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Beszélgetés a városról
T. Mészáros András: A polgárok együtt
mûködése, érdisége teszi várossá a várost.

3

Szokatlan helyszínen
A városi sportcsarnok adott otthont a szokásos 
városvezetői sajtótájékoztatónak.

5

Államalapítás ünnepe

Szent István államot épített és hazát teremtett nekünk, magyaroknak, s az idõ õt 
igazolta. Ahogyan immár kilenc évszázada, a legfontosabb és legfelemelõbb ün-
nepünkkel emlékezünk rá ma is, amikor szintúgy új állam épül a régi romjain. A 
romokon, amelyeket örököltünk. Egy „reggel, délben, este” elhazudott ország az 
örökségünk, ám helyében egy olyan közösség épül, amely büszke függetlenségére 
– emelte ki ünnepi beszédében T. Mészáros András polgármester a múzeumkert-
ben az augusztus 20-ai ünnepségen. 2. oldal

Fiatalok világbajnoksága
Két héten keresztül Érdre 
és Budaörsre figyel a 
nemzetközi kézilabda-
világ. Érd Megyei Jogú 
Város régóta várta már 
és készült erre a roppant 
jelentõs világeseményre, 
a Nemzetközi Kézilabda 
Szövetség által ötödször-
re megrendezett U19-es 
világbajnokságra. A fiatal 
játékosok megismerked-
hettek a zsúfolásig meg-
telt érdi városi sportcsar-
nok fûtött légkörével is.  
 13. oldal

Költészet és geometria

Kettõsség jellemzi Zalavári József szobrászmûvész 
munkáit. Karcsú, magas és légies szobrait nemcsak 
az átgondoltság és a pontos tervezettség, hanem a 
játékosság és a szemlélõdés is jellemzi; e remek 
kettõsségben rejlik mûvészetének igazi hatása. Noha 
a mûvész neve korántsem ismeretlen az érdiek elõtt, 
elõször nyílt önálló kiállítása az Érdi Galériában. 
 7. oldal

Köztéri átemelõk
Fontos a köztéri átemelõk kiépítése, ezeken 
keresztül juthat el a szennyvíz a tisztítótelepre. 

8

Jó ember, Érdrõl
Pályázatot írt ki májusban a Médiaunió 
Alapítvány „Jó embert keresünk” címmel.

11

Motorosok

Motoros polgárõrök se-
gítik augusztus közepétõl 
a Pest megyei rendõrök 
munkáját. 4. oldal

Merci

Szófiában rendezték meg 
a Junior Birkózó Világbaj-
nokságot, ahol a 48 kg-
osok 22 fõs mezõnyében 
Dénes Mercédesz har-
madik helyezést ért el.
 10. oldal

Egy levél 6 db elemet tartalmaz, melynek ára: 354 Ft.                                                                                                           A hirdetési ajánlatunk nem teljes körû. További részletekrôl érdeklôdjön szalonjainkban.

M szeres hallásvizsgálaton, majd az audiológusaink által 
szakmailag indokolt esetben fül-orr-gégészeti szakorvosi 
vizsgálaton vehet részt. Most térítésmentesen.
Várakozás nélkül. Egyeztessen id pontot!
Ajánlatunk 2013. augusztusában érvényes.

10000Ft-ot

Amerikai hallókészülék elemek.
Megbízható min ség. Megnövelt elemélettartam.59Ft/db

kk ááltalll
kororvosi

Ascent Hallásszalon Érden
2030 Érd, Budai út 28. • 23/362-351 • 30/825-9274
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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      
20/800-9079 
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.

A Szent István-napi ünnepsé-
get Gárdos Attila mûsorvezető 
köszöntését követően a Szirmok 
Női Kar nyitotta meg, majd T. 
Mészáros András polgármester 
ünnepi beszéde következett: 

– Szent István király életmûve 
olyan mérce, amelyet elérni 
lehetetlen. De – fûzte hozzá 
– hiszem és vallom, hogy célul 
mást nem tûzhetünk ki! Sikerre 
ítélt nemzet vagyunk még akkor 
is, ha sokan a sikertelenség-
ben látják egyéni boldogulásuk 
zálogát. A „Másként kell csinál-
ni!” felismerés vezette Vajkot, a 
későbbi Istvánt, szent királyun-
kat akkor, amikor állammá és 
hazánkká tette ezt az országot. 
Õ volt az, aki először felismerte, 
hogy Európa és a világ megvál-
tozott. A nemzet megtartó ereje 
megfogyatkozott. Már nem volt 
elég az ígérgetés, a megszokás 
altató melege. Új idők jártak. 
Kellett és jött is valaki, aki 
mindezt felismerte, s aki népé-
nek érdekében élt hatalmával, 
s erejével. 

Napjainkra utalva hozzáfûzte: 
ha létezett volna akkoriban sajtó, 
az ellenzék nyilván túlzott erő-
fölényről, a hatalom egészségte-
len koncentrációjáról harsogott 
volna. Megkérdőjelezte volna, 
mint ahogy meg is kérdőjelezte 
a jogot a hatalom gyakorlására. 
S ma mégis egyik legfontosabb 
és legfelemelőbb ünnepünkkel 
emlékezünk Szent Istvánra. 
Mert államot épített és hazát 
teremtett nekünk, magyarok-
nak. Mert az idő őt igazolta. 
Kilenc évszázada tart ez a 
megemlékezés. S emlékezünk, 
ünneplünk ma is, amikor szin-
túgy új állam épül a régi rom-
jain. A romokon, amelyeket 
örököltünk. Egy „reggel, dél-

ben, este” elhazudott ország az 
örökségünk. Sokszor volt nehéz 
helyzetben a magyarság. Volt, 
hogy porig rombolták idegen 
hatalmak; volt, hogy szabad-
ságharcainkban véreztünk el 
– mondta T. Mészáros András, 
a történelmi korokat idézve 

– Olyan, hogy lerombolni 
akarná az államot, a közössé-
get honfitársaink egy gyenge, 
ám annál hangosabb, önmagá-
ban is széthúzó csoportja, nos, 
ez eddig még nem volt! Szent 
István egész életét ennek az 
országnak a megteremtésére, 
majd megszilárdítására tette fel. 
38 éven keresztül folyamato-
san és sikeresen kûzdötte le az 
akadályokat. Egy harcot nem 
tudott csupán befejezni: a mél-
tatlan ellenfelekkel vívott csatát. 
A megalkuvók, az álszentek, 
a képmutatók a király halálát 
követően szinte azonnal újra-
kezdték a harcot, amely akkor 
már a kialakult magyar állam 
egységét és épségét veszélyez-
tette. Õk, a nem méltó ellen-
felek és szellemi örököseik, a 
közösség ellenfelei újra és újra 
megfizettetik velünk – ennek 
az országnak minden lakójá-
val – árulásuk, csalárdságuk, 
képmutatásuk árát. Van, hogy 
vérrel, van, hogy a rombolás, 
s a meg nem valósult építés 
okozta lemaradással kell fizet-
nünk – hangoztatta a polgár-
mester, majd Széchenyi gyak-
ran idézett mondatát említette: 
„Magyarország pillanatai drá-
gák”, hangsúlyozva: talán soha 
nem volt ez annyira aktuális, 
mint ma. Ma, amikor a füg-
getlenség, a kiszámíthatóság, a 
rend a tét. Ma, amikor ellen-
feleink minden lehetséges és 
lehetetlen eszközzel ezek ellen 

támadnak. Ma, amikor Európa 
tartóoszlopai recsegnek, s az 
Európában élők tömegein lesz 
úrrá a reménytelenség. Igen, ma 
is vannak, akik a káoszban, a 
hitetlenségben, a hitelben és a 
hiteltelenségben érdekeltek. Õk 
azok, akik rendre erre fogad-
nak, erre teszik tétjeiket, busás 
hasznot remélve, kihasználva 
a kiszolgáltatottságot. De van 
egy rossz hírem a számukra. 
A világ – ahogy Szent István 
korában – megváltozott. Már 
nem lehet cinikus módon „nagy 
jólétet” hazudni. Már nem lehet 
orruknál fogva vezetni az embe-
reket, azokat, akiknek vérén, 
verejtékén az uzsorások gaz-
dagodnak. Szomorú és félelme-
tes látni, hogy vannak, akik a 
szegényekkel szemben mindig 
a tőke mindenhatónak hitt ural-
mát szolgálják -- fogalmazott 
T. Mészáros András. A mai 
Magyarországon egy olyan 
közösség épül, amely támogatja 
és segíti tagjait. Tudjuk, az új 
építésének ára van. Nagy ára. 
De létezhet-e olyan ár, amit 
Magyarországért, népünkért, 
nemzetünkért, gyermekeink 
jövőjéért ne fizetnénk meg? 
–kérdezte, majd azzal folytatta: 
hiszem és vallom, hogy siker-
re ítélt nemzet vagyunk még 
akkor is, ha sokan a sikerte-
lenségben látják egyéni boldo-
gulásuk zálogát. Szent István 
életmûve olyan mérce, amelyet 
elérni lehetetlen. De hiszem és 
vallom, hogy célul mást nem 
tûzhetünk ki – húzta alá beszé-
de végén a polgármester. 

A Bukovinai Székely 
Népdalkör Szent István király-
ról szóló népénekét követően 
Aradszki András országgyûlési 

képviselő emlékezett meg az 
ünnepről. Azzal kezdte, hogy 
az államalapítás a magyar min-
dennapok embere számára nem 
egy „becsomagolható” érté-
ket jelent, nem is egy mellre 
tûzhető becses érdemet, hiszen 
a biztonság számunkra nem az 
ékszerhez, sem a svájci bankbe-
téthez, legkevésbé az adópara-
dicsomba menekített offshore 
céghez kötődik, hanem kizá-
rólag az otthon melegét jelen-
ti. A biztonság Szent István 
óta elsősorban földet, házat és 
hazát jelent. Mi mindannyian 
a szülőföldhöz kötődünk. Itt 
tervezzük életünk folytatását, a 
jobb, biztonságosabb és a kiszá-
míthatóbb jövőt, és a nyugodt, 
békés életet – fogalmazott Érd 
parlamenti képviselője, majd a 
történelmi múltról szólva hoz-
zátette: ezer éven keresztül a 
magyar államiság testesítette 
meg az itt élő népek össze-
fonódását. Büszkén vállalták a 
közös múltat, és mindig készek 
voltak kifejezni a szándékot, 
hogy folytatják a közös életet 
sikereivel és kudarcaival együtt. 
Az akkori magyarok számára a 
hazaszeretetet nem kellett meg-
magyarázni, sem igazolni, ter-
mészetes volt. Olyan természe-
tes, mint a levegővétel – emelte 
ki Aradszki András, majd arról 
is beszélt, hogy a rendszervál-
tás után 20 évvel végre eljutot-
tunk oda, hogy a választópolgá-
rok bizalma és felhatalmazása 
alapján a Szent István-i örök-
séget felhasználjuk arra, hogy 
helyreállítsuk Magyarország 
becsületét és történelmi tekin-
télyét Európában és a nagyvi-
lágban. A világképünket és 
értékrendünket összefoglaló 
Alaptörvényünk azonban nem 
talált megértésre a gyökereit 
egyre inkább eldobó és elvesztő 
Európában. Az elmúlt három 
esztendő arról a szabadságharc-
ról szólt, amelyet ezekért az 
elvekért kellett megvívnunk a 
nyugati világgal. Próbálkoztak 
ellenünk mindenfélével: kettős 
mércével, hitelkényszerrel, jogi 
eszközökkel, hazugságokkal 
és demagógiával. Mégis, amíg 
Európában a gazdasági muta-
tók egyre romlanak, nálunk 
az ellenkezője tapasztalható 
– fûzte hozzá a képviselő, majd 
felsorolta mindazokat a gazda-
sági eredményeket, amelyeket 
a nehézségek dacára is sikerült 
elérnünk. Úgy vélte, mára vilá-
gosan látszik, az országunkat 
ért támadásoknak világnéze-
ti alapjuk van, ami gazdasági 
replika alá rejtenek, és a Szent 
István-i örökség a tét. A mi 
célunk az, hogy egy szabad, 
boldog és gazdag országban 
élhessünk – zárta ünnepi gon-
dolatait Aradszki András. 

„Éljen hazánk!” – énekelte 
utána a Szirmok Női Kar, majd 
az új kenyér megszentelésével 
és megáldásával folytatódott 
az augusztus 20-ai ünnepség. 
Labossa Péter evangélikus lel-
kész, Szabó Mihály görög kato-
likus parókus és Erdélyi Takács 
István református lelkész idé-
zett a Szentírásból, kiemelve a 
mindennapi kenyér mellett a 
Megváltóba vetett hitnek szük-
ségességét és erejét, tudva, 
hogy Isten számára egyformán 
értékes minden ember, mint a 
kenyér készítéséhez felhasznált 
liszthez is szükséges mindegyik 
búzaszem. A lelkészek által 
megszentelt, idei búzából sült 
friss kenyérrel a székely asszo-
nyok a vendégeket is megkínál-
ták, így az ünnepség valameny-
nyi résztvevője megízlelhette, 
és áldást vehetett általa. A Szent 
István napi ünnepséget Varga 
Miklós énekes mûsora zárta, aki 
az István a király címû musical-
ból énekelt dalokat.  Bálint Edit

Szent István-napi ünnepség a múzeumkertben

Hazát teremtett nekünk, magyaroknak
Szent István államot épített és hazát teremtett nekünk, magyaroknak, s az idõ õt 
igazolta. Ahogyan immár kilenc évszázada, a legfontosabb és legfelemelõbb ün-
nepünkkel emlékezünk rá ma is, amikor szintúgy új állam épül a régi romjain. A 
romokon, amelyeket örököltünk. Egy „reggel, délben, este” elhazudott ország az 
örökségünk, ám helyében egy olyan közösség épül, amely büszke függetlenségére 
– emelte ki ünnepi beszédében T. Mészáros András polgármester a múzeumkert-
ben az augusztus 20-ai ünnepségen.

A Szirmok Nõi Kar mûsora értékessé és hangulatossá varázsolta a rendezvényt

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

T. Mészáros András az ország 21. századi újjáépítésérõl beszélt

A rendezvény végén mindenkit meg
kínáltak a frissen sült, új kenyérrel
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Aki Baján születik és Írországban 
könyvtáros, az egészen biztos, 
hogy Érden áll meg sátorozni, 
ha kenuval indul haza. Az indi-
án történetek a gyermekkorral 
kezdődnek és bár Érden található 
Magyarország egyetlen földraj-
zi múzeuma, és így számtalan 
kalandos természetû magyar 
szellemi és tárgyi hagyatéka talált 
itt otthonra, Kabdebó Tamás 
mégsem muzeális darab, min-
dösszesen nyolcvan lesz ezen az 
őszön. Írországban meg egyéb-
ként is ősz van mindig, legalábbis 
ami a csapadékot illeti. A zöld 
sziget ettől zöld, akár a brit fenn-
hatóság alatti, akár a független 
területet vesszük szemügyre. 
Kabdebó Tamás író és mûfordító 
persze Londonban kezdte, mint 
annyian, akik egyetemistaként 
jobbnak látták a határon túlról 
figyelni, hogy a szovjet szuro-
nyok hegyén egyensúlyozó 
Kádár kormány hogy rendez-
kedik be Magyarországon. Bár 
1956 hosszú őszén még életké-
pesnek látszott az ígéret, misze-
rint a munkástanácsokat tárgyaló 
partnernek tekinti az új rezsim, 
a szaporodó letartóztatások, az 
egyetemi szervezetek szétverése, 
feloszlatása, a börtönviszonyok-
ról érkező hírek sokakat szorí-
tottak arra, hogy inkább menni 
kell, mint maradni. Az ismeretlen 
és a bizonytalan is biztosabb, 
mint a hazai visszarendeződés. 
Kabdebó Tamás tehát nekivágott 
és bár Angliában sem éltek túl 
könnyen az emberek, a háborús 
kölcsönök visszafizetése miatt 
még az ötvenes években is élt 
a jegyrendszer, a ködös Albion 
legjobb egyetemeit nyitotta meg 

azon magyar menekült fiatalok 
előtt, akik itthon is bizonyítha-
tóan tanultak, vagy tanulási haj-
landóságuk akadályaként éppen 
származásuk, „osztályidegen” 
mivoltuk volt az egyetlen, de 
annál megkérdőjelezhetetlenebb 
tényező. Ma már a szavakat is 
magyarázni kell: abban az időben 
mindenki osztályidegen volt, aki 
nem a munkásosztály, vagy a sze-
gényparasztság soraiba született. 
A társadalmi igazságosságra való 
egyébként normális hajlandóság 
a legigazságtalanabb előítélete-
ket termelte ki. A gyanú is elég 
volt, hogy egy dolgos parasztem-
ber, egy kiemelkedő képességû 
szakmunkás kulák, vagy munká-
sáruló címkét kapjon, a polgári 
származás pedig, mint a „régi 
uralkodó osztály”-hoz való kötő-
dés teljes vagyon és állásvesz-
tést, nem egy esetben kitelepítést, 
kilakoltatást és az otthon végele-
ges megsemmisülését jelentette. 
A gyümölcsösök és a kertségek, 
a régi nyaralók érdi tulajdonosai 
sem érezhették magukat bizton-
ságban az ötvenes években, s 
az a különös történelmi örökség, 
amely a hódoltsági magatartásfor-
mákat alakította a török, a német, 
osztrák uralom idején, valahogy 
ismét magára talált az orosz meg-
szállás alatt is. Minden hivatalban 
akadtak eminensek, élmunkások, 
akik túlteljesítették még azt is, 
amit a helytartók elvártak tőlük. 
Kabdebó Tamás tehát nem várta 
meg, hogy a fegyveres harcokban 
való aktív részvételéért keresik-e, 
vagy nem, nekivágott a nyugati 

határnak. Az egyetem elvégzése 
után nagy londoni könyvtárak-
ban és közgyûjteményekben dol-
gozott. Majd könyvtárat építeni, 
alapítani Dublinba ment. Olyan 
írókat fordított, akiknek élete, 
vagy megszólalása veszélyben 
volt – Déry Tibortól Illyés Gyuláig 
– és diáktársaival együtt mindent 
megtett, hogy a nemzetközi köz-
vélemény figyelme ne lankadjon, 
Magyarországon a politikai ellen-
feleket, vagy ad abszurdum a 
régi elvtársakat ne lehessen elrej-
teni. Ez hol sikerült, hol nem. 
A legtragikusabb példa erre Nagy 
Imre kivégzése és „nyomtalan” 
elhantolása volt. Kabdebó Tamás 
aztán édesapja haldoklása idején 
kivételesen hazatérhetett búcsúz-
ni, majd újabb évtizedig kellett 
várnia, hogy vízumot kapva 
hazalátogathasson. A bajai vér 
nem válik vízzé, viszont vizet 
kíván. Öccsével Ulmban ültek 
kenuba és úgy döntöttek, Bajáig 
hajóznak, a hetvenes évek elején. 
Az enyhültebb légköri és politikai 
viszonyok tették lehetővé, hogy 
napi nyolcvan folyamkilomé-
tert lapátoljanak. Érd alatt sátort 
verve az öccs egy barátnő ven-
dégszeretetét élvezve födél alatt 
éjszakázott, míg Kabdebó Tamás, 
a dublini könyvtáros az ártéri 
erdő tövében egy befolyó mellett 
pecázta végig az éjszakát. A fogás 
nagy volt, bár a hal nem éppen 
méretes. Mire testvére előkerült, 
már meg is főzte a vastag bőrétől 
megszabadított sügért, ahogy ők 
hívták; bandárt, amit aztán pará-
zson sütött pirosra. Ezután sát-
rat bontottak, mert Érdtől Bajáig 
még hosszú az út. 
 Antall István

