrség öt kábítószer fogyasztó halá-
lát hozta összefüggésbe. 
A pénteki  sajtótájékoztatón  Bucsek 

Gábor arról is beszámolt, hogy a nyári 
turisztikai  szezonban  a  nyomozók 
különös figyelmet fordítanak a Balaton 
környékére.  Ennek  köszönhető,  hogy 
az elmúlt  időszakban csak  itt  tizenkét 
terjesztőt  fogtak  el,  illetve  a  szlovák 
rendőrök segítségével majdnem két és 
fél  kilogramm  olyan  kábítószert  fog-
laltak  le  Szlovákiában,  amelyet  épp 
a  Balatonon  terítettek  volna.  Csupán 
júliusban  összesen  háromszáz  bünte-
tőeljárás  indult  országszerte  kábító-
szerek  miatt.  Mintegy  160  kilogramm 
marihuánát,  ezer  tő  kendert,  4,2  kilo-
gramm szintetikus drogot  foglaltak  le, 
plusz  még  negyvennégy  dílert  fogtak 
el a rendőrök. 
Különösen nagy  fogásnak számít az 

érdi  droggyártók  leleplezése  és  letar-
tóztatása,  hiszen  még  elképzelni  is 
borzasztó, hány fiatalra jelentett volna 
veszélyt  a  kémiai  ismeretek  nélkül, 
amatőr  módon  összekutyult  pszicho-
aktív drog.  be

Érdi droglabort számoltak fel
A Készenléti Rendõrség Nemzeti Nyomozó Iroda egy érdi drogla-
bort számolt fel összehangolt akció keretében. A kábítószergyár-
ként mûködõ családi házban nem kevesebb, mint 70 ezer darab 
tablettát, 20 kilogramm pentadron port (kábítószer elõállítására 
alkalmas anyag), csaknem másfél millió forint készpénzt, valamint 
2 darab tablettázógépet foglaltak le – derült ki múlt pénteken este 
az illetékesek tájékoztatásából.

Képünk illusztráció – a drog tartalmú préselt tablettákat is hasonló méretben és elképesztõ 
mennyiségben készítették ezek a fiatalok, anélkül, hogy tudomásuk lett volna arról, milyen 
hatású anyagot tartalmaznak
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Júliusban egyharmaddal kevesebb közúti baleset történt

A leggyakoribb ok a figyelmetlenség
Bár a múlt hónapban a Kossuth utcában történt súlyos baleset há-
rom emberéletet is követelt, a számok tükrében, júliusban mégis 
jóval kevesebb karambol történt, mint júniusban – nyilatkozta 
lapunknak Kürti István rendõr õrnagy, az Érdi Rendõrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztályának vezetõje. Ugyanakkor eredmé-
nyesnek ítélte a kerékpárosok és a gyalogosok márciustól tartó, 
fokozott és körültekintõ ellenõrzését is, mert a nyár folyamán már 
alig fordult elõ olyan baleset, amelyek résztvevõi biciklisek vagy 
gyalogosok lettek volna. 

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A fokozott ellenõrzéseknek köszönhetõ, hogy csökkent a balesetek száma

helyi társadalom
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Érdi Újság 15
ABLAK-AJTÓ

Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel!5-6 légkam-
rás ablakok. Bontás-beépítés-párkányozás-hely-
reállítás.Fizetés három részletben.06-70-604-
9044,06-30-852-6791

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Az ÉKF Intézmény állást hirdet pénztáros, 
pénzügyi elõadói munkakör betöltésére, azon-
nali belépéssel. Feltétel: szakirányú végzettség. 
Munkavégzés helye: Érd, Fehérvári út 69/b. 
Fényképes önéletrajzát, végzettségét tartalmazó 
dokumentumokkal a titkarsag@ekfi.hu e-mail 
címre várjuk. Felvilágosítást Székely Miklósné 
nyújt a 23/365-610-es telefonszámon

A Martonvásári Járási Hivatal jogász, köz-
gazdász, ig. szervezõ, OKJ-s okmányügyintézõ 
v. informatikai végzettséggel OKMÁNYIRODAI 
ÜGYINTÉZÕT keres aug. 31-ig. T:0622/569-
280; hivatal@martonvasar.fejer.gov.hu