Dublin felõl Érd

Hallgatom az egyik kereske-
delmi rádiót, zenét keresve 
véletlenül rátévedtem az autó-
ban. A műsorvezető derűsen, 
kacarászva próbálja feldobni az 
ünnepi reggelt, valahogy így: 
Lesz itt kérem minden, ország 
tortája meg kenyere, ország 
almája meg körtéje is… És ezen 
aztán nagyot kacagott, kuncog-
va, valósággal gurgulázott a nyil-
ván rendkívül viccesnek tartott 
felsoroláson. Hm. Országkörte, 
mint poén. Meglehet, furcsá-
nak tűnik, de szinte megsaj-
náltam. Iskolapéldáját mutatta 
be ugyanis annak a szánal-
mas erőlködésnek, amellyel 
néhányan megpróbáltak 
fogást keresni az államalapí-
tás ünnepén, vagy éppen Szent 
Istvánon. A példatár a minden 
áron való nevetségessé tevés-
től az egyszerű hazudozásig 
terjed. Volt már hasonló, emlé-
kezhetünk a Szent Jobb ócska 
húscafattá minősítésére, vagy 
a Szent Korona svájci sapkához 
hasonlítására, megcsúfolására 
– e próbálkozások kiagyalói 
azóta a közélet süllyesztőjéből 
szórják az átkaikat, utódaik 
azonban itt vannak és próbál-
koznak. 

Nincs könnyű dolguk. 
Idézhetünk sok mindent a sok-
szor citált Intelmekből, amelyek 
mai értelmezését nem nehéz 
megtalálni, és összeállíthatunk 
bizonyító erejű, összehasonlí-
tó példákat is, bizonyságául 
annak, hogy más nemzetek 
más vezetés mellett hogyan 
porladtak szét a történelem 
viharaiban – ezek mind olyan 
erős érvek, amelyek kikezdhe-
tetlenné teszik a Szent István-i 
életművet. Ráadásul ez az élet-
mű, mint valami felhasználás-
ra váró örökség itt van minden-
napjainkban, csak alkalmazni 
kell a mai viszonyokra. Ezért 
is nehéz belekötni, és ezért 
kelt félelemmel vegyes kapko-
dást szinte minden, az állam-
alapítóhoz köthető cselekedet 

és szándék felemlítése a bele-
kötni szándékozók soraiban. 
Nem vonható kétségbe példá-
ul, hogy Szent István tettei nél-
kül egyszerűen nem létezne 
önálló magyar nemzet. Nem 
létezne, mert egyrészt egye-
dülálló politikai bölcsességgel 
tudta megteremteni az olykor 
széthúzó törzsek egységét, 
szükség esetén csatasorba állí-
tását, másfelől pedig megvolt a 
taktikai érzéke ahhoz is, hogy 
a jóval nagyobb és erősebb 
birodalmak elnyelési, beol-
vasztási szándékát kivédje. Az 
pedig, hogy mindezt tisztes-
séges keresztény emberként, 
családját szerető apaként tette, 
további szálkát jelent a más 
nézeteket vallók szemében.

Nehéz lenne sorra venni, 
mennyi mindent is tartal-
maz államalapító királyunk 
ránk hagyott öröksége. 
Minősíthetjük ezek sorában 
kiemelkedő fontosságúnak 
például a hatalmaskodók, a 
másokon élősködők szigorú 
megbüntetését. Vagy az embe-
rek, a családok tulajdonának 
megdézsmálóival szembeni 
fellépést. Figyelemreméltó azt 
a kemény megtorlás is, ame-
lyet a nemzet ellen idegen 
hatalmakkal való szövetke-
zés bebizonyosodása esetén 
alkalmazott. Ha pedig valaki 
az ilyen és hasonló intézkedé-
sek, cselekedetek említésekor 
áthallásokat, napjaink történé-
seivel kapcsolatos alkalmazha-
tóságokat vél felfedezni, akkor 
válik igazán érthetővé, miért és 
milyen oldalról, milyen szán-
dékokkal támadják az állam-
alapító örökségét.

Ez az örökség azonban nem-
csak értékes, hanem – az eltelt 
évszázadok bebizonyították 
– időtálló is.

A szerkesztõ jegyzete

Értékes örökség

Gyakorlatilag az „utolsó negyed-
re csöngettek be” a választá-
si időszakban, mit jelent ez a 
helyi politika szintjén? – kérdez-
tük bevezetőben T. Mészáros 
Andrástól, Érd Megyei Jogú 
Város polgármesterétől.

– A helyi politikai környe-
zetben és az országos politiká-
ban is a ciklus utolsó negye-
de kezdődik. Fontos ez utób-
bival is foglalkoznunk, hiszen 
az országos helyzet alakulása 
igen nagy hatással van a helyi 
politikára is. Átalakult az egész 
ellátó rendszer: például 2013. 
január elsejétől nem nálunk 
vannak az iskolák. Bár éven-
te nem csekély összeggel, 439 
millió forinttal hozzájárulunk 
az iskolák mûködéséhez, de a 
fenntartás, üzemeltetés, a szak-
mai munkától a kerítésjavítá-
sig, a zöldhulladék elszállításá-
ig minden a Klébelsberg Kunó 
Intézményellátó Központhoz 
tartozik. Hasonlóan jelentős 
változás az úgynevezett nagy 
közszolgáltatási rendszerek 
átalakítása. Sok konfliktus, 
vita árán, de elértük, hogy a 
vízközmû, a csatorna közmû, a 
szemétszállítás, a kéménysep-
rés mind magyar kompetenci-
ába került, és itt már az ára-
kat is a kormány, illetve annak 
szakhivatalai állapítják meg. Ez 
azért fontos fejlemény, mert így 
a közszolgáltatásoknál keletke-
ző profit nem megy ki teljes 
egészében az országból, hanem 
ezen rendszerek fenntartására 
fordítható. Érd erre időben rea-
gált, létrehoztunk ugyanis egy 
önkormányzati tulajdonú kht-t, 
Diósd, Tárnok és Érd részvéte-
lével. Érden már áprilistól ez 
a cég vette át a szolgáltatást, 
és hamarosan átveszi a másik 
két településen is. Több szem-
pontból is sikeres volt ez az 
átalakítás. Egyrészt megőriztük 
a telephelyet, nem következett 
be vagyonvesztés, ami az előde-
ink, a szocialisták intézkedései 
következtében bekövetkezhe-
tett volna, másrészt mindezt 
közepes árszínvonalon oldot-
tuk meg: például Budapesten 
szinte mindegyik kerületben 
drágább a szemétszállítás, mint 
itt. Vagy nézzük a kéménysep-
rő díjakat: 2012-ben született 
egy rossz rendelet, szerintem 
a vállalkozók kicsit megvezet-
tek minket, de novemberben 
ezt módosítottuk, a díjakat vis-
szavittük az egy évvel korábbi 
szintre. A kéményseprő vállal-
kozással abban is meg tudtunk 
állapodni, hogy aki 2012-ben 
többet fizetett, az vagy vissza-
kapja a többletet, vagy betud-
hatja a szolgáltatás 2013-as 
árában. Ugyancsak fontos az 
önkormányzatok adósságának 
állami átvállalása. Érd esetében 
ez az adósság hetven százalékát 
jelentette, így a későbbiekben 
van arra reményünk, hogy a 
következő, 2014-2020 közötti 
uniós költségvetési időszakban 
meg tudjuk teremteni a pályá-
zatokhoz a megfelelő önerőt. 
Így meglehet az esély arra, hogy 
pályázni tudjunk, és ez nagyon 
jelentős segítség a kormány 
részéről. 

– A helyi közéletben mind-

ez milyen visszhangot keltett, 
milyen reagálásokat szült?

– A helyi politikában nagyon 
érdekes folyamat játszódik le. 
A városi közgyûlésen van két 
képviselő, akik egy-egy civil 
szervezetet képviselnek, és van 
két képviselő, akik az MSZP 
képviseletében jutottak be. 
Ezek az emberek a közgyûlésen 
többnyire hallgatnak. Az az 
ember érzése, hogy egyáltalán 
nem foglalkoztatja őket Érd, 
az itt élők helyzete. Azon túl, 
hogy következetesen és gon-
dolkodás nélkül nemmel sza-
vaznak a különféle előterjeszté-
sekre, mintha ott se lennének. 
Van köztük olyan is, aki fél-
évente egyszer jelenik meg a 
közgyûlésben, épp annyiszor, 
hogy a mandátuma megmarad-
jon. Ugyanakkor sok egyesü-
let, például a Környezetvédő 
Egyesület, vagy a 2030 egye-
sület, meg más szervezetek 
és magánszemélyek különféle 
internetes fórumokon folyama-
tosan, sokszor hamis állításokat 
terjesztve becsmérlik, pocskon-
diázzák az önkormányzat tevé-
kenységét. A környezetvédők 
például szembefordultak a 
csatornázással, amely azért 
mégiscsak Érd történelmének 
legnagyobb horderejû környe-
zetvédelmi beruházása. Minden 
információ a rendelkezésükre 
áll, mégis rendre hamis színben 
tûntetik fel a tényeket. Három 
millió köbméter szennyvíz most 
már nem a város alatt gyûlik 
össze, hanem korszerû techni-
kával tisztított állapotban kerül 
a Dunába. Ennek ellenzése egy 
állítólag környezetvédelemmel 
és nem politikával foglalkozó 
egyesület részéről finoman 
szólva is meglepő.

Mindebből úgy tûnik, hogy 
a helyi ellenzék tagjai és civil 
szervezetként mûködő csatolt 
köreik csak politikai szem-
pontok alapján mérlegelnek, a 
hagyományos civil célokat tel-
jesen figyelmen kívül hagyva 
csak politikai célokat követnek. 
Az eszközrendszerük arra szo-
rítkozik, hogy gondolkodás nél-
kül bírálják azt, ami történik. 
Tudjuk, sok gond van a felszíni 
vízelvezetéssel, a zajterheléssel 
és még egy sereg környezet-
védelmi problémával, de nem 
igaz, hogy bárki mindezt mint-
egy varázsütésre egyik pillanat-
ról a másikra meg tudná oldani. 
Itt 2010-ig egyetlen komoly csa-
tornázási projekt nem volt. Pest 

megye legnagyobb lélekszámú 
városa, egy megyei jogú város 
a 21. század első évtizedének 
végén alig húsz százalékában 
volt csatornázott! Azért ez elké-
pesztő, ha jobban belegondo-
lunk. 2010 végén egy sikeres 
uniós pályázat révén elindult a 
30 milliárd forintos csatornázási 
projekt, és ezen azóta háborog-
nak egyesek. Korábban egy szót 
nem szóltak, nem tiltakoztak, 
hogy miért nincs már csatorná-
zás. Ugyanez a helyzet a felszíni 
vízelvezetéssel. Tudjuk, hogy 
ez egy dimbes-dombos város, 
tudjuk azt is, hogy van több 
mint száz forrás, és hogy a fel-
színi vízelvezetés árokrendsze-
rét tönkretette az idő. De remél-
hetően lesznek olyan pályáza-
tok, amelyek révén megoldható 
ez a probléma. Itt ugyanis nem 
lehet aprózni a feladatokat, nem 
egy-két milliárdról, hanem tíz-
húszról kell beszélni. Az évi 
nyolcszázmilliós építményadó-
ból és telekadóból nem tudjuk 
ezt finanszírozni. Ezért felelőt-
lenség, amikor a környezetvédő 
egyesület, vagy a 2030 egyesü-
let olyan nyilatkozatokat tesz, 
hogy a polgármester és a képvi-
selőtestület átgondolatlan, rossz 
döntéseket hoz. Tudomásul kell 
venni, hogy csatornázni, vizet 
elvezetni, utakat rendbe hozni 
és újakat építeni nem lehet 
fideszes vagy szocialista, jobb-
oldali vagy baloldali módon, 
hanem szakmailag lehet jól 
vagy rosszul csinálni. A helyi 
politikában tehát ugyanazt lehet 
észlelni, mint az országosban: 
szakmaiságot mellőző, hata-
lomszerzésre törekvő ellenveté-
sek hangzanak el. 

– Ide sorolható az óvodák 
ügye is?

– Igen, az egy nagyon jó példa. 
Jelenleg mintegy kétezer óvodai 
helyünk van, háromszáz-négy-
száz pedig hiányzik. Az utóbbi 
három évben folyamatosan épí-
tettük, bővítettük az óvodáinkat. 
Most is van két projekt, egy-egy 
kétszázmillió forintos pályáza-
tot nyertünk, a Kutyavári úti és 
a Gyulai úti óvoda bővítésére. 
Tehát bővítünk, amennyire csak 
lehet, de már most látjuk, hogy 
ez se lesz elég, hiszen 2014. 
szeptember elsejétől minden 
három évet betöltő gyereknek 
kötelező lesz az óvodai szolgál-
tatás igénybevétele, hacsak meg 
nem változik addig a törvény. 
Ez azt jelenti, hogy a kétezer 
férőhely mellé nagyon gyorsan, 

Beszélgetés T. Mészáros András polgármesterrel

A város nemcsak utakból, házakból áll, hanem  
az itt élõk szellemiségébõl, kultúrájából is
Benn járunk a választási 
ciklus második felében, 
ilyenkor érdemes visszate-
kinteni az eltelt idõszakra: 
mi valósult meg eddig a 
kitûzött célok közül, me-
lyek azok az eredmények, 
amelyeket sikerként lehet 
elkönyvelni?

alig fél év alatt másik kétezer 
férőhelyet kellene létrehozni. 
Ezt biztosan nem tudjuk meg-
tenni; egyetlen óvodai férőhely 
létrehozása két és fél, három 
millió forint, az új helyek lét-
rehozásának forrásigénye tehát 
mintegy hatmilliárd körül van, 
miközben még a terület, tehát 
a telkek sincsenek meg ahhoz, 
hogy az uniós előírásokat kielé-
gítő követelményekkel óvodá-
kat hozzunk létre. Vannak tehát 
a feszítő igények, amelyek a 
főváros közelségéhez, Európa 
közepéhez, egyáltalán, a 21. 
század igényeihez vannak iga-
zítva, miközben a rendelkezés-
re álló források messze elma-
radnak ettől a szinttől.

(Folytatás a következő oldalon) 

T. Mészáros András: Az itteni polgárok együttmûködése, partnersége, érdisége teszi várossá a várost.

helyi társadalom



XXIII. évfolyam, 2013. augusztus 22.Érdi Újság4 helyi társadalom

(Folytatás az előző oldalról)

– Amikor ilyen gazdasági szo-
rítás van, a város mégis áldoz 
kultúrára, sportra, galériára 
– nem okoz ez feszültséget?

– Az igazság az, hogy sokkal 
kevesebbet fordítunk ezekre, 
mint szeretnénk. Lehet bírál-
ni az önkormányzatot azzal, 
hogy miért áldoz a kultúrára, 
de az igazság az, hogy ezeket 
az értékeinket sem hagyhatjuk 
veszni. Jó lenne, ha a Városi 
Galéria is nagyobb, komforto-
sabb lenne. Bővíteni kellene a 
könyvtárat is. Nem lehet úgy 
beállítani a galéria létrejöttét, 
a földrajzi múzeum felújítását 
azzal, hogy ezek helyett miért 
nem utat építettünk. A város 
ugyanis nemcsak házakból, 
utakból, szemétszállításból, 
csatornából áll, hanem az itt élő 
emberek szellemiségéből, kul-
túrájából is. Az itteni polgárok 
együttmûködése, partnersége, 
érdisége teszi várossá a várost. 
Ezért az érdiségért kell nekünk 
mindent megtenni, hogy min-
denki úgy érezze, érdemes ide 
tartozni. Észre kell venni: Érd 
nagyon gyorsan, de nem orga-
nikusan, inkább ad hoc módon 
fejlődő település. Valamikor 
Európa legnagyobb faluja volt, 
falusias ingatlanszerkezettel, 
épületszerkezet kialakulásával, 
azonban a rendszerváltásig egy 
harminc-negyvenezres várossá 
nőtte ki magát. A rendszerváltás 
után ez a fejlődés ugrásszerûen 
felgyorsult. Évente mintegy ezer 
fővel többen leszünk, tavaly már 
meghaladta a város a 65 ezres 
lakosságszámot. Ennek vannak 
pozitívumai; alacsony, 34 év 

A város fejlõdése az itt élõ 
emberek közös sikere

alatti az átlagéletkor. Sok fiatal 
költözött ide, főleg a főváros-
ból, gyerekeik születtek, tehát 
sok más településsel szemben 
Érd nem egy elöregedő város. 
Csakhogy ennek a folyamatnak 
vannak olyan hatásai, amiket 
költségvetéssel egyszerûen nem 
lehet követni. A sok fiatal, a sok 
gyerek sok bölcsődei, óvodai, 
iskolai helyet követel. 1994-től 
2006-ig egyetlen, ismétlem: 
egyetlen óvodai férőhely sem 
létesült Érden. Ezzel szemben 
az elmúlt években mintegy 250 
új óvodai helyet hoztunk létre. 
A bölcsőde épülete már 1990-
ben is állt az Avar utcában, 
2008-ra tudtuk úgy felújítani, 
hogy plusz 40 férőhely létre-
jött, és végre korszerû épület-
ben mûködhet az intézmény. 
Hasonló a helyzet az orvosi ren-
delővel: 1992-ben építették meg, 
negyvenezer ember ellátására. 
Nem kell ecsetelnem, mindenki 
emlékszik, milyen állapotban 
volt. 2008-2009-re tudtuk átépí-
teni, felújítani uniós forrásból, 
és jelenleg egy 100-130 ezres 
körzetet lát el szakorvosi ren-
delőintézetként, modern eszkö-
zökkel, kulturált körülmények 
között. Középiskolák: 1990-ben 
kettő volt, 2009-re tudtuk létre-
hozni a harmadikat, a Gárdonyi 
Géza iskola felújításával, átépí-
tésével. Nem részletezem, mit 
kaptunk ezért az ellenzéktől. De 
említhetem azt is, hogy Érdnek, 
mint megyei jogú városnak még 
egy főtere sem volt korábban. 
Uniós forrásból ezt is sikerült 
megépíteni. Aki tehát mindezt 
folyamatában és objektíven 
nézi, annak észre kell vennie, 
hogy fejlődik a város, és ezt 
annak is észre kell vennie, aki-
nek a háza előtt történetesen 
rossz az út. Én 1965-óta élek 
itt, és azóta egyfolytában olyan 
utcában, amelyik nem aszfal-
tos. Igaz, csatornacső már van, 
de még nincs bekötve, és ezt 
ugyanúgy várom, mint a töb-
biek. 

– Melyek a soron következő, 
elvégzendő tennivalók?

– A hátralévő időszakban is 
nagy feladatok vannak. 250 
kilométer úthálózat fel van 
túrva, ez több mint hatszáz 
utca. Ebből kétszázon elkezdő-

dött már a helyreállítás, de jövő 
év közepéig a többit is nemcsak 
elkezdeni, hanem befejezni is 
kell. Egy biztos: az utak állapota 
a munkálatok végén nem lesz 
rosszabb, mint a csatornázás 
előtt, viszont 30-40 kilométer 
sokkal jobb lesz, mint eddig 
volt. 2013 végén, 2014 tavaszán 
gyakorlatilag az egész útháló-
zat, ha másként nem is, de föld-
útként meg fog újulni. 

– Visszatérve az országos poli-
tikához: az az élesedő hang-
nem, ami érezhető országosan, 
Érden is érződik?

– Érződik, hogyne. Nap 
mint nap kapunk aláírásgyûj-
teményeket, demonstrációk-
kal fenyegetnek minket, ha ez 
meg az nem történik, vagy nem 
úgy történik, ahogy ők akarják. 
A Földmunkás utcában például 
nehezményezték, hogy miért 
épült meg az út. És ez nem 
vicc… De tiltakoztak az önhibá-
jukon kívül bajba került anyá-
kat és gyermekeiket befogadó 
otthon ellen is. És ez sem vicc… 
Azt kéne tudomásul venniük 
azoknak, akik mindent rossz 
színben tûntetnek fel, akik csak 
egyéni érdekeiket nézik, hogy 
ez a város nem 17 ezer, lajst-
romozható ingatlanból, hanem 
ebben a 17 ezer ingatlanban 
lakó emberek közösségéből áll. 
Ennek a közösségnek az érde-
keiért szeretnénk mi 2014 után 
is dolgozni.

– Ebből az utolsó mondatából 
következik a kérdés, amit befe-
jezésül egyébként is fel akartam 
tenni: vannak tehát újraindulá-
si tervei, megpályázza ismét a 
polgármesteri széket?

– Ahogy itt a beszélgetés 
folyamán elsoroltuk a követke-
ző időszak feladatait, az elkez-
dett és elkezdendő munkákat, 
annak alapján mindenképpen 
azt tudom csak mondani: amit 
az ember elkezdett, azt be is 
kell fejeznie. Két ciklus alatt fej-
lődésnek indult a város. Ez az itt 
élők, a városért tenni akaró kép-
viselők és a városvezetés közös 
sikere. Hála Istennek, az egész-
ségem is lehetővé teszi, ezért 
úgy gondolom, hogy 2014-ben 
is indulni fogok a választáson, 
aztán majd a választópolgárok 
döntenek. Bognár Nándor

A Pest megyei rendõrök munkáját  
motoros polgárõrök segítik 

A Dabasi Autópálya Alosztály munkáját 2013. augusztus 16-tól a 
MOTORVÉD Polgárőr Egyesület motoros járőrei is segítik, elsősor-
ban az M5-ös autópálya Pest megyei szakaszán. 

Feladatuk a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság motoros rend-
őreivel közösen a forgalom segítése, a közrend és közbizton-
ság fenntartása, valamint kifejezetten az autópályákhoz köthető 
bûncselekmények elkövetésének megakadályozása. 

Ez az Európában is egyedülálló MOTORVÉD Polgárőr Egyesület 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttmûködési megál-
lapodás keretében látja el a számára meghatározott feladatokat, 
jellemzően Pest megye gyorsforgalmi úthálózatain.

Az érintett szakaszon közlekedők a nyári idegenforgalmi szezon-
ban, valamint a hosszú hétvégeken is találkozhatnak a rendőrökkel 
közös szolgálatot ellátó motoros polgárőrökkel. 

Szepes Gyula Művelődési Központ
2013. őszi színházbérlet
2013. október 13. vasárnap 15 óra

Ray Cooney: PÉNZ ÁLL A HÁZHOZ – komédia két felvonásban
2013. november 10. vasárnap 15 óra

 Szirmai Albert: MÁGNÁS MISKA – operett két felvonásban
2013. december 15. vasárnap 15 óra

Ray Cooney: DÉLUTÁN A LEGJOBB – komédia két felvonásban
A 3 alkalmas bérlet ára: 7000 Ft.

A bérletek már kaphatók a művelődési központ pénztárában.

Helyi szolgáltatók

Hirdetni szeretne?
+36 1 814 4767
+36 20263 2514
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A helyszínről,  a  környezetről 
nem is lehet másként, csak elis-
meréssel  beszélni.  Ezt  tette  T. 
Mészáros András  is,  amikor  az 
elismerését  fejezte  ki  a  szerve-
zőknek, s mindenkinek, akinek 
köze  van,  volt  ahhoz,  hogy  a 
város  a  története  legrangosabb 
sporteseményének lehet a házi-
gazdája, közösen a szomszédos 
Budaörssel.
–  Nem  ülhetnénk  most  itt, 

nem  várhatnánk  izgatottan  a 
magyar  válogatott  fellépéseit, 
ha az elmúlt két-három hónap-
ban  nem  végeztek  volna  hatal-
mas  munkát  azok,  akik  szív-
ügyüknek tekintették és tekintik 
e világbajnokság sikerét, annak 
a  tökéletes  lebonyolítását. 
Minden  elismerésem  az  övék, 
hatalmas munka van mögöttük. 
Június  közepén,  kis  túlzással, 
még csak félkész volt ez a csar-
nok,  ahová ma  úgy  jöhetnek  a 
nézők, mint  akik már  évek óta 
itt  szurkolnak  a  magyar  sport 
és a magyar sportolók sikereiért 
– mondta a polgármester.
Hasonló  gondolatokat  fogal-

mazott meg Tekauer Norbert is, 
aki  már  napok  óta  szinte min-
den óráját a csarnokban tölti, s 
hol van még a vége?
–  Amikor  júniusban  véglege-

sen  pecsét  került  az  érdi  ren-
dezésre,  a  csarnok,  bár  készen 
állt,  körülbelül  15-20  százalé-
kos  készültségben  volt,  ami  a 

vébé-meccsek  megrendezését 
illeti  –  mondta  a  sportvezető. 
–  Rendkívül  fegyelmezett,  jól 
megszervezett  és  irányított 
munkára  volt  szükség  ahhoz, 
hogy  napról-napra  közelebb 
kerüljünk  a  célunkhoz,  s  hogy 
az  adott  napra  eltûnjenek  elő-
lünk  az  akadályok.  Eltûntek,  s 
annak, aki ma kilátogat a sport-
csarnokba,  nincs  más  dolga, 
mint hogy szurkoljon, s élvezze 
a kézilabdát. 
Szó esett a gondokról is, olya-

nokról,  amelyeket  menet  köz-
ben kell megoldaniuk a szerve-
zőknek.
– Tegnap este  játszott a válo-

gatottunk  az  osztrákokkal, 
(augusztus  13-án  volt  a  20-20-
as döntetlent hozó összecsapás 
–  A szerk.),  s  akkor  szembe-
sültünk  azzal,  hogy  a  jelenlegi 
háromszázötvenről  bővítenünk 
kell  a  parkolóhelyek  számát, 
mert  csak  így  tudjuk  kulturál-
tan vendégül látni az érkezőket. 
A közeledéssel,  a  csarnokba 

való  bejutással  nem  volt  gond, 
segítettek a  rendőrök, a polgár-
őrök.  Maga  a  csarnok  jelesre 
vizsgázott.  Különösen  annak  a 
fényében  örülünk  ennek,  hogy 
teljes  terhelésre  a  világbajnok-
ság előtt nem került sor– hang-
súlyozta Tekauer Norbert.
A polgármester  az  összefo-

gást,  az  egyet  akarást  is  meg-
említette.
–  Ismét  bebizonyosodott  a 

számomra,  hogy  ha  ez  a  város 
összefog,  egyet  akar,  nagy  dol-
gokra  képes. Ma még nem  tud-
hatjuk,  hogy  hányadik  helyen 
végez  a  magyar  válogatott,   az 
azonban  biztos,  hogy  az  érdiek 
mindenképpen  megérdemelnek 
majd  egy  aranyérmet  a  záró 
ünnepségen.  Részben  azért, 
mert  hihetetlen  lelkesedéssel 
buzdítják  a  csapatot,  másrészt 
pedig  azért,  mert  a  sajátjuknak 
érzik a világbajnokságot – mond-

ta T. Mészáros András, aki hoz-
zátette, hogy az Érdre akkreditált 
újságírók,  az  általuk  elküldött 
hírek és tudósítások is a város jó 
hírét keltik, szerte a világban.
Az  Érdi  Újság  kérdésére 

–  miszerint  szerepel-e  a  város-
vezetés tervei között, hogy akár 
önállóan,  akár  társrendezőként 
hasonlóan  rangos  sportese-
ménynek  legyen  a  házigazdája 
Érd  belátható  időn  belül?  –  ezt 
válaszolta a polgármester:
–  Nyitottak  vagyunk  ilyenre, 

hiszen azon túl, hogy Érd nevét 
öregbítheti  egy  sikeres  rende-
zés,  hogy  úgy  mondjam,  „jó 
szolgálatot” teszünk a sport felé 
mindig  örömmel  forduló  érdi-
eknek  is.  Természetesen  olyan 
sportágban kell gondolkodnunk, 
amelyik  népszerû  a  városban, 
sokan ûzik, s így lenne érdeklő-
dés is. Ha az egyéni sportágakra 
gondolok,  hirtelenjében  a  bir-
kózást és az úszást tudom meg-
említeni,  de  tudni  kell,  hogy 
népszerû a röplabda is a város-
ban.  Azonban  a  legfontosabb 
feladat  most  az,  hogy  a  lehető 
legtökéletesebben  oldjuk  meg 
a  rendezést,  mert  nem  szabad 
elfelejteni,  hogy  augusztus  25-
én  Érd,  s  ez  a  csarnok  ad  ott-
hont a vébé-döntőnek.
  Róth Ferenc

Városvezetõi sajtótájékoztató a sport, a kézilabda jegyében

Egy vébé-arany a záró ünnepségen 

az érdieknek is jár
Szokatlan, figyelemfelkeltõ és jelzésértékû helyszínen 
tartotta az elmúlt hét szerdáján a szokásos sajtótá-
jékoztatóját T. Mészáros András polgármester. Érd 
legújabb büszkeségének, a nemrégiben átadott sport-
csarnoknak a sajtóközpontjában találkozott a politikus 
a sajtó képviselõivel. A helyszín természetesen meg-
határozta a tájékoztató témáját, ami nem is lehetett 
más, mint a városban (és Budaörsön) zajló U19-es 
férfi kézilabda-világbajnokság. A polgármester mellett 
részt vett a tájékoztatón Tekauer Norbert, a világbaj-
nokság szervezõbizottságának helyi, érdi elnöke is.

A „mi lányunk”
Teakauer Norbert szólt néhány szót a város büszkeségéről, a bajnoki bronzérmes 
női kézilabdacsapatról is.
- Javában tart a bajnoki felkészülés, sőt, lassan minden és mindenki készen áll 
az augusztus 31-ei rajtra, majd a szeptember 14-ei BL-selejtezőre. Tétre menő 
mérkőzést még nem játszottunk, de annak már most örülhetünk, hogy az U19-es 
női Európa-bajnokságon az ezüstérmes válogatottnak a tagja volt a „mi lányunk”, 
Buzsáki Ildikó is.

T. Mészáros András polgármester mellett részt vett a tájékoztatón Tekauer 
Norbert, a világbajnokság szervezõbizottságának helyi, érdi elnöke is.

aktuális

Sajtóközlemény
„Napenergia hasznosítása villamosáram termelésre  

az érdi tanuszodában” KMOP-3.3.3-11-2011-0084

2013. augusztus 21.

2013. július 16-án befejezõdtek az érdi tanuszodá-
nak a kivitelezési munkálatai. Az Új Széchenyi Terv 
keretében megvalósult projektet a Magyar Állam és 
az Európai Unió vissza nem térítendõ támogatással, 
57 151 074 Ft-tal támogatja, ami a költségek 85%-a.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be 2011. 
szeptember 2-án a „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelé-
se” címû KMOP-3.3.3.-11. kódszámú pályázati kiírásra.
A 2012.  május  25-én  kelt  támogató  levél  alapján  a  Támogatási 

szerződés 2012. augusztus 17-én került aláírásra.
A pályázati projekt célja az érdi tanuszoda épületében napener-

gia  alapú  –  fotovoltaikus  –  rendszer  kiépítése,  ami  hozzájárul  az 
intézmény villamosenergia igényének részleges kiváltásához meg-
újuló energiaforrások alkalmazásával. 
A próbaüzembe  helyezés  2013.  július  8-án,  a  mûszaki  átadás-

átvétel  2013.  július  23-án megtörtént.  Az  ELMÛ Hálózati  Kft.-vel 
való szerződéskötés és módosítás folyamatban van, amely a végle-
ges üzembe helyezéshez szükséges.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a megújuló energiahor-

dozó bázisú villamosenergia termelés alkalmazásával csökkenteni 
tudja a  jövőbeli mûködési kiadásokat és az üvegházhatású gázok 
kibocsátását, ezzel védve a környezetet. 

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 • wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

2013. augusztus 23. (péntek)
10-18 óra
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Kedves Érdi Barátaim!

Hagyományos rendezvénysorozata városunk-
nak az Érdi Napok, amikor sok-sok kulturális 
–és tudományos programmal, zenével, tánc-
cal, finom ételekkel és italokkal együtt azt ün-
nepeljük, hogy érdiek vagyunk. Mi, akik büsz-
kék vagyunk városunkra, mi, akik örömmel 
találkozunk másokkal, ismerősökkel és isme-
retlenekkel, mert tudjuk, hogy a közösség ün-
nep is egyben. Az összetartozás ünnepe.