Azonnali kezdéssel! Vezetõ ingatlaniroda XI. 
és XXI. kerületbe kiváló keresettel, ingyenes 
képzéssel ingatlanközvetítõket keres! 20/943-
2625 regio4@tippingatlan.hu

Kozmetikai termékek katalógusos értéke-
sítéséhez keresek kolléganõket. A regisztráció 
ingyenes. Infó:06 30 289 1814

Hidegburkolót azonnali kezdéssel felveszünk, 
gépjármû elõnyt jelent. Tel.: 30/256 6053

Szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezõ szoba-
festõ-mázolót felveszek. T:06 20 964 2861

ÁLLÁST KERES

Takarítást vállalok. T:06 20 577 7498

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST

Arany-Ezüst felvásárlás! Nálunk nincs 
csalás, levonás! Minden ami ezüst, ipari is!  
ÉKSZERÜZLET: BP. JÓZSEF KRT. 41, 9-16ig 
Azonali KP korrekten! T:(30)9572206

AUTÓBONTÓ



















BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSALÁDI NAPKÖZI

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FELVÁSÁRLÁS

FUVARVÁLLALÁS

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

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

GARÁZS KIADÓ

Bem térhez közel családi háznál kiadó 
garázs, mûhely, raktárnak is alkalmas, fûtött. 
T:06 70 302 2008

GÉP

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Legyen Önnek is SIÓFOKON saját víz-
parti apartmanja! 17 nm 4,647 mFt+áfától. 
AKCIÓS APARTMANOK! www.aranyhid.hu 
+36303893000 www.ingatlan.com/6668184

Diósd/Diósdliget: csendes, nyugodt környe-
zetben örökpanorámás, õsfás dupla telek (1216 
nm) kis házzal eladó. +36703288660   
www.ingatlan.com/20233061









Budapest II., 43 nm-es telken, 34.00 nm-es, 
családi ház eladó. A tetõtér beépíthetõ. Ár: 43 
millió Ft, 34000 ? +3613567334  
www.ingatlan.com/20246950

Akció! Ezen a héten, XXII. kerületi, Leányka 
utcai, 1,5 szobás panellakás kihagyhatatlan 
áron eladó! Irányár: 6.500.000 Ft Tel: 06-
70/209-0578

XXII. kerület kertvárosában, 65nm-es, teher-
mentes, felújított házrész cirkó fûtéssel, kerttel 
eladó! Irányár: 11.300.000 Ft Tel: 06-20/947-
3243

XI. Feneketlen tóra panorámás, 5. emeleti, 
erkélyes, cirkós, 2 szobás, igényesen átépített 
lakás, felújított, liftes házban 21,9 mFt eladó. 
06-20-426-0015

Érden központhoz közel eladó újszerû 4 
lakásos sorház jellegû társasházban 2 szobás 
lakás, nagy terasszal, kis kerttel, kocsibeállóval. 
Tetõtér beépíthetõ. T:06 20 485 9708

Érden központban 55 m² I. em-i 2 
szoba+hallos teljesen felújított lakás eladó. 
Gépesített konyha a vételár részét képezi, + 
tároló. Iár:9,5 M Ft T:20 323 0443

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

Eladó házat vagy lakást keresek, Érden és 
környékén. T:06 30 542 5161

JÁRMÛ

KERT 

Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, 
bozótírtás, kerítés építése, javitása. Térkövezés- 
betonozási munkák. Tel: 061781-4021, 06 70 
547-2584, 06 70 3918976

KIADÓ

Érdi lakótelepen igényes, bútorozott 4. eme-
leti lakás október 1-jei költözéssel kiadó 65 E 
Ft+rezsi+2 hó kaució. T:06 30 253 6449

Központhoz közel csal.ház I. em. kül. bejá-
ratú 50 m² összkomf. lakás kiadó. Almérõs, 
kocsibeállás. T:06 20 380 1876

Érden társasházban 1 szobás lakrész kiadó 
40 E Ft rezsivel együtt + 1 hó kaució. T:06 70 
578 5696, 06 70 326 1809

Kiadó ház:korszerû fûtés, új nyílászárók, el. 
kapu, fed. gk.tároló 62500 Ft+rezsi+2x kaució. 
T:0620 5289123

Érdi lakótelepen 2 szobás bútorozatlan lakás 
hosszú távra kiadó 40 E Ft+rezsi+2 hó kaució. 
T:06 20 997 0752

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

Szept. 1-tõl szoba kiadó egyedülálló közép-
korú férfinek. Megtekinthetõ aug. 11-én 8.00-
kor, Béke tér 1/b

Postástelepen 57 m²-es másfél szobás 
családi ház két felnõtt részére kiadó. T:06 20 
806 5539

Érden 1 szoba összkomfortos albérlet 1-2 
fõnek kiadó 30 E Ft+rezsi+kaució. T:06 30 
858 5326

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

KIADÓ LAKÁST KERES

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

KONTÉNER









































KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS /LOMTALANÍTÁS profi rako-
dókkal OLCSÓN, biztosítással. Vidékre kedvez-
mény! Ingyenes árajánlatért, hívjon akár most: 
06-30/52-98-244 akár hétvégén is!

LAKÁSFELÚJÍTÁS

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

MASSZÁZS

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT VÁLLAL

Vállalok bármilyen ház körüli munkát, kert-
gondozást, apró javítást, takarítást, bevásárlást, 
sírgondozást. T:06 70 625 7580

OKTATÁS

Német nyelvtanítás, korrepetálás, külföldi 
munkához és nyelvvizsgára felkészítés. T:06 
30 347 2787

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

ROBOGÓ

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

RUHAJAVÍTÁS

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















SZÁMÍTÁSTECHNIKA

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

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

TÁRSKERESÕ

67 éves fiatalos, özvegyasszony szenvedély 
mentes, komoly társát keresi. T:06 70 302 
2008









TV JAVÍTÁS

VASKERESKEDÉS

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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



AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!

www.ingatlan.com/20194331

Szellõn, tanya, 
hétvégi ház eladó. 
Ár: 10 millió Ft. 
Kikapcsolódásra, 
házi kedvencek-
nek: ló. kutya 
kíváló hely +36 
30 409 1191





estére befejezi a fûnyírást… De 
utána már keménykedni kell, 
mert ott vannak a csoportunk-
ban a németek, az osztrákok, s 
a norvégok is…

– Az első négy csapat megy 
tovább, amivel nem azt akarom 
mondani, hogy mindegy, mit 
játszunk ellenük, de a továbbju-
tás, nem szabad, hogy kétséges 
legyen. Minden meccsre figyel-
ni kell, mert fontos, hogy a cso-
portból  hányadikként érkezünk 
a 16 közé. Ugyanis az szabja 
meg, hogy kik ellen folytatjuk, s 
ez már nagyon nem mindegy.

– Különösen úgy nem, hogy 
ez a szakaszt már egyenes 
kieséses rendszerben bonyolít-
ják le, vagyis a hiba végzetes 
lehet. Ekkor már igazán felnőtt-
nek kell lenniük a srácoknak…

– Tudják ezt ők is, s a felké-
szülés utolsó szakaszáról el is 
mondhatom, hogy már minden-
kin egyre jobban éreztem, hogy 
felpörög, s megy fel a pumpája. 
Ez jó, még akkor is, ha a hazai 
környezet, akármilyen furcsa is, 
csak akkor lesz előny, ha egy-
másra talál csapat és közönség. 
Persze, ezért a sikeres randevú-
ért nekünk kell sokat tenni.

– Ahogy mondani szokták, 
a közönségen nem fog múlni. 
Ami Érdet illeti, vadonatúj a 
csarnok, ez pedig még azt is fel-
dobja, aki csak kíváncsiskodni 
jön ki az új sportcsarnokba.

– A lényeg, hogy legye-
nek minél többen, segítsenek 
nekünk. Biztos vagyok abban, 
hogy amikor majd befejeződik 

a vébé, mindenki azt fogja mon-
dani, hogy szerethető válogatot-
tat ismert meg.

– Az étvágy az nagy, vitat-
hatatlan. Elhangzott már az is, 
hogy aranyérmes lehet a csa-
pat…

– Azért csak lassan… Mert 
lehet, hogy még húsz alatti 
fiúkról van szó, de azt tudni 
kell, hogy a világ élcsapatai 
mindent tudnak erről a játék-
ról. Erőnlétben is, taktikában 
is, technikában is. Az esélyek 
latolgatásánál ezt figyelembe 
kell venni. Az álmunk persze 
az, hogy a dobogó közepén 
állhassunk. De más az álom, 
s más a terv, a realitás. Ha a 
nyolc közé kerülne a csapatom, 
azt szakmailag óriási dologként 
könyvelném el, látva, ismerve 
az erőviszonyokat.