Idén is az Utcabál nyitja az Érdi Napokat szeptember 7-én, s ezt követően két hétig 
tart – különböző helyszíneken, változatos programokkal.   
Ezekben a napokban mindenki: gyerekek és felnőttek megtalálhatják az ízlésüknek 
megfelelő szórakozás lehetőségét. A könnyűzenétől a komolyzenéig, a színielő-
adástól a tudományos konferenciáig, a képzőművészeti kiállítástól a sportrendez-
vényekig mindenki megtalálhatja a kedvére valót. Mert Érd sokszínűséget kínál. 
Megmutatja arcát nem csak az itt lakóknak, hanem az ország különböző szegletei-
ből hozzánk látogatóknak. Érd az ország egyik legfiatalabb átlagéletkorú, ugyanak-
kor az 1200-as évekre visszanyúló múlttal rendelkező települése. És mint ilyen, az 
elmúlt években igazán fiatalos lendületet vett városunk.

Kívánom valamennyiüknek, hogy érezzék nagyon jól magukat, élvezzék a színvona-
las programokat. És ha bort kóstolnak, egy pohárral igyanak városunkra is, emeljék 
poharukat Érdre!

    T. Mészáros András
    polgármester

ÉRDI NAPOK
2013. SZEPTEMBER 6 - 19. 

KULTURÁLIS ÉS 
T U D O M Á N Y O S 
F E S Z T I V Á L

Kulturális és tudományos 

programok
2013. augusztus 26– szeptember 1.

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 

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.

Az előtéri kiállító teremben
Csillogó gyöngyök
népi és modern gyöngyék-
szer-kiállítás Nagy Gyöngyi 
népi iparművész és Simonics 
Adrienn hobby gyöngyfűző 
közös kiállítása
Megtekinthető: augusztus 31-ig.

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

2013. augusztus 31-én, szombaton 9-12-ig
Baba-mama Börze
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására

ralb

További információ: Czinderné 
Bea 06 20-448-5121

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!

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)

hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h

Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h
 
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h

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

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

Szeretettel várjuk  
könyvtárunkban!

A Magyar Földrajzi Múzeum programjai az Érdi Napokon

VI. „Balázs Dénes” Tudománytörténeti Konferencia 
A konferencia célja a kortársak, kollégák, munkatársak, pályatársak nézőpontjából 
bemutatni azt a sokoldalú, tudományos életművet, mely Balázs Dénes munkássága 
révén egyedülálló szellemi öröksége a magyar földrajztudománynak. A múzeumalapító 
hazai és nemzetközi tevékenysége, utazásai, kutatómunkája és eredményei egyedülálló 
értékei szakmánknak és hatása kisugárzik a szpeleológia, a karszt- és barlangkutatás, az 
oktatás, a tudományos ismeretterjesztés, a természetvédelem, a múzeumügy, a múze-
umpedagógia számos területére. Az életmű kimagasló értékeinek felmutatása lehet a 
legméltóbb megemlékezés az általa alapított Magyar Földrajzi Múzeum fennállásának 
30. évfordulója alkalmából.

Időpont: 2013. szeptember 17. 11. óra
Részletes program:
Köszöntő: T. Mészáros András Érd MJV polgármestere
Érem átadás: A Magyar Földrajzi Társaság és Érd Megyei Jogú Város közös kitüntetését, 
a Teleki Sámuel érmet Dr. Gábris Gyula a Magyar Földrajzi Társaság elnöke és T. Mészáros 
András polgármester adja át

Délelőtt szakmai előadások hangzanak el.

A délutáni program:
16.30 óra: „Hátizsákkal és bakancsban a Föld körül” c. Balázs Dénes életét és munkássá-
gát bemutató kiállítás megnyitója
17.00 óra: Cséke Zsolt: Az én Benyovszkym c. filmjének bemutatója
A filmet és az alkotót méltatja: Dr. Kubassek János múzeumigazgató
2013. szeptember 19.
17.00  órakor  Sándorfalvi László: Mezőföld természeti csodái c. fotókiállításának meg-
nyitója
Köszöntőt mond: Segesdi János Érd MJV alpolgármestere
17.30 órakor Somorjai Ferenc: Magyarország útikalauz c. kötetének bemutatója
Az útikönyvet bemutatja: Farkasvölgyi Frigyesné, a Medicina - Panoráma Kiadó igazga-
tónője
18.00 órakor Dr. Kubassek János: Hazánk turisztikai értékei Somorjai Ferenc Magyarország 
útikönyve tükrében, avagy népszerű és rejtőzködő úti célok szülőföldünkön
Vetítettképes előadás
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augusztus 26. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Bucsuta, 50/23. gasztronómiai 

magazin 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 Bucsuta, 50/23. gasztronómiai 

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

16:50 Polgár-társ
17:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/3.  

TV sorozat, 43’ 
18:10 Négyszemközt 
18:30 A Doktor Lúdtalp 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 24/3.  

TV sorozat, 43’ 
21:45 Híradó ism.
22:00 Polgár-társ
22:30 Négyszemközt ism.

augusztus 27. kedd
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Ízőrzők Bucsuta, 50/23. gasztronómiai 

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

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

egészségügyi magazinműsor 25’ 
15:00 Érdi Panoráma
15:30 187 magazin
16:00 Ízőrzők Bucsuta, 50/23. gasztronómiai 

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

16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/20. 
17:30 A Doktor Lúdtalp szórakoztató  

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

Nemes Tibor filmje 5. 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 5. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/20. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

augusztus 28. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/3.  

TV sorozat, 43’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Bucsuta, 50/23. gasztronómiai 

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

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

Nemes Tibor filmje 5. rész 
12:20 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:20 Fény-kép
15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 90/20. 
17:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:40 Négyszemközt 
18:00 187 magazin
18:30 A Doktor Lúdtalp 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 6/4. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

egészségügyi magazinműsor 25’ 

augusztus 29. 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 5. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/4. 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 5. rész 

16:00 Mozgás
16:30 Fény-Kép
17:00 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Bucsuta, 50/23. gasztronómiai 

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

18:25 Benyovszky Móric és a malgasok földje 
6/4. 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 90/21. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 5. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

augusztus 30. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/21. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/4. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 5. 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 

6/4. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

17:10 Négyszemközt 
17:30 Mozgás
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Lúdtalp 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 24/4. 

TV sorozat, 46’ 
21:05 Híradó
21:20 Bibliai Szabadegyetem 90/21. 
22:20 Négyszemközt ism.
22:40 A Jazz születésétől napjainkig 24/4.  

TV sorozat, 46’ 

augusztus 31. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Híradó
15:20 Mozgás
15:50 Négyszemközt
16:10 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/4. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/21. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Kisnána, 50/24. 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 5. rész 
20:30 Kísértet Lublón 

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

22:05 Érdi Panoráma

szeptember 1. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/21. 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/21. 
17:00 Kísértet Lublón  

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

18:35 A Jazz születésétől napjainkig 24/4.  
TV sorozat, 46’ 

19:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 6. rész 

19:50 Fény-kép
20:20 Mozgás
20:50 Polgár-társ
21:20 Érdi Panoráma
21:50 Fény-kép
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2013. augusztus 26 – szeptember 1.

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

Az új évad első tárlata 
Zalavári József formaterve-
ző, szobrászmûvész alkotásait 
mutatja be az Érdi Galériában. 
A bemutatót P. Szabó Ernő 
mûvészettörténész nyitott 
meg augusztus 16-án. Mielőtt 
a tárlat anyagáról esne szó, 
érdemes megemlíteni, hogy 
a formatervezői tevékenysé-
ge során megálmodott tárgyi 
világ tulajdonképpen észrevét-
lenül belesimult már minden-
napjainkba, hiszen Zalavári 
formaterveit a nagyközönség 

is ismeri – ő tervezte például 
az IKARUS 955 távolsági autó-
buszt, az IKARUS emblémáját, 
sőt, a Kotyogó kávéfőzőt 
és az új Pannónia motort is. 
Formatervezői tevékenysége 
mellett a Budapesti Mûszaki 
Egyetem gép- és terméktervezés 
mestereként tanít, könyveket 
ír, 2005-től pedig rendszeresen 
szerepel a Magyar Szobrász 
Társaság kiállításain. 

Munkásságát számos hazai és 
nemzetközi elismeréssel jutal-
mazták. Önálló kiállítása elő-
ször látható az Érdi Galériában. 
Alkotói és személyi fejlődése 
a 70-es évektől követhető nyo-
mon. Az organikus formáknak, 
a fehér papírnak és a színek-
nek egyaránt jelentős szerepük 
van a munkáiban, ahogyan az 
alapformáknak, a körnek, a 
négyzetnek és a háromszögnek 
folytonosan változó viszonya is, 
ami az ezredforduló után mor-
fémákban, három dimenzióban 

jelenít meg – hangsúlyozta P. 
Szabó Ernő. A most kiállított 
mûvei rendkívül sokfélék, látha-
tunk itt természettanulmányt, 
amely a japán kisfestészet iránt 
mutat érdeklődést, és meg-
szemlélhetünk két üvegkompo-
zíciót is, amely a desingner és 
a szobrászmûvész kapcsolatára 
utal. Szerepel a kiállítás anya-
gában kollázs és festmény is, 
van több struktúrából építke-

Zalavári József szobrászmûvész kiállítása az Érdi Galériában

A geometria költészete,  
a költészet geometriája
Kettõsség jellemzi Zalavári József szobrászmûvész 
munkáit. Karcsú, magas és légies szobrait nemcsak 
az átgondoltság és a pontos tervezettség, hanem a 
játékosság és a szemlélõdés is jellemzi; e remek 
kettõsségben rejlik mûvészetének igazi hatása. Noha 
a mûvész neve korántsem ismeretlen az érdiek elõtt, 
elõször nyílt önálló kiállítása az Érdi Galériában.

ző forma, és szigorú struktúra 
is. Az ismétlődés és a variáció 
kettőssége egyaránt felfedezhe-
tő az itt látható alkotásokban. 
A belső teremben helyet kapó 
morfémák sorozatra már az első 
terem közepén elhelyezett, ant-
ropomorf Vénusz alakja utal, 
amely ezt az elvont formavilágot 
viszi tovább. Ezekben, a min-
den lehetőséget magukba fog-
laló alakformákban a geometria 
költészete, illetve a költészet 
geometriája fedezhető fel. 

– Amit Zalavári tesz, nem más, 
mint, hogy az érzékeny gondo-
latot mûvi pontossággal jeleníti 
meg. A morfémákat, a nyelv leg-
kisebb egységeit nála vizualitás-
ban láthatjuk. Háromszögeket, 
négyezeteket, köröket ragad 
meg, s ezek variációival ábrázol. 
Groteszk morfémek ezek, ame-
lyeket további minták követnek 
– hívta fel a figyelmet a részle-
tekre a mûvészettörténész, majd 
hozzátette: Zalavári József mind-
egyik alakja karcsú, magas és 
légies. Egy vagy két darab rozs-
damentes acélból készült forma, 
téglalap, illetve szalagszerû 
alakforma, amit a szobrász saját 
beavatkozásával néhány helyen 

bemetsz, megfûrészel, így az 
elemi erők kölcsönhatásának 
lehetünk tanúi. Az anyag ellen-
állásának kölcsönhatásával a 
nemesacél meghajlik, azaz kihaj-
lik a két dimenzióból háromba, 
amit – P. Szabó Ernő szerint 
– interaktív munkának is nevez-
hetünk, mert így megváltozik az 
anyag pozíciója. Zalavári József 
mûveit az átgondoltság, a terve-
zettség és a gondosság éppúgy 
jellemzi, mint a játékosság és a 
szemlélődés. A hullámzó vona-
lak láttán úgy érezzük, nincs 
is egyenes, függőleges vonal a 
munkáiban, pedig, bizony van! 
A játékosságot a tükröződő felü-
letek hozzák létre, így a valóság 
és a látszat, a realitás meg az illú-
zió közötti viszony elmosódik. 
Nem egyértelmû, hol ér véget a 
szobor, hol kezdődik az illúzió, 
és hol látható a realitás. Mint 
a súlytalanul legördülő vízcsep-
pek halála és újraszületése, úgy 
szembesíti a szemlélőt a valóság 
és a látszat játékával. 

Zalavári József szobrászmû-
vész kiállítását szeptember 10-
éig tekinthetik meg az érdeklő-
dők az Érdi Galériában.

 Bálint Edit

A Vénusz szobor, amely mintegy „elõképe” a belsõ teremben felsorakozó 
vizuális morfémáknak, a geometria költészetének

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Zalavári József szobrai légiesek, karcsúak, mégis három dimenzióban 
mutatkoznak

P. Szabó Ernõ az alkotásokban nyomon követhetõ kettõsségre mutatott rá 
– mint mondta: ebben rejlik a tárlat igazi ereje



Érdi Újság8 XXIII. évfolyam, 2013. augusztus 22.

–  Milyen  esetekben  kell  köztéri 
átemelőt alkalmazni?
–  Átemelőt  abban  az  eset-

ben  kell  alkalmazni,  ha  a 
terepviszonyok  miatt  nincs 
lefolyása  a  szennyvíznek  a 
célig,  azaz  a  szennyvíztisztító 
telepig.  A folyadék  csak  lefele 
tud  folyni,  felfele  nem.  Ha  a 
csatorna  cső  folyamatos  esése 
miatt  a  fektetési mélység már 
nagyon  nagy  lenne  (kb.  5-6 
m-nél  is  több),  akkor  oda  egy 
átemelőt  kell  telepíteni,  hogy 
géppel,  szivattyúval  felemel-
jük a folyadékot. Ha egy egész 
térség,  völgy  vagy  több  utca 
szennyvize  gyûjthető  össze, 
akkor  oda  célszerû  köztéri 
átemelőt  telepíteni. Ha  egyéb-
ként  lehetőség van gravitációs 
csatornára  csatlakozni,  de  az 
adott  ház  vagy  néhány  ház 
mélyebben van, és nem folyik 
be a gerinc csatornába a szen-
nyvíz,  akkor  oda  házi  áteme-
lő  telepítése  kívánatos.  Hogy 
melyik  hol  legyen,  az  már  a 
tender  kiírási  tervben  el  szo-
kott dőlni. 

–  Érden, Diósdon és Tárnokon 
összesen  hány  köztéri  átemelő 
kiépítéséről beszélhetünk?
–  A három településen össze-

sen  84  db  köztéri  átemelő  fog 
mûködni, ebből 62 új kiépítésû, 
11-et  átépítünk,  további  11-et 
pedig  új  irányítástechnikával 
látunk  el.  Utóbbi  esetekben  a 
mûtárgyak  egy  része  megma-
rad,  és  csak  javításra  kerül  sor 
vagy  kiegészülnek  kisebb  sze-
relvény aknákkal.

–  A több átemelő több problé‑
maforrást is jelent? 
–  Magyarországon  számos 

olyan  település  vagy  település 
csoport van, ahol minden egyes 

ingatlanon  házi  átemelő  épült 
(tehát  több  ezer)  és  nincs  egy 
gravitációs  elvezetés  sem.  Ez  a 
mai  technikai szinten már nem 
szokott üzemeltetési problémát 
okozni. 

–  Mennyire biztonságosak az 
átemelők? 
–  Az  átemelők  üzemelése 

biztonságos.  Kezdetben  előfor-
dulhatnak  javítani  vagy  beállí-
tani  valók,  de  éppen  ezért  van 
próbaüzemi  időszak.  Később  a 
rendes  üzemben  is  előfordul-
hatnak hibák, de emiatt vannak 
tartalék  berendezések,  hogy 
ezek  az  időszakok  kiválhatók 
legyenek.  Egy  köztéri  átemelő-

be  legalább két búvárszivattyút 
kell  beszerelni,  amíg  az  egyik 
szivattyú  dolgozik,  a  második 
rendszerint  nem  üzemel,  mert 
az  „meleg”  tartalék  és  csak  az 
első hibája estén indul be.
Az  irányítástechnikai  rend-

szer is azt a célt szolgálja, hogy 
üzemzavar  esetén  azt  azonnal 
észlelje az üzemeltető cég ügye-
letese  és  tudjon  intézkedni  a 
tartalék szivattyú indítása, majd 
a javítás vagy a csere érdekében. 
Ezeket  a  beavatkozásokat  a 
lakók észre sem kell vegyék.

–  Igen  fontos  kérdés,  hogy 
érezhető lesz‑e a csatornák szaga 
a településeken?

–  Igen, az elején ez várható, 
azonban  a  rendszer  beállítá-
sa  után  a  szaghatás  mértéke 
nem  haladhatja  meg  a  tûrési 
határt.  Tudom,  ez  szubjektív 
fogalom,  mégis  ez  a  helyzet. 
A kifejezetten  kellemetlen, 
szinte tûrhetetlen, undorító bûz 
nem  engedhető  meg.  Éppen 
ezért  fog  kiépülni  –  nemcsak 
az  átemelőknél  –  szaghatás 
csökkentő  (nem megszüntető) 
rendszer.  Van  olyan  átemelő, 
ahol  nem  lesz  szükség  szag-
talanító  berendezésre,  mert 
olyan  rövid  lesz  a  szennyvíz 
tartózkodási  ideje,  hogy  nem 
indul be az előrothadás vagyis 
a  kénhidrogén  képződés,  ami 
a  bûzös  szagot  okozza.  Ezt  a 
rendszert  egy  erre  specializá-
lódott cég  tervezi és kivitelezi. 
Véleményem szerint bízhatunk 
a szakértelmükben.