– Mivel lenne elégedett a válo-
gatott utolsó meccse után?

– Hadd ne beszéljek most 
helyezésről… Akkor lennék 
maradéktalanul boldog, ha 
mindenki kihozná magából a 
maximumot, de úgy, hogy nem 
csak küzdésből kapnának jelest, 
hanem abból is, hogy érvénye-
sülne a tudásuk, s a kézilabda-
talentumuk maximumát vinnék 
a pályára, s meg tudnák valósí-
tani a közös elképzeléseinket.

– Ez így végszónak is 
kerek. Köszönöm a türelmét, 
ha gondolja, menjen vissza a 
fûnyíróhoz…

– Rá is, akárcsak a „felnőtt 
fiúkra”, ráfért egy kis pihenés.

 Róth Ferenc
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Kovács Péter, az U19-es magyar 
válogatott szövetségi kapitá-
nya lekapcsolta a fûnyírót, így 
megnyugtató csendben beszél-
gethettünk az augusztus 9-én 
kezdődő világversenyről.

– Ennyire jó állnak? Bedobta 
a gyeplőt a lovak közé, hadd 
menjenek, ön pedig fûnyírással 
múlatja az időt, s nyugtatja az 
idegeit. Irigylésre méltó maga-
biztosság ez…

– Megenné a fene, ha most kel-
lene „megcsinálni” a csapatot. 
Ezekben a napokban már fino-
mítani is csak finoman szabad. 
Mondhatom azt is, befejeztük a 
felkészülést, már csak azt várjuk, 
hogy végre felgördüljön a függöny.

– Mit csinálnak a „fellépők”, 
merre járnak?

– Szabadjára azért nem enged-
tem őket, mindenkinek megvan 
a feladata. Július utolsó hetének 
első öt napját a klubjaikban töl-
tik, ott edzenek, de már csak 
finoman. Van, aki erősít, van, 
akinek futóedzést írtam elő, 
s van, aki labdás tréningeken 
vesz részt. De mondom, csak 
könnyedén. Ilyenkor már nincs 
értelme a szenvedésnek, azon 
az időszakon túl vagyunk.

– Ezek szerint nem lát majd 
szenvedő arcokat sem az érdi, 
sem a budaörsi közönség?

– Ezt azért nem mondtam, 
mert egy huszonnégy csapatos, 
kőkemény vébé sosem operett, 
de azt hiszem, mindent meg-
tettek a fiúk azért, hogy csak 
ritkán lásson szenvedő arcokat 
a közönség.

– Ifi vébé lesz ez, ön is azt 
mondta, hogy az előbb, hogy 
„fiúk”… Nem felnőtt férfiembe-
rek még ők?

– Ha visszaszámolunk az 
1994-es, 1995-ös születési évük-
ből, látható, hogy húsz alattiak. 
Ebből fakadóan ifjak, srácok ők, 
bár már nem nevezem gyere-
keknek őket.

– És mondja: „nagy fiúk” 
már?

– Ha odafigyelnek a munká-
jukra, a kézilabdázásra, akkor 
igen, akkor felnőttek. Ha egy 
kicsit szétesnek, akkor még 
gyerekek, s több a duma, mint 
a szakmaiság. Nehogy letolás-
nak érezze ezt bárki, mert tudni 
kell: 18-19 éves fiatalokról van 
szó. Ha bárkinek is kétsége van, 
gondoljon vissza arra, ő vajon 
milyen volt ilyen idős korában?

– Szerintem sem férhet kétség 
ahhoz, hogy felnőttek lesznek 
az ifik, felnőnek a feladathoz. 
A nem mindennapos kihívás 
nem átlagos energiákat, s aka-
ratot mozgósít… Szerencsére az 
első meccsükön várhatóan akár 
tartalékolhatnak is.

– Nem rossz, hogy 
Venezuelával kezdünk. Olyan 
válogatott ellen, amelyiket, s ezt 
nagyképûség nélkül mondom, 
az álmunkból felébresztve is 
le kell győzni. Nem szeretnék 
előre inni a medve bőrére, de 
augusztus 9-én magyar győzel-
met láthat a budaörsi közön-
ség.

– Ebben tényleg annyira bizto-
sak lehetünk, mint abban, hogy 

A-tól D-ig - a vb csoportbeosztása 
A-csoport:  Dánia, Egyiptom, Fehéroroszország, Japán, Szerbia, Chile.
B-csoport:  Svédország, Szlovénia, Katar, Tunézia, Dél-Korea, Románia.
C-csoport:  Spanyolország, Horvátország, Argentína, Brazília, Angola, Franciaország.
D-csoport:  Németország, Ausztria, Magyarország, Norvégia, Venezuela, Gabon.

Ha felnõttek lesznek a fiúk, közel kerülhetnek az álmukhoz

Kézilabda-ünnepre készülhet Érd
Nem labdák pattogása hallatszott vissza a telefonból, 
amikor az egykori klasszis kézilabdázót kerestük. 
Ezzel szemben fûnyíró gép zaja „kellemetlenkedett” 
a vonal másik végén, jelezve: az elmúlt hét keddjének 
délelõttjén, két héttel az érdi-budaörsi U19-es férfi 
kézilabda-világbajnokság elõtt pihent a laszti, így a 
csapat, s a szakemberek is. 

Így kezdünk mi…
A magyar válogatott mérkőzései:
Augusztus 9., 18.45., Budaörs: Magyarország-Venezuela
Augusztus 11., 18.15., Érd: Magyarország-Gabon
Augusztus 13., 18.30., Érd: Ausztria-Magyarország
Augusztus 14., 18.15., Budaörs: Magyarország-Németország
Augusztus 16., 18.30., Érd: Magyarország-Norvégia

Kovács Péter: Az álmunk az, hogy a dobogó közepén állhassunk

A Szepes Gyula Művelődési Központ Duna-Art Fotóklubja fotópályázatot írt ki

„Óvd a környezetedet!”  
címmel

A fotópályázat célja, hogy felhívja a figyelmet természeti értékeink megóvására, és egy 
élhető, fenntartható környezet kialakítására, védelmére.
Fotókat várunk több témában is, mint például szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, 
energiatakarékosság, veszélyeztetett állat- és növényfajok védelme, egészséges táplálko-
zás, rendszeres mozgás, sport stb.
Feltételek:
–  amatőr fotósok pályázhatnak
–  az alkotásokat A4-es formátumban, (maximum 5 fotó), nyomdai minőségben kérjük 

beadni
–  a fotókat digitálisan is kérjük elküldeni a fotóklub email címére:  

dunaart.fotop@gmail.com
A zsűri által kiválasztott képeket díjazzuk és a beadott pályaművekből kiállítást rendezünk 
a művelődési központban. A kiállítás képeivel a fotóklub rendelkezik.
A fotókat névvel, elérhetőséggel ellátva a Szepes Gyula Művelődési Központ információ-
ján (Érd, Alsó u 9.) kérjük leadni.
Beadási határidő: október 14-16-ig, 8-18 óráig.
Bővebb információ kérhető Körmendy Zizi klubvezetőtől a 20/411-3673-as telefonszá-
mon, vagy a dunaart.fotop@gmail.com email címen.

Toborzó

Az ÉRD Kézilabda Klub 2013. szeptemberében elindítja fiú 
szakosztályát, ahová várjuk a 2000-ben, vagy késõbb született 
gyerekek jelentkezését. 

Ha van kedved mozogni, eredményeket elérni, rendszere-
sen, profi körülmények között sportolni, jó csapat tagjának 
lenni, akkor csatlakozz hozzánk!

Hetente kétszer, hétfõ és szerda délután az edzéseken fel 
tudsz készülni arra, hogy profi játékossá válj. 

A jelentkezési lapot kitöltve, a világbajnokság ideje alatt 
a városi sportcsarnoknál (Érd, Velencei út 39-41.) található 
toborzó asztalnál személyesen adhatjátok le, vagy elküldheti-
tek e-mailben is.

Várjuk a Németh Helga Utánpótlás Programban résztvevõ 
fiúk jelentkezését is!

A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a következõket:

Név:
Születési hely, dátum:
Lakcím:
Iskola:
Telefon:
E-mail cím:

Elérhetõségeink:
Kedves László edzõ

Telefon: 06-70-324-0761
E-mail: tiszta.kedves@gmail.com

Központi: iroda.kezilabda@gmail.com