–  Jelenleg  milyen  ütemben 
halad  a  köztéri  átemelők  kiépí‑
tése?
–  Eddig több mint húsz darab 

átemelő  építése  kezdődött  el, 
melyeknek  a  beton  mûtárgy 
része került a helyére. Értékben 
eddig  (2013.  július  közepe)  a 
szerződéses  összeg  több  mint 
22 %-a készült el.

–  Várhatóan  mikor  ér  véget 
az  átemelők  építése,  és  mikor 
kezdődhet el a próbaüzem?
–  A szerződés  szerint  az 

átemelők  építésének  végleges 
lezárása  (a  próbaüzemet  is 
beleértve,  amikor  már  szenny-
vizet is szállítanak) 2014. április 
közepére  tehető,  azonban  fizi-
kailag  sokkal  hamarabb  meg-
épülnek a mûtárgyak. Terveink 
szerint  a  próbaüzem  minden 
átemelő  esetében  legkésőbb 
2013.  december  közepén  meg-
kezdődik. Természetesen egyes 
átemelők  már  ez  előtt  elindul-
hatnak,  különösen  a már meg-
lévő,  de  felújításra  tervezett 
átemelők.  Utóbbiak már  szept-
emberben  üzemelhetnek,  de 
még  nem  a  véglegesen  befeje-
zett állapotban.

Épülnek a köztéri átemelõk
Látszólag szinte elkészült a csatornázás, néhány utca kivételével a csövek már a 
földben vannak, elkészült a szennyvíztisztító is, és nagyon sok utcát már véglege-
sen helyreállítottak. Azonban ahhoz, hogy elindulhassanak a tömeges rákötések, 
nagyon fontos lépés a köztéri átemelõk kiépítése, amik biztosítják a szennyvíz 
gyûjtõcsatornán keresztüli eljutását a tisztítótelepre. A köztéri átemelõk kiépítésé-
vel kapcsolatban H. Kovács Gábor mérnököt kérdeztük.  

A környék lakói nagyon várták már a Felsõvölgyi út aszfaltozását - következik az Alsóvölgyi út

A meredek, fanevû utcákban a korábbi, meglévõ úttal egyezõ teherbírású zúzottköves utat állítottak helyre

Felhívás véleményezésre

Tisztelt érdi lakosok!
Tájékoztatom  Önöket,  hogy  Érd  Megyei  Jogú  Város  Köz-
gyûlésének 54/2013.  (II. 28.) számú határozata, és az annak 
mellékleteként  megfogalmazott  tematika  alapján  elkészült 
a  volt  katonai  lőtér  Földmunkás  utca  –  Esztergályos  utca 
–  sóskúti  településhatár  által  határolt  területre  vonatkozó 
Környezeti Értékelés.
A Környezeti  Vizsgálat  részét  képező Környezeti  Értékelés 

véleményezése az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendeletben foglalt 
szabályok szerint önálló eljárásban történik, azonban kapcso-
lódik  az  érintett  területre  vonatkozó  településrendezési  ter-
vek módosításának folyamatához. A településrendezési tervek 
módosításának célja  a ~16 ha nagyságú,  jelenleg beépítetlen 
terület  környező  kertvárosi  lakóterületekhez  hasonló  inten-
zitású lakóterületi hasznosítása a meglévő természeti értékek 
zöldfelületként való megtartásával.
A Kormányrendelet  8.§(3),  (5)  bekezdései  szerint  a 

Környezeti  Értékelés  véleményezése  a  következők  szerint 
lehetséges: 
A Környezeti  Értékelés  dokumentációja  megtekinthető  a 

Polgárok  Háza  (Alsó  u.  3.)  földszinti  ügyfélszolgálati  helyi-
ségében,  valamint  a  Főépítészi  Csoportban  (Alsó  u.  1.  II. 
emelet 209.  szoba),  illetőleg  Interneten elérhető a következő 
helyen:  http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/felhivasok  cím-
szó alatt.
A dokumentációval kapcsolatos véleményeiket, észrevétele-

iket 2013. szeptember 16-ig nyújthatják be írásban a Főépítészi 
Csoporthoz  címezve,  ill.  a  foepitesz@erd.hu  e-mail  címre 
küldve. 

Tisztelettel:
  Ágó Mátyás főépítész

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

alapján
pályázatot hirdet

 szociális gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Nyírfa utca 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: A szakmai irányelveknek megfelelően az intézményben élők 
gondozása. Családok, töredék családok bekerülési okának megszüntetése, 
személyre szabott bánásmód keretében.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, Szociális segítő; szociális asszisztens; mentálhigié-

niés asszisztens; szociokulturális animátor; foglalkoztatásszervező; szociális, 
gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

Elvárt kompetenciák:
•  Kiváló szintű kreatív, nyitott személyiség, kezdeményező készség, önállóság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyít-

vány-másolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 
2013. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics 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: 1/339/2013 , valamint a 
munkakör megnevezését: Szociális gondozó,

vagy
•  Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-

mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag 
a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•  Érdi Honlap - 2013. augusztus 26.

helyi társadalom
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A klub vezetőjével a nyár elején 
megalakult klub második össze-
jövetele előtt beszélgettünk cél-
jaikról és terveikről.
  – A laikus is tudja, vagy 

legalábbis sejti, hogy szá
mos mûemlékértékû épület, 
emlékmû, esetleg Érdre különö
sen jellemző, jellegzetes tárgy 
bekerülhet a feltétlenül megőr
zendő értékek sorába, és ennek 
eléréséhez nem feltétlenül kell 
klubot alakítani. Mi vezérelte 
önöket, amikor eldöntötték, 
hogy megalakítják a helyi érté
kekkel foglalkozó csoportjukat? 
– Nem annyira a nyilvánvaló, 

mint inkább a rejtett értékek fel-
tárása, felkutatása és számbavé-
tele vezérelt bennünket. Az Érdi 
Hungarikum Klub  június 20-án 
alakult  meg,  tizennégy  taggal, 
és a nyári tétlenséget követően, 
most  augusztusban  szeretnénk 

teljes  odaadással  elkezdeni  azt 
a  munkát,  amiért  ez  a  kis  lét-
számú,  ám  reményeink  szerint 
egyre  bővülő  csoport  létrejött. 
Összejöveteleinket  minden 
hónap utolsó előtti csütörtökén 
tartjuk, és arra számítunk, hogy 
közben egyre többen csatlakoz-
nak majd hozzánk. Értékes javas-
latokra  is  számítunk,  hiszen  a 
nyár folyamán mindenki nyitott 
szemmel járt-kelt városunkban, 
és  biztosan  felfigyelt  azokra 
a  helyi  értékekre,  amelyekkel 
érdemes  lesz  bővíteni  a  helyi 
hungarikumok  listáját.  A nyári 
pihenő  alatt  a  levelező  listán-
kat  bővítettük,  a  készülő  hon-
lapot  terveztük,  és  persze,  mi 
is nyitva tartottuk a szemünket, 
hiszen  rengeteg helyen  ráakad-
hatunk olyan dolgokra, amelye-
ket érdemes az utókor számára 
megőrizni.  Örömmel  olvastam 

például  az  Érdi  Újságban  Elek 
Mihály  fafaragóról,  őt  minden-
képpen  felvesszük  a  listánkra. 
Aki  nyitott  szemmel  jár-kel, 
olvas  újságot,  vagy  böngészi 
a  világhálót,  biztosan  rábuk-
kan  azokra  a  helyi  értékekre, 
amelyekre  érdemes  időt  szán-
ni,  amelyekkel  érdemes  foglal-
kozni.  A cél  az,  hogy  az  érdi 
polgárok  is  javasoljanak  olyan 
személyt vagy olyan létrehozott 
értéket, akit, illetve amit megőr-
zendő  értéknek,  hungarikum-
nak  tartanak.  A javaslatokkal 
teli  listát  továbbítjuk  a  nemré-
gen  megalakult  Érdi  Értéktár 
Bizottságának,  amelynek  tag-
jait  a  közgyûlés  választotta 
meg,  ők  pedig  Hudák  Mihály, 
Kubassek  János,  Szerényi 
Gábor.  A hungarikummá  nyil-
vánítás  folyamata  pedig  több-
lépcsős.  Az  Érdi  Hungarikum 
Klub összegyûjti és véleménye-
zi  a  javaslatokat,  továbbítja  az 
említett  bizottságnak,  amely 
kiválasztja  az  arra  érdemese-
ket, majd eljuttatja  javaslatait a 
megyei  értéktár  bizottságához, 
ahonnan  felterjesztik  a  javas-
latot,  miszerint  nemzeti  hun-
garikummá  való  nyilvánítását 
kérik. 

– Ez alatt azonban nem 
csak építményeket vagy emlék
mûveket kell érteni?
– Az  életünk bármelyik  terü-

letéről  származhat  az  a  helyi 
kincs,  amit  értékesnek,  hova-
tovább  hungarikumnak  sze-
retnénk  nyilvánítani.  Lehet 
az  agrárium,  iparmûvészet, 
képzőmûvészet, irodalom, azaz 
a kultúra minden területe, vagy 
akár természeti kincs, az egész-
séges  életmóddal  és  a  sporttal 
összefüggő  érték,  egyszóval 
mindaz,  ami  életünkhöz  tarto-
zik,  és  különlegesnek,  megis-
mételhetetlennek  tartjuk.  Még 
akár  a  szomszéd  néni  almás 
pitéjét  is  benevezhetik  a  helyi 
értékek  tárába,  ha  senki  más 
nem tud hasonlót készíteni!

 – Hogyan nevezzem be az 
almás sütit például?
–  Ehhez  egy  kérdőívet  kell 

kitölteni.  Be  kell  írni,  hol  lehet 
fellelni  azt,  amit  javasolni  sze-

Év végére kiállítást és vásárt is terveznek

A helyi értékek feltárására vállalkozik  

az Érdi Hungarikum Klub 
A nyilvánvaló értékek mellett rejtett kincsek után is 
kutatunk, hiszen adott esetben akár a szomszéd néni 
almás pitéjét is benevezhetik a helyi értékek tárába, 
ha a környéken senki más nem tud olyan ízletest 
sütni, mint õ! Az elsõdleges célunk, hogy ne kallódjon 
el, ne merüljön feledésbe semmi, ami értékesnek szá-
mít – nyilatkozta lapunknak Brunczvik Attila, az Érdi 
Hungarikum Klub vezetõje.

lítás és vásár megszervezését is 
tervbe vettük. 

– Kikre számítanak ezen a 
kiállításon?
–  Mindenkire,  akik  értéket 

tudnak felmutatni. Mi úgy gon-
doljuk, rengeteg ilyen van váro-
sunkban,  és  biztosan  van  mit 
megmutatnunk  egymásnak. 
Úgy  tervezzük,  hogy  az  első 
helyi  hungarikum  kiállítást  az 
új Városi Sportcsarnokban ren-
dezzük  meg,  mert  számítunk 
rá, hogy lesz annyi jelentkező, 
akik  benépesíthetik  ezt  a  léte-
sítményt, és érdeklődő közön-

ségből sem lesz hiány. Legfőbb 
célunk  az,  hogy  a  gyermeke-
inknek,  fiataljainknak  meg-
mutassuk,  mennyi  nagyszerû, 
csodálatos  érték  van  szûkebb 
és  tágabb  környezetünkben, 
amelyek  reményeink  szerint 
itthon  tartják  azokat  is,  akik 
esetleg  az  ország  elhagyását 
fontolgatják.  Ilyen  nagyszerû 
értékeket  bárhol  is  keres-
nék,  a  világban  sehol  másutt 
nem  találnak,  érdemes  tehát 
itt  maradni,  és  megbecsülni 
mindazt, amink van.
  Bálint Edit

Brunczvik Attila, az Érdi Hungarikum Klub vezetõje szerint az érdi fafaragó, 
a lapunkban nemrég bemutatott Elek Mihály remek  alkotásai is felkerül-
nek a helyi értékek listájára

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

helyi társadalom

retne,  azaz bejelölni  a  forrását, 
ha  van,  a  bibliográfiáját,  fény-
képpel  dokumentálni,  és  per-
sze,  pár  sorban meg  kell  indo-
kolni,  miért  tartják  értéknek, 
miért  javasolnák  hungarikum-
nak. Ilyen egyszerû.

– Bárki tagja lehet az Érdi 
Hungarikum Klubnak?
–  Hogyne,  hiszen  nyitott  a 

klubunk. Az augusztusi össze-
jövetelünket  a  lap  megjelené-
sének napján, 22-én tartjuk, és 
sokan talán nem értesültek róla 
idejében,  de  szívesen  látunk 
minden  érdeklődőt,  aki  elfo-
gadja  a  céljainkat  szeptember 
19-én  vagy  október  24-én.  Aki 
csatlakozni  szeretne  hozzánk, 
egy  egyszerû  nyilatkozattétel-
lel  megteheti.  A megalakulás 
utáni  első  klubnapunkon  sze-
retnénk számba venni a muze-
ális  értékeinket,  és  a  későb-
biekben  foglalkozunk  majd  a 
magánszemélyek  által  aján-
lott  értékekkel.  Távlati  célja-
ink  között  szerepel  egy  saját 
kiadvány  megjelentetése  is, 
amelyben bemutatjuk az addig 
összegyûjtött  helyi  értékeket. 
Persze,  ehhez  szükségünk 
lesz  támogatókra  is,  hiszen 
saját  forrásokkal  nem  rendel-
kezünk.  Együttmûködünk 
viszont a hasonló célokkal  lét-
rejött  szervezetekkel,  hiszen 
azt  szeretnénk,  ha minél  több 
hazai  értéket  bemutathatnánk 
az  érdieknek,  de  ezzel  együtt 
szeretnénk,  ha  az  érdi  kincse-
ket,  különlegességeket  is meg-
ismernék  az  egész  országban. 
Év végére egy nagyarányú kiál-
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A Nemzeti  Bajnokságok  átszer-
vezésével  sújtott  két  csapat 
találkozásával  vette  kezdetét  a 
Pest  megye  I.  osztályú  labda-
rúgó  bajnoksága.  Bár  mindkét 
csapat  játékoskerete  jelentősen 
átalakult,  céljuk  a  további  hat, 
az NB  III-ból  a megyei  bajnok-
ságba  visszakerült  csapathoz 
hasonlóan a bajnokság megnye-
rése,  de  legalább  az  élmezőny 
valamelyik  helyének  megszer-
zése.  A hazai  csapat  jelentős 
átalakuláson  ment  keresztül  a 
nyár  folyamán.  A csapat  első 
keretéből  tízen  távoztak,  míg 
az  érkezők  –  szintén  tíz  játé-
kos  –  és  az  utánpótlásból  fel-
kerültekkel  megfiatalított  keret 
a  felkészülési  mérkőzéseken 
reményteljesen szerepelt, de az 
igazi  megméretés  mégis  a  baj-
noki mérkőzés.
Jó  iramban,  hazai mezőnyfö-

lénnyel  kezdődött  a  találkozó. 
Az  első  gólhelyzetre  sem  kel-
lett sokat várni, de sajnos Patkó 
kivárt,  így  a  vendég  védők  fel-
szabadítottak.  Válaszul  vendég 
helyzetet  és  Kertész  bravúrt 
láthattak  a  szurkolók. Továbbra 
is  felváltva  forogtak  a  kapuk 
veszélyben,  igazolva  az  idény 
eleji  formát.  A kimaradt  hely-
zetek  után  az  előnyt  sajnos  a 
vendégcsapatnak  sikerült  meg-
szerezni.  Két  korábbi  NB  I-es 
játékos  –  Nikolov  Balázs  és 
Smiljanic  –  közremûködésével 
a  34.  percben  előnyhöz  jutott 
a  biai  csapat.  Nikolov  szögletét 
Smiljanic  fejelte  a  kapuba.  0-1. 
A gól után a vendégek játszottak 
fölényben,  így  Kertész  F.  több-
ször is bizonyíthatta jó formáját.

A szünetben  az  érdiek  edző-
je  kettős  cserét  hajtott  végre  és 
szerkezetileg  is  átalakította  a 
csapat  játékát.  A hazaiak  azon-
nal  magukhoz  ragadták  a  kez-
deményezést,  míg  a  vendégek 
az  eredmény  tartása  érdekében 
a  védekezés  megerősítésére 
fordítottak  nagyobb  figyelmet, 
támadásaikat  főleg  kontrákra 
építették, nem is veszélytelenül. 
A félidő  közepére  állandósult  a 
hazai fölény, amely ritkán látha-
tó gólparádéban nyilvánult meg. 
A 26. percben Papp G. szögletét 
Csizmadia  Z.  jutatta  a  kapuba. 
1-1.  Egy  perccel  később,  a  27. 
percben  Németh  G.  lőtte  be  a 
labdát  a  védők  vonala  mögé, 
amelyre  Gyurácz  B.  érkezett  és 
a kifutó kapus felett 25 méterről 
emelt a kapu közepébe. 2-1. Még 
észhez sem térhettek a vendégek 
a gyorsan bekapott két gól után, 
mikor újra a hálójukban táncolt 
a labda. A 30. percben egy ritka 
szép  akció  során  Csizmadia-
Gyurácz-Csizmadia  volt  a  labda 
útja,  a  védőknek  esélyük  sem 
volt  a  közbelépésre  és  máris  a 
kapujukban  volt  a  harmadik 
hazai találat. 3-1. Ezzel a találat-
tal el is dőlt a három pont sorsa. 
A mérkőzés  hátralévő  idejében 
a  szurkolók  ünneplése  mellett 
örömfocit játszott a hazai csapat. 
Nem sok hiányzott az újabb érdi 
gólhoz  sem,  de  Patkó  Gy.  sza-
badrúgása a kapufáról pattant a 
mezőnybe.
A szurkolók  nagy  része  nem 

pártolt  el  az  érdi  csapattól,  és 
ezt  a  fiúk  időnként  nagyszerû 
játékkal  és  látványos  gólokkal 
hálálták  meg.  Nem  mehetünk 

el  szó  nélkül  amellett,  hogy  a 
hazai  keretben  kilenc  Érden 
lakó  játékos  van  és  nyolcan 
pályára is léptek a győztes mér-
kőzésen.

Érdi VSE-Viadukt SE Biator-
bágy 3-1 ( 0-1)
Érd, 150 néző
Vezette: Solymosi A.
Érdi VSE: Kertész F.- Ország P., 
Jakab Á., Süveges G., Németh 
G. (László Cs.) – Gyurácz B. 
(Cservenka G.), Kovács B. 
(Ebedli Z.), Csizmadia Z., 
Papp G. – Patkó Gy., Makituma 
N. (Kormos E.)
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Csizmadia Z. 2, 
Gyurácz B., ill. Smiljanic
Sárga lap: Gyurácz B.
Jók: Kertész F., Ország P., 
Németh G., Csizmadia Z.

Győzelemmel   kezdte  tehát  a 
bajnoki  szereplést  az  érdi  csa-
pat,  így  érthető  volt   a  hazaiak 
edzőjének öröme, főleg a máso-
dik félidőben látottak alapján.
Limperger Zsolt (Érd): 
–  Az  első  félidő  kicsit  a  cso-

csóhoz  hasonlított.  Akár  3-3 
is  lehetett  volna  az  eredmény. 
A második félidőben a biai csa-
patnak nem voltak helyzetei és 
a  játék  alapján  megérdemelten 
nyertünk. 
A 2.  fordulóban  augusztus 

25-én  vasárnap  délután  öt  óra-
kor  az  érdi  csapat  Turán  lép 
pályára,  majd  a  3.  fordulóban 
31-én szombaton délután ötkor 
a  Vecsés  FC  csapatát  fogadják 
az Ercsi úti sportpályán.  
  Harmat Jenő

Szófiában  rendezték  meg  a 
junior  birkózó  világbajnoksá-
got,  ahol  a  48  kg-osok  22  fős 
mezőnyben  Dénes  Mercédesz 
révén voltunk érdekeltek.
Merci  az  egyenes  kieséses 

rendszer  első  fordulójában  a 
moldovai  Doina  Roscovaut 
győzte  le  7-0-ra,  az  elődöntőbe 
jutásért  pedig  a  lengyel  Paula 
Kozlowot  4-0-ra.  Az  elődöntő-
ben  a  román  Emilia  Vuc  ellen 
alulmaradt,  a  bírói  döntések 
sajnos    nem  neki  kedveztek. 
A bronzéremért  a  mongol 
Altangerel  ellen  4-2-re  győzött 
és  szerezte  meg  a  második 
világbajnoki bronzérmét.
A következő  nagy  feladat  a 

budapesti  felnőtt  világbajnok-
ságon  vár Mercire,  szeptember 
18-án.
Nagy  örömünkre  szol-

gál,  hogy  Dénes  Mercédesz  a 
FILA „SAVE OLYMPIC  WREST-
LING”  kampányanyagának 
kiemelt  szereplője  lett,  a  180 
ország több ezer női versenyző-
je közül. Ez itt tekinthető meg:
http://www.fi la-off ic ial .

com/images/FILA/documents/
FILA_Final_online.pdf
A FILA honlapról  letölthető 

képernyővédőn  is  Merci  fény-
képe látható: 
http://www.fila-official.com/

images/FILA/screensavers/
FILA_screensaver_1.jpg
Birkózóink  az  elmúlt  héten 

fejezték be a következő szezonra 
való felkészülésük utolsó állomá-
sát Dunavecsén, ahol a csaknem 
kéthetes  edzésprogram  mellett 
olyan programok is voltak, mint 
a hagyományos Spartacus Kupa 

Kispályás  labdarúgótorna,  kom-
binálva  íjászattal,  valamint  a 
römi és ulti verseny.
A zánkai  technikai  birkózó 

Erzsébet-táborban  2x10  fő  érdi 
birkózó vett részt.
Dunavecsei  versenyek  ered-

ményei:
Kispályás  labdarúgótorna, 

kombinálva íjászattal: Birkózók 
csapat 1. hely, Repeta csapat 2. 
hely, Wrestling csapat 3. hely.

Az ultibajnokság eredménye: 
id.  Sárosi  János  1.,  Südi Gábor 
2.,  Pajor  László.,  Derzsi  Lajos 
4., Metzl  János  V., Nagy Attila 
6. hely.
A römibajnokság  eredménye: 

Prim  Zsolt  1.,  Véghné  Pászli 
Tünde  2.,  László  Varga  László 
3.,Tar Mihályné 4., Virág Anikó 
5., Tót-Suszt Ágota 6. hely.

  Tar Mihály

A pályázatra  azok  az  önkormányzat  területén 
lakóhellyel  rendelkező,  a  benyújtást  megelőző 
félévben kimagasló tanulmányi eredményt elérő, 
magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik nap-
pali  tagozaton,  államilag  elismert  hazai  vagy 
külföldi oktatási intézményben, felsőfokú képzés 
esetén  első  képzésben  (alapképzés,  mesterkép-
zés) vesznek részt. 
Az  ösztöndíj  időtartama  10  hónap,  azaz  két 

egymást  követő  tanulmányi  félév  (szeptember–
január) illetve (február–június) időtartamra.
Pályázni  kimagasló  tanulmányi  eredmény 

elérése esetén  lehet,  amennyiben az egy háztar-
tásban  élők  egy  főre  jutó  jövedelme  nem  éri  el 
a  mindenkori  nyugdíjminimum  háromszorosát. 
A bizottság  a  pályázó  mûveltségi  vagy  szakmai 
versenyeredményeit figyelembe veheti.
Ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósí-

tásra,  ha  az  ösztöndíj  folyósításának  időtartama 
alatt a pályázó beiratkozott hallgatója, tanulója a 
pályázatban megjelölt intézménynek. 
Az  elnyert  ösztöndíjat  közvetlen  adó-  és  TB 

járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban 
az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázatot  zárt  borítékban  a  Polgármesteri 

Hivatal  Ügyfélszolgálati  Irodáján  (2030  Érd, 
Polgárok  Háza,  Alsó  u.  3.)  írásban  –  a  pályázó 
által aláírva – egy példányban kell benyújtani az 
erre rendszeresített nyomtatványon.
A pályázat  benyújtási  határideje  minden  év 

szeptember  20.,  a  második  félévre  való  beirat-
kozást,  a  kimagasló  tanulmányi  és  versenyered-
ményt február 28-ig kell igazolni.
A pályázatot benyújtani személyesen vagy pos-

tai úton  lehet,  a postai úton benyújtott pályázat 
esetében  a  benyújtási  határidőn  a  postára  adás 
idejét kell érteni.
A benyújtási  határnapot  követően  beérkezett/

postára  adott  pályázatokat  érvénytelennek  kell 
tekinteni.
A kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányo-

san kitöltött  adatlap  esetén  a pályázat  érvényte-
len, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.
A tanév második  félévére az ösztöndíj  további 

folyósításához a benyújtási határnapot követően 
beérkezett/postára  adott  igazolásokat  érvény-
telennek  kell  tekinteni.  Utólagos  hiánypótlásra 
nincs lehetőség.
Az  érdekeltek  a  pályázatok  elbírálása  után  a 

bizottság döntéséről írásbeli értesítést kapnak.
A pályázók  a  következő  személyi  és  egyéb 

adatokat  kötelesek  a  pályázatban megadni:  név, 
állandó  lakcím,  levelezési  cím,  telefonszám, 
anyja  neve,  tanulói  azonosító  száma,  születési 
helye és ideje, bankszámlaszám, általános iskola, 
középfokú  illetve  felsőoktatási  intézmény,  a  kar 
és  a  szak  teljes  megnevezése,  a  tanulmányok 
várható időtartama.
A pályázat kötelező melléklete az általános isko-

la, a középfokú illetve felsőoktatási intézmény által 
kiadott igazolás arról, hogy a pályázó a fentiekben 
meghatározott képzéstípusok valamelyikében vesz 
részt, az előző tanév végi eredmény igazolása, az 
eltartók jövedelem kimutatása, valamint nyilatko-
zat a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér-
hetetlenség,  illetve  érintettség  fennállásáról  vagy 
hiányáról,  testvér(ek)  iskolalátogatási  igazolása/ 
hallgatói jogviszony igazolása.

Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város Városközpont részterületre: Európa sétány – Budai 
út  – 19260 hrsz-ú út  – Hivatalnok u.  – Esküdt u.  – alsó vasút által határolt  területre vonatkozóan a 
233/2010. (VII.19.) KGY. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, valamint a 31/2010.(VII.20.) 
önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítását készítjük elő.
A tervmódosítás  elsődleges  célja,  hogy  a  tervezési  terület,  és  környezete  jelenlegi  közlekedési 

helyzetének  lehetőség  szerinti  javítására,  valamint  a  beépítés  újragondolására  a  hatályos  szabályo-
zás  szerinti  előírásokhoz  képest  olyan  javaslatot  adjon,  ami  várható  hatásként  elősegíti  a  terület 
„városközponthoz méltó”  fokozatos  átalakulását,  kedvezőbb  építészeti megjelenését.  A felhíváshoz 
kapcsolódó dokumentáció a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati  Irodáján, és a Főépítészi Csoportban  is 
megtekinthető.
Interneten  a  dokumentáció megtalálható  a  következő  helyen:  http://www.erd.hu/nyitolap/kozu-

gyeink/onkormanyzat a településrendezési eszközök módosítása címszó alatt.
A vonatkozó jogszabályok, és Érd MJV 80/2013. (III.28.) számú határozata szerint a tervmódosítás 

során biztosítani kell a véleményező partnerek – lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szer-
vezetek, vallási közösségek – minél szélesebb körének bevonását. 
Az  előzetes  tájékoztatási  szakaszban  kérjük,  hogy  2013.  szeptember  13-ig  nyilatkozzanak  arról, 

hogy  az  eljárásban  partnerként  részt  kívánnak-e  venni,  illetőleg  írásos  észrevételeket  is  tehetnek  a 
településrendezési elképzelésekkel kapcsolatban. 
Nyilatkozatukat, észrevételeiket a fenti határidőig írásban leadhatják a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati 

Irodáján (Alsó u. 3.), a Főépítészi Csoportnak (Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba) címezve, vagy a foepi-
tesz@erd.hu e-mail címre küldve. 
T. Mészáros András Polgármester nevében eljárva: 
Tisztelettel:   Ágó Mátyás főépítész

Pályázati kiírás

Érd Megyei Jogú Város tanulmányi ösztöndíjára

Érdi VSE – Viadukt SE Biatorbágy 3-1 (0-1)

Gyõzelem a nyitó mérkõzésen

A zöldmezes hazai támadók folyamatosan veszélyt jelentettek a vendégek kapujára.
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Birkózók felkészülése, „kiegészítõ sportágakkal”

Dénes Mercédesz junior  
világbajnoki bronzérmes

Dénes Mercédesz nemcsak a birkózószõnyegen ért el sikereket

panoráma
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Kata, Lili és Nóra hármasikrek. 
Márciusban múltak hétévesek, 
de ha időre érkeztek volna – és 
nem a 27. héten –, nyár elején 
ünnepelnék a születésnapjukat. 
Édesanyjuk, Bereczné Bögös 
Henriette egy balul sikerült 
ciszta- és petefészekmûtét után 
évekig küzdött azért, hogy gyer-
meke lehessen: hat lombikprog-
ramon volt túl, mire a vágyott 
várandósság összejött. Sajnos, 
e boldog időszak vége sem volt 
problémamentes: egy fertő-
zés miatt – amit a nőgyógyász 
későn vett észre – a babák jóval 
korábban születtek a vártnál: 
Lili 1100, Kata 1080, Nóra 990 
grammal. Lili és Kata háromna-
posan súlyos agyvérzésen esett 
át, Nóri agyi infarktust kapott. 
Egyik gyermeknek sem adtak 
sok esélyt az orvosok: úgy vél-
ték, Lili csak vegetál majd, Kata 
nem fog lábra állni, Nóri pedig 
valószínûleg nem marad élet-
ben, és attól is tartottak, hogy 
vak lesz. Szerencsére nem így 
történt – köszönhetően édes-
anyjuk törhetetlen akaratának, 
szívósságának, és annak, hogy a 
gyerekek fejlesztése szinte azon-
nal megkezdődött: fejlesztőtor-
na, úszás, lovaglás, akupunktú-
ra, hogy csak párat említsünk a 
sokféle foglalkozás közül.

Aki ikreket nevel, az tudja, 
egészséges kisbabákkal sem 
könnyûek az első hetek, hóna-
pok; Henriette-ék mindennapja-
it az is nehezítette, hogy Lilinél 
és Katánál az agyvérzés miatt 
vízfejûség alakult ki, emiatt 
koponyájukba agyvizet elvezető 
katétert (shuntöt) ültettek be, 
amit többször cserélni kellett. 
A két kislány születése óta körül-
belül 30-30 koponyamûtéten van 
túl, Kata emellett epilepsziás is, 
és gyenge a látása. Mégis, min-
den gond-baj ellenére boldogan 
élnek érdi házukban, ugyanúgy, 
mint minden más többgyer-
mekes család. Itt látogattuk 
meg őket, nem sokkal azután, 
hogy Henriette-et jelölték a „Jó 
embert keresünk” pályázatra, 

amit a Médiaunió Alapítvány írt 
ki. Olyan társadalmi, közössé-
gi értéket létrehozó embereket 
keresnek, akik cselekedeteikkel 
pozitív hatással vannak kör-
nyezetükre. Férje így indokolta 
Henriett jelölését: „A feleségem 
optimizmusát, kitartását, és 
mosolyát ajánlom és kívánom 
mindenkinek”.

– A jelölés óta történetünk 
megjelent a médiában és közös-
ségi oldalakon is. Az interneten 
ismeretlen emberektől azóta 
sok negatív kommentárt kap-
tam. Volt, aki azt írta, hogy 
lombikozás helyett inkább 
fogadtam volna örökbe gyere-
ket. Más pedig úgy vélekedett, 
hogy ha ennyire nem akartak 
megszületni a gyerekeim, nem 
kellett volna annyira „erőltet-
ni”. Egyébként mi gondoltunk 
az örökbefogadásra is, még egy 
tanfolyamot is elvégeztünk, de 
közben megérkeztek a lányok… 
Ami pedig a megszületésüket 
illeti: ha a fertőzésemet idő-
ben kezelik, nem lettek volna 
koraszülöttek. Miután pedig így 
hozta az élet, mi mást tehetnék, 
mint azt, hogy felnevelem őket? 
Hagytam volna ott a gyermekei-
met a kórházban? Az a jó anya, 
aki az államra bízza a gyermekei 
nevelését? – tette fel a kérdést 
Henriette. 

A patikatisztaságú, szépen 
berendezett ház nappalijában 
beszélgettünk, körülöttünk 
a három gyerek – kedvesek, 
mosolygósak, közvetlenek és 
elevenek. Nóri – akinek az orvo-
sok nem jósoltak jövőt – ma már 
teljesen egészséges, ennivalót 
hoz a testvéreinek, magukról és 
a barátairól mesél. Kata moso-
lyog, az ölembe ül, kérdezget, 
beszél. Lili csak nevet, simo-
gat, törleszkedik – ő nagyon rit-
kán szólal meg, bár mindent 
ért. A két lány szemfényvesztő 
gyorsasággal mászik, sőt, álldo-
gál is; a járás (még) nem megy. 
Henriette babakocsiban viszi 
őket mindenhová. Mivel férje 
napközben dolgozik, rá hárul 

a bevásárlás, ügyintézés, úgy, 
hogy közben a gyerekeket is 
viszi magával, legalábbis a szün-
időben.

– Lili és Kata középsúlyos hal-
mozottan sérültek, év közben 
Százhalombattára járnak speci-
ális óvodába, ahol mindenféle 
fejlesztést megkapnak. Ezen 
kívül heti két napon Dévény-tor-
nára is járunk. Nóri a Bem téri 
óvodába járt mostanáig, most 
kezdi az iskolát. Nagyon ügyes, 
segítőkész gyerek, az óvodában 
is mindig a kisebbeket pátyol-
gatja, és nagyon szeret napos 
lenni. Most, a nyári szünetben 
mindhárman itthon vannak. 
Nemrég érkeztünk meg a nyara-
lásból, Görögországban voltunk. 
Próbálkoztunk Magyarországon 
megfelelő szállást találni – ami 
sokkal könnyebb lenne, és biz-
tonságosabb is, mint külföldön 
nyaralni, hiszen a két kislány-
nak a shunt miatt bármikor 
orvosi ellátásra lehet szüksége –, 
de nem sikerült. Mikor meghal-
lották, hogy öten szeretnénk egy 
szobában lakni, közölték, hogy 
azt nem lehet. Görögországban 
sikerült megfelelő helyet talál-
ni, ráadásul az emberek is ked-
vesek, segítőkészek. Ezt itthon 
nem mondhatom el. Annyi szá-
nakozó vagy kíváncsi tekintet-
tel találkoztam az elmúlt évek 
során, hogy meg kellett tanul-
nom úgy közlekedni, hogy nem 
nézek az emberekre – mondta 
Henriette, aki egyáltalán nem 
érzi úgy, hogy az emberek szá-
nalmára szorulna.

– Imádom a lányaimat, úgy, 
ahogy vannak, és állítom: bol-
dogabb vagyok, mint sokan 
mások. Közös programokat csi-
nálunk, jól érezzük magunkat. 
Büszke vagyok a fejlődésük-
re és az elért eredményekre. 
Tisztában vagyok vele, hogy 
egy egészséges gyerek jóval 
nagyobb lépésekben fejlődik és 
egyre önállóbb lesz, míg Katát 
és Lilit ma is cumisüvegből ita-
tom, pelenkázom és karon hor-
dozom. Mégis, sok örömöm van 
bennük – tette hozzá a lányok 
anyukája, aki beszélgetés köz-
ben etette, ellátta Katát és Lilit. 
Aztán a két kislány a szőnyegen 
hancúrozott, nagyokat nevetve, 
míg ikertestvérük „nagylányo-
sabb” játékokat játszott. 

– Mi együtt voltunk ám anyu 
hasában, csak egy fertőzés 
miatt ilyen hamar meg kellett 
születnünk – nézett rám Nóri. 
Szemlátomást ismeri születésük 
történetét. 

– A kezdeti időkből már nem 
emlékszem a rosszra, vala-
hogy kitörlődött az agyamból. 
Felesleges is lenne ilyeneken 
rágódni. A lényeg, hogy nagyon 
jó lenni a lányokkal. Ha kell, van 
segítségem is, hiszen vannak 
nagyszülők, de én nem érzem 
jól magam sokáig nélkülük. Ami 
rosszul érint, az az emberek 
reakciója: vadidegenek akár az 
utcán, akár név és arc nélkül 
az interneten gorombáskodnak 
velem, pedig fogalmuk sincs, 
mit tettem azért, hogy gyereke-
im legyenek, hogy miért küz-
döttem és mi mindent tettem 
értük. Mások pedig csak azzal 
törődnek, hogy a saját kíván-
csiságukat kielégítsék – emiatt 
közelednek, nem pedig segítő 
szándékkal. A negatív megjegy-
zések miatt néha már bánom, 
hogy a férjem jelölt a „Jó embert 
keresünk” pályázaton. Pozitív 
visszajelzéseket ugyanis csak 
azoktól kapok, akik ismernek. 
Egyébként mi nem kérünk sen-
kitől segítséget, támogatást. Én 
csupán azt kívánom, hogy ne 
hátráltassanak. A családunkra 
számíthatok, ők mellettünk áll-
nak, és ez elég. 

Egyszer behívtak egy televízi-
ós mûsorba, és unszoltak, hogy 
mondjuk azt, őssejtkezelésre 
gyûjtünk. Azt válaszoltunk, hogy 
nekünk semmi ilyesmire nincs 
szükségünk, csupán egy-egy 
járókeretre. Közölték, hogy az 
kevés, arra nem mozdulnak meg 
az emberek – mesélte Henriette, 
aki életükről internetes naplót, 
blogot vezet. Írásai a blog mot-
tóját tükrözik: nem adjuk fel! 
Álljon itt egy részlet egy tavaly 
decemberi bejegyzésből: „Azon 
gondolkodtam, miközben a 
legnagyobb közösségi portálon 
nézelődtem, hogy egy „celeb” 
egy csomó „like”-ot, gratulációt 
kap, mert elmegy meglátogatni a 
másként élő gyerekeket, embere-
ket, és maximum két órát velük 
tölt. Minket ki ismer el? Ki ír egy 
üzenetet is, hogy te, mi, mindan-
nyian, akik nap mint nap megvív-
juk a kis harcunkat és nem csak 
a jót kapjuk az élettől, hanem a 
rosszat is, mindannyian milyen 
fantasztikus emberek vagyunk? 
A „riszpekt”, „respect”, „tiszte-
let”, „le a kalappal előtted” mind 
szóljon nekünk, másként élő 
gyerekeket nevelő szülőknek, 
mert igenis mi vagyunk fantasz-
tikusak és mi mozgatunk meg 
hegyeket nap mint nap és küz-
dünk meg malommal és széllel a 
gyerekekért!” Ádám Katalin

Az a jó anya, aki az államra bízza gyermekei nevelését?

Egy „jó ember” Érdrõl

Pályázatot írt ki májusban a Médiaunió Alapítvány „Jó 
embert keresünk” címmel. A kampánynak – lapzár-
tánkkor – egyetlen érdi jelöltje volt: Bereczné Bögös 
Henriette. Többéves küzdelem után 2006-ban a vártnál 
tizenhárom héttel korábban születtek meg hármasik-
rei. Nóri egészséges, Lili és Kata azonban halmozottan 
sérült. Henriett töretlen optimizmussal neveli, gondoz-
za lányait, azt vallva: sokkal boldogabb, mint sok más 
embertársa.

Lili, Kata, Nóra és édesanyjuk, Henriette, a „Jó embert keresünk” pályázat érdi jelöltje
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helyi társadalom

Rendõrségi felhívás

Szemtanúk jelentkezzenek!
Az Érdi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztálya nyomozást folytat halálos közúti baleset 
bûncselekményének elkövetése miatt.
A rendelkezésre álló adatok alapján 2013. július 26-án 22 óra 30 
perckor, egy középkorú férfi, az általa vezetett személygépkocsival 
közlekedett Érd lakott területén a Kossuth Lajos utcában, a Vadlúd 
út felõl a László tér irányába, amikor a 137. szám elõtti útszakaszon 
az elõtte, azonos irányba haladó ismeretlen kerékpáros elõzésébe 
kezdett. Az elõzés befejezését követõen, a gépkocsi vezetõje eddig 
tisztázatlan körülmények között elveszítette uralmát a gépkocsi 
irányítása felett, az úttest menetirány szerinti jobb oldalán lévõ 
útpadkára hajtott, ahol elõször a 133. számú ingatlan, majd a 131. 
számú ingatlan kerítésének ütközött. A baleset következtében a 
gépkocsi vezetõje és két utasa a helyszínen életét vesztette, további 
egy utas pedig súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Az Érdi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a 
fenti adatok alapján várja az ismeretlen kerékpáros, illetve azon 
személyek jelentkezését, akik a közlekedési balesetnek szemtanúi 
voltak.

A bejelentéseket az Érdi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztály városi telefonszámán 06-23-381-004, illetve az ingyenesen 
hívható 107-es, vagy 112-es hívószámon várjuk

Nyomravezetõt keresnek
A Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Rablási Alosztálya nyo-
mozást rablás bûntett elköveté-
sének gyanúja miatt ismeretlen 
tettes ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló 
adatok alapján 2013. augusztus 
12-én 17 óra 30 perc körüli idő-
ben egy ismeretlen férfi fegy-
verrel vagy annak utánzatával 
a kezében bement egy takso-
nyi takarékszövetkezetbe, az 
ott tartózkodó alkalmazottakat 
megfenyegette és készpénzt 
követelt tőlük. Az alkalmazot-
tak a fenyegetés hatására kész-
pénzt adtak át a rablónak, aki a 
helyszínről elmenekült. 

A bûncselekmény elköveté-
se során lövés leadására nem 
került sor, személyi sérülés nem 
történt.

 A férfi 25-30 év körüli, 175-
178 cm magas, átlagos test-
alkatú, enyhén kreol bőrû. 
A bûncselekmény elkövetése-
kor piros-fekete színû baseball 

sapkát és kék kapucnis rövid 
ujjú pólót viselt.

 Kérjük, hogy aki a fényképe-
ken látható személlyel, illetőleg 
tartózkodási helyével kapcsolat-
ban érdemleges adattal, infor-
mációval rendelkezik, az hívja a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ságot a +36-1/237-4339-as tele-
fonszámon, vagy tegyen beje-
lentést az ingyenesen hívható 
06-80/555-111 „Telefontanú” 
zöld számán (H-Cs.: 8-16, P.: 
8-13), továbbá a 107-es, 112-es 
központi segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén.

A SZIPPANT-HAT Konzorcium 
tájékoztatója a rezsicsökkentésről

Tájékoztatjuk Érd város lakosságát, hogy Magyarország kormánya rezsicsökkentési 
programjának megvalósítása következtében a folyékony hulladék elszállításának 
díja a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvé-
nyeknek 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 egy-
ségnyi díja Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahálózattal 
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 egy-
ségnyi díja Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahálózattal 
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 tele-
pülési 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 rezsicsök-
kentéssel kapcsolatosan a lakosságot tájékoztatni.

Az Érdi Újság augusztus 1-jei számában az ÉTH Kft. a közleményében a szippantott 
szennyvíz elszállítására vonatkozó díjcsökkentést tévedésből és helytelenül jelent-
tette 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
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Annak idején, még 1992-ben 
Münchenben esténként mun-
kából hazafelé menet többször 
elrángattak egy üvegportál elől 
kollegáim, mert kívülről nagyon 
nagy kíváncsisággal bámultam 
egy piros köpenyes embert, 
aki elegánsan, nyakkendőben, 
világos ingben cipőt javított, 
kulcsot másolt, gravírozott, 
bélyegzőt-névkártyát készített 
egyedül, ráadásul azonnali 
szolgáltatásként. „Mit bámu-
lod, nem látod, modern susz-
ter” – mondták kollégáim. Az 
én fejemben édesapám suszter 
mûhelye járt, ahol reggel 6-tól 
este 6-ig csirizes kötényében, 
nadrágjában, korszerûtlen, 
házilag összebarkácsolt kezdet-
leges gépekkel javította a falu 
lakosságának lábbelijeit, ügyes 
kezeivel olyan új csizmákat és 
cipőket készített, amelyeket 
még ma is sokan emlegetnek. 
1990-ben „Mindenki Balázs 
bácsijaként” temette el 1990-
ben a tiszteletes úr.

Ez az új élmény – hogy 
lehet ezt másként is csinálni? 
– tapasztott az üvegportálhoz, 
s ez nekem nagyon tetszett. 
Hogy tudnám én ezt megtanul-
ni? – járt a fejemben, míg nem 
itthon, Budapesten megnyitotta 
első üzletét a budai Skálánál a 
MISTER MINIT. Felvenni alig 
akart az igazgató, már „öreg” 
voltam neki 40 évesen. Végül is 

18 évi munkaviszony után innen 
mentem nyugdíjba, ma is szak-
mai tanácsadójuk és szakmai 
oktatója vagyok 90 üzlet 200 
fős gárdájának. Szlovákiában 
11, Kijevben 7 üzlet megnyitá-
sában, dolgozóik szakmai felké-
szítésében vettem részt. Számos 
szakmai újításom elfogadták, 
ma az egyik legnagyobb beszál-
lítójuk vagyunk és szervizeljük 
teljes gépparkjukat.

Közben 1995-ben feleségem-
mel és két fiammal – Attilával 
és Balázzsal – megalapítot-
tuk családi vállalkozásunkat, 
a Doktor Step Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft-t lakásunk 
20nm –es garázsában, ahol 
cipőjavítással és cipőkellék kis-
kereskedéssel kezdtük 

Ma 8 fős állománnyal, 200 
nm feletti cipőkellék kereske-
delemmel (4000 féle termékkel) 
látjuk el hasonló vállalkozások 
anyag és eszköz igényét Érd 
– Parkvárosból. Emellett a Bem 
téren, valamint Budaörs köz-
pontjában gyorsjavító szolgálta-
tást mûködtetünk. 

E sokrétû tevékenységet erős 
családi összefogással, gyakran 
napi 10-15 órás munkaidővel, 
innovatív hozzáállással tudjuk 
ellátni. Erőnket az sokszorozza, 
hogy vásárlóink többsége elége-
dettséggel és további bíztatással 
fordul hozzánk.

Kormány Sándor  ügyvezető

A szitakötő könnyed, törékeny, 
röpte légies, játékosságot, moz-
gékonyságot sugall. Kötődik a 
vízhez, folyamatosan fejlődik és 
átalakul. Különleges élmény, ha 
valaki megpillantja a szárnyu-
kon megcsillanó színjátszást. 
Varázslatnak, szinte mágiának 
tûnhet. Pici lényükből életerő, 
szabadság és energia sugárzik.

Akár a kisgyermekekről 
is szólhatna ez a néhány sor, 
hiszen sok hasonló tulajdon-
sággal rendelkeznek. Életükben 
az óvodai időszak rendkívül 
meghatározó, és melyik szülő 
ne szeretné a legjobb helyen 
és kezekben tudni féltve őrzött 
kincsét? Ha Te is szinte mindent 
megadnál egy olyan helyért, 
ahol nyugodtan otthagyhatod 

Téglások találkozója
A Parkoló programban 
résztvevő fiatalok Rákosi 
Aglája, az Ifjúsági és 
Információs Tanácsadó 
Iroda irányítója szerve-
zésében a nyári szabad-
idős kézmûves foglalko-
zások keretében meglá-
togatták a Habilitációs 
Központot. Paróczai 
Zoltánné, a Habilitációs 
Központ vezetője kollé-
gáival, Kovácsné Brassó 
Andreával és Pálvölgyi 
Margittal szeretettel fogad-
ták a gyerekeket. Nemcsak 
megmutatták a mûhelyt 
és a kemencét, hanem 
kézmûves foglalkozásba 
is bevonták a őket. 

Bereiné Petrik Mária, 
a Gyermekjóléti Központ 
vezetője munkatársaival 
együtt Madarász Katalin 
népdalénekeshez szerve-
zett meg egy látogatást. 
Madarász Katalin mesélt 
gyerekkoráról, majd elő-
vette harmonikáját és éne-
kelt, sőt, a gyerekeket is 
megénekeltette.

A programok a „Parkoló” 
keretében történtek, és 
még számos érdekes fog-
lalatosság várta a vakáció 
ideje alatt a gyerekeket.

Vállalkozói életutak Érden

Egy müncheni  
kirakatnál kezdõdött

Egyesületünk, a Monarchia Bélyeges Téglagyûjtők Egyesülete 
néhány lokálpatrióta jóvoltából 2007 telén alakult Dr. Herczig Béla 
vezetésével. Célunk az, hogy felkutassuk, megőrizzük, katalogi-
záljuk és kiadványba rendezzük ipartörténetünk agyagba égetett 
emlékeit.

Közhasznú nonprofit egyesületünk minden évben nemzetközi 
találkozót szervez tagjai részére, ahol színes előadásokkal, vetítés-
sel egybekötött bemutatókon ismertetjük az adott területre jellem-
ző téglabélyegeket, és azok készítésének múltját, várostörténeti 
emlékeit.

Egyesületünk idén Érden rendezi meg 10. nemzetközi téglás 
találkozóját, a Favágó u. 93-105. szám alatt augusztus 23. és 25. 
között.  A háromnapos rendezvény első napján a tagok által hozott, 
mintegy 8000 tégla cserél gazdát, ki-ki a saját gyûjteményét gaz-
dagíthatja ezzel. A mai pénz-orientált világban meglepő módon 
olykor egy-egy jó szóért, köszönetért. 

Második napon délelőtt lesznek a szakmai előadások

A program:

Molnár Dénes: A Brunszvik-kastély anno’
Kürthy Zoltán: Árkoshalom titkai
Bíró Zsolt: Kramer téglák Dunaszekcsőn
Dudásné Viktóri Katalin: Téglakészítés a váli (Ürményi, majd 
Dreher) uradalomban
Nagy Regina: Téglabélyegek Ercsiből

A szakmai programjaikon túl az utolsó nap délelőttjén,  záró-
akkordként fáklyás bejárást tartunk az érdi Szapáry kastély pin-
cerendszerébe, amelyen a vezetést Ábel András helyi történész 
tartja. 

Egyesületünk közadakozásból, a tagok által összeadott téglák-
ból létrehozta (az állami kezelésben lévő Veszprémi téglakiállítás 
bezárása után már egyetlen), Göllén található állandó bélyeges 
téglakiállítását. Néhány elhivatott tagunk otthonában is látogatható 
az általa összegyûjtött anyag.

Rozgonyi Zoltán, 
Humusz Recycling Kft.

Kiket vár a Szitakötõ?

a gyermekedet, akkor ismerd 
meg a Szitakötő birodalmát. 
A jelenleg családi napközi-
ként és játszóházként induló 
intézmény* több szempontból 
is különleges. Az érdi járás-
ban (Érd, Diósd, Pusztazámor, 
Százhalombatta, Törökbálint, 
Sóskút, Tárnok) megnövekedett 
a kisgyermekes családok száma, 
és nagy szükség van a színvona-
las ellátó intézményekre. 

A Szitakötő világa már a belé-
pés előtt lenyûgözheti a kicsi-
ket és a szülőket is, hiszen a 
minden szempontból biztonsá-
gos helyszín, tágas terekkel, a 
hatalmas csoportszobával, a fel-
hőtlen játék tökéletes színtere. 
A játék mellett a testi-szellemi 
fejlődés is nagyon fontos, ennek 
helyszíne az úttörő eszközökkel 
felszerelt tornaszoba. A hosszú 
játékban gyorsan megéhez-
nek a gyerekek, és a falánk-
ságukat fokozottan ellenőrzött 
minőségû ételekkel csillapítjuk, 
ami napi négyszeri bio-étkezést 
jelent.

Délután a kaland a tágas kert-
ben folytatódik, aki megunta a 
homokozást és a csúszdázást, 
kreativitását kiélheti a 12 méter 
hosszú rajzfalon. A házias 
beállítottságú gyerekek aktívan 

közremûködhetnek a konyha-
kert mûvelésében, és idővel 
majd az étkezőben élvezhetik 
munkájuk gyümölcsét.

Intézményünk különlegessé-
ge az integrált, kis létszámú 
csoportkialakítás 2-6 év közötti 
gyerekek számára, ahová egész-
séges és eltérő módon fejlődő 
gyerekek járnak. Mellette gyógy-
pedagógiai ambuláns ellátást 
biztosítunk, egyéni igényeknek 
megfelelően. 

Nálunk a gyerekek mindenna-
pi életét fejlesztő szakemberek is 

figyelemmel kísérik. Ha előfordul 
olyan eset, hogy egy gyermeknél 
eltérő fejlődést tapasztalnak bár-
milyen területen, akkor ezután 
az általa megszokott környezet-
ben, szinte észrevétlenül, feles-
leges trauma nélkül megoldhat-
ják a feladatot.

*A jelenleg érvényes jogsza-
bályoknak megfelelően intézmé-
nyünk 2014-től az engedélyezte-
tési eljárás lezárásával óvoda és 
gyógypedagógiai központ minő-
sítésben üzemel tovább.

Nyári Parkoló-programok

Madarász Katalin nemcsak énekelt a gyerekeknek, hanem meg is énekeltette õket

A fiatalok kézmûves foglakozáson is részt vehettek

helyi társadalom

Fórum
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Kovács Péter szövetségi edző 
nem könnyítette meg játékosai 
életét azzal, hogy a D csoport-
ba kérte a válogatott besorolá-
sát. A világbajnokság előtt két 
nappal még az egyik esélyes 
Spanyolország ellen 25-20-ra 
vereséget szenvedett a csapat, 
a nyitómeccsen viszont jól sike-
rült a bemutatkozás. Persze a 
venezuelaiak hiába beszélnek 
spanyolul, azért messze elma-
radnak az ibériaiak játékerejé-
től. A magyar válogatott játé-
ka az első percekben dadogott 
kissé, amikor a szinte ismeret-
len ellenfél soraiból kiemelkedő 
jobbátlövő, Jose Palacios folya-
matosan megtalálta az utat a 
hálóig. A félidőig kiegyensúlyo-
zott csapatteljesítménnyel azért 
már javult a játék, a második 
harminc percben viszont érke-
zett Bujdosó Bendegúz, aki káp-
rázatos sebességét kihasználva 
sorra szerezte találatait leindí-
tásokból. Végül 11 gólig jutott, a 
hazai együttes pedig megnyug-
tató, nagyarányú győzelemmel 
kezdte a világbajnokságot.

Csoportmeccsek
Magyarország – Venezuela 
39-17 (19-10)
Budaörs, Városi Sportcsarnok,
Játékvezetők: Arthur Brunner, 
Morad Salah (svájciak)
Magyarország: Miklós Gergő, 
Borbély Ádám(kapusok), 
Stranigg János 1, Szeitl László 
1, Törtely Koppány 3, Faluvégi 
Rudolf 2, Bánhidi Bence 4, 
Tóth Patrik, Fekete Bálint, Nagy 
Szabolcs 2, Leimeter Csaba 3, 
Gidai Máté 4, Kovacsics Péter 4, 
Bujdosó Bendegúz 11, Bohács 
Sándor 2, Horváth Dániel 2
Szövetségi edző: Kovács Péter
Venezuela: Jose 
Dupatricinio, Marcos Rivero 
Rodriguez(kapusok), Manuel 
Alvarado, Elias Henriquez, 
Jose Palacios 6, Taiver Timaure 
2, Henry Honzalez, Edwuard 
Suarez 2, Roberto Jordany 
2, Albert Goitia, Andersson 
Morin, Castro Jefferson 3, 
Deylinger Mendoza 2
Szövetségi edző: Rafael Vargas
Hétméteresek: 3/2, ill. 6/4
Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Az érdi nézőknek különö-
sen kedves volt ez a találkozó, 
hiszen élesben, tétre menő mér-
kőzésen is bemutatkozott az 
Érdi Városi Sportcsarnok, amely 
annak rendje és módja szerint 
meg is telt. A hangulatért termé-
szetesen a város női kézilabda 
csapatának szurkolói is gondos-
kodtak. A Venezuelához hason-
lóan szimpatikus, ám ismeret-
len ellenfél sokáig jól tartotta 
magát, bár a félidő utolsó moz-
zanataként belefért egy kínai 
figura, amit Bujdosó Bendegúz 
váltott gólra. Hasonló forgató-
könyv szerint játszottak, mint 
az első csoportmeccsen, hiszen 
ekkor is a második félidő hozta 
el a megnyugtató előny kialakí-
tását. A magyar csapat százszá-
zalékos maradt és a realitáso-
kat nézve biztos továbbjutónak 
vallhatta magát. 

Gabon – Magyarország  
17-29 (9-15)
Érd, Városi Sportcsarnok,
Játékvezetők: Majid 
Kolahdouzan, Alireza 
Mousavian (irániak)
Gabon: Charles Parfait Ango 
Nang, Dimitri Ngoubassekoua, 
Pierre Celestine 
Emane(kapusok), Yann 
Aldo Ango Nguema 2, Brice 
Ilougou, Nick Boungaghan 
Irogolo, Mickmar Emmaus 
Iska Nzawou 1, Teddy Yeverice 
Ndongo 3, Serges Indjelet 3, 
Dany Rogombe, Emile Litona 
Somand 1, Yves Terry Nguema 
Aboghe 6, Terence Kantoula 
Ngassa 1, Kalifa Essono, 
Nicaise Warren Nze Samba, 
Ordhinol Hsianga
Szövetségi edző: Tonci 
Druskovic
Magyarország: Miklós Gergő, 
Borbély Ádám(kapusok), 
Stranigg János 2, Szeitl László 
1, Törtely Koppány, Faluvégi 
Rudolf 3, Bánhidi Bence, Tóth 
Patrik 3, Fekete Bálint 1, Nagy 
Szabolcs 1, Leimeter Csaba 3, 
Gidai Máté 2, Kovacsics Péter 
6, Bujdosó Bendegúz 4, Bohács 
Sándor 3, Horváth Dániel
Szövetségi edző: Kovács Péter
Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2
Kiállítások: 6, ill. 10 perc

 Ezután az első igazi erőpróba 
várt a válogatottra, mégpedig 
a tavaly U18-as korosztályban 
Európa-bajnoki 6. helyet szerző 
Ausztria ellen. Jól kezdte a mér-
kőzést a csapat, amitől a dugig 
megtelt sportcsarnokban való-
sággal felizzott a hangulat. Az 
osztrákok is stabilizálták játé-
kukat, a kevés gólt hozó, mégis 
roppant változatos mérkőzé-
sen. A második félidőt reme-
kül kezdték a „sógorok”, hamar 
háromtalálatnyi különbséget 
alakítottak ki, amit két szél-

A magyar válogatott a 9-12. helyekért játszik a folytatásban

A nyolcaddöntõ lett a végállomás a bombaerõs mezõnyben
Két héten keresztül Érdre és Budaörsre figyel a nem-
zetközi kézilabdavilág. Érd Megyei Jogú Város régóta 
várta már és készült erre a roppant jelentõs világ-
eseményre, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség által 
ötödszörre megrendezett U19-es világbajnokságra. A 
magyar válogatott elsõ csoportmeccsét, egyben az 
esemény nyitótalálkozóját Budaörsön rendezték, de a 
pár éven belüli magyar és külföldi elit természetesen 
késõbb a gyönyörû Érdi Városi Sportcsarnokba is el-
látogatott. 

ső- és két átlövésgóllal sikerült 
megfordítani. A folytatásban 
egyik alakulat sem tudott meg-
lógni a másiktól, a hazai csapat 
sokszor emberfeletti energiákat 
mozgósított, ugyanis a félidő 
derekán jóval többet játszott 
emberhátrányban. Az utolsó öt 
perc egyenlőről kezdődött, de 
mindkét fél játszott előnyben is 
ebben a periódusban. Nagyon 
közel volt a siker, de Matthias 
Führer 10 másodperccel a vége 
előtt egyenlíteni tudott, amire 
Kovács Péter rögtön időt kért. 
Meg is nyílt ismét az esély a 
két pont begyûjtésére, ugyanis 
Bánhidi Bence időn túli het-
est harcolt ki, Kovacsics Péter 
kísérletét azonban a Borbély 
Ádámhoz hasonlóan bravúro-
kat halmozó Kristian Pilipovic 
hárította. 

Ausztria – Magyarország 
20-20 (8-8)
Érd, Városi Sportcsarnok, 
Játékvezetők: Michael 
Johansson, Jasmin Kliko (své-
dek)
Ausztria: Kristian Pilipovic, 
Florian Kaiper(kapusok), 
Armin Hochleitner 2, Mykola 
Bilyk 1, Daniel Dicker 2, Simon 
Pratschner, Wilhelm Jelinker, 
Christian Kislinger 2, Paul 
Lomoschitz, Matthias Führer 
3, Philipp Schuster 1, Philipp 
Rabenseifer 1, Sebastian 
Frimmel, Tobias Nimpf 1, 
Lukas Herburger, Christoph 
Neuhold 7
Szövetségi edző: Roland 
Marouschek
Magyarország: Miklós Gergő, 
Borbély Ádám(kapusok), 
Stranigg János 1, Szeitl László, 
Törtely Koppány 2, Faluvégi 
Rudolf 4, Bánhidi Bence 1, Tóth 

Patrik, Fekete Bálint 4, Nagy 
Szabolcs, Leimeter Csaba, Gidai 
Máté, Kovacsics Péter, Bujdosó 
Bendegúz 4, Bohács Sándor 3, 
Horváth Dániel 1
Szövetségi edző: Kovács Péter
Hétméteresek: 7/5, ill. 5/3
Kiállítások: 12, ill. 16 perc 
(piros lap: Törtely Koppány)

Németország U18-as Európa-
bajnokként érkezett, erejét 
pedig mérkőzésről-mérkőzésre 
újra bizonyította. A legendás 
Christian Schwarzer irányította 
együttes teljességgel igazolta a 
kiváló kézilabdacsapat téte-
lét: minden posztra két kiugró 

tehetségû játékosa van. Ennek 
megfelelően ellentmondást nem 
tûrően kezdett a rivális és a 19. 
percre már 14-4-es előnyre tett 
szert. Borbély Ádám beállásával 
változott meg a játék képe, hiába 
hozták folyamatosan kiszol-
gáltatott helyzetbe a Veszprém 
kapusát, ennek ellenére sokszor 
védeni tudott. A magyar váloga-
tott megfelezte hátrányát és fel-
csillant a remény egy szorosabb 
összecsapásra. Mindez azonban 
egy csapásra megváltozott a 
második félidő első tíz percé-
ben, ahol a németek valósággal

A csoportok végeredményei:
A csoport
1. Dánia 5 5 0 0 177-119 10 pont
2. Egyiptom 5 3 0 2 181-151 6
3. Szerbia 5 3 0 2 161-142 6
4. Fehéroroszország 5 3 0 2 142-138 6
5. Japán 5 1 0 4 152-177 2
6. Chile 5 0 0 5 105-191 0
B csoport
1. Svédország 5 5 0 0 169-121 10 pont
2. Katar 5 3 0 2 122-140 6
3. Szlovénia 5 2 1 2 151-142 5
4. Románia 5 2 1 2 150-147 5
5. Tunézia 5 1 0 4 121-144 2
6. Dél-Korea 5 1 0 4 155-174 2
C csoport
1. Spanyolország 5 4 0 1 156-126 8 pont
2. Horvátország 5 4 0 1 165-129 8 
3. Franciaország 5 3 0 2 156-127 6
4. Brazília 5 3 0 2 163-123 6
5. Argentína 5 1 0 4 122-172 2
6. Angola 5 0 0 5 110-195 0
D csoport
1. Németország 5 5 0 0 197-109 10 pont
2. Norvégia 5 4 0 1 163-116 8
3. Ausztria 5 2 1 2 142-112 5
4. Magyarország 5 2 1 2 134-120 5
5. Venezuela 5 1 0 4 99-193 2
6. Gabon 5 0 0 5 99-184 0

(Folytatás a 16. oldalon)

A küzdelem már teljes mértékben a felnõtt meccseket idézi – norvég szo-
rításban Stranigg János és Bánhidi Bence

sport
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AZ ALÁBBI TANDÍJMENTES OKJ-S 

Kistarcsai Telephelyén:
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Heti kétszer 4 órás háztartási segítséget 
keres nagycsaládos anyuka. Jelentkezést: 
a kupivanotthon@citromail.hu e-mail címre 
várjuk.

Az AVAR-OVI Alapítványi Óvoda ked-
ves, megfelelõ végzettséggel rendelkezõ 
óvodavezetõt keres. Jelentkezni: avarovi.
erd@gmail.com

ÁLLÁST KERES

Friss nyugdíjas szakképzett gondozónõ 
bölcsõdés korú kisgyermek ellátását vállalja. 
T:06 70 634 0051

Gyermekfelügyeletet vállalok (óvodás- és 
kisiskolás korút). T: 06 20 455 8188

Megbízható hölgy heti 1-2 alkalommal 
takarítást vállal. T:06 30 549 7750

ÁLLATORVOS

AUTÓBONTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSALÁDI NAPKÖZI

CSATORNÁZÁS











DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ESKÜVÕ

FUVARVÁLLALÁS

GÉP

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

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

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

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

JÁRMÛ

KERT

KIADÓ

Érden a Tárnoki út aszfaltos részén busz-
megállóhoz közeli családi házban teljesen 
különálló szinten 50 m² tetõtéri lakás 2 
szoba, konyha, fürdõszoba, elõszoba, erkély, 
bútorozott sürgõsen kiadó gépkocsibeállás 
lehetséges. Kábel tv, telefon igény szerint 
megoldható. Kerthasználat megbeszélés tár-
gya. Ár 60 E Ft+rezsi. T:0630-624-9604









Kiadó 55 m² különálló házrész kocsi-
beállóval, SZTK, ovi, iskola közelében 60 
E Ft+rezsi+2 hó kaució. Külön órákkal, 
azonnal költözhetõ, hosszú távra. T:06 30 
604 3330

Lakás kiadó Postástelepen 55 m²-es 2 
szoba+nappali két gk.beállóval 4 lakásos 
társasházban földszinten, szeptember 5-tõl.
T:06 20 366 6336

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

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

Parkvárosban garzonlakás kiadó 1-2 
fõnek, bútor nélkül 35 E Ft/hó+rezsi+1 hó 
kaució. T:06 20 354 9267

Érd-parkvárosi kertes házban lakás kiadó, 
olcsó fûtési lehetõség, állat nem akadály. 
T:06 30 278 7734

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

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

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

Érd-Parkvárosban, felújított 40 m²-es ház 
kiadó, 40 E Ft+rezsi+kaució. T:06 70 332 
5544

Érd-parkvárosba kiadó 2 szoba össz-
komfort kiadó, buszmegállóhoz közel.T:0630 
266 7939

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

KONTÉNER

KOVÁCS

MASSZÁZS

























MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

ÓVODA

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

ROBOGÓ

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

RUHAJAVÍTÁS

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

SÍRKÕKÉSZÍTÉS







SZÁMÍTÁSTECHNIKA

SZIPPANTÁS

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

TELEK

Eladó beépíthetõ terület, gáz, víz, csatorna 
van, Érd-parkváros, buszmegálló 50 m-re, 
Fagyöngy u. 39. T:06 30 266 7939

VARRÁS

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Eladó:commodore 64 14 db játékkal: 10 E 
Ft, rozsdamentes mosogató: egy med. 3 E Ft, 
két med. 5 E Ft, stb. T:06 30 225 5722

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS





AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!



Érdi Újság16 XXIII. évfolyam, 2013. augusztus 22.sport

állva hagyták a mieinket. A ké
sőbbiekben a különbség fo
lyamatosan növekedett, így a 
magyar válogatott elvesztette 
veretlenségét. 

Magyarország – Németország 
23-40 (11-16)
Budaörs, Városi Sportcsarnok,
Játékvezetők: Koo Bon-ok, Lee 
Seok (dél-koreaiak)
Magyarország: Miklós Gergő, 
Borbély Ádám(kapusok), 
Stranigg János 1, Szeitl László, 
Törtely Koppány, Faluvégi 
Rudolf 3, Bánhidi Bence 3, Tóth 
Patrik 1, Fekete Bálint 2, Nagy 
Szabolcs 4, Leimeter Csaba 1, 
Gidai Máté 3, Kovacsics Péter 
1, Bujdosó Bendegúz 2, Bohács 
Sándor 1, Horváth Dániel 1
Szövetségi edző: Kovács Péter
Németország: Konstantin 
Poltrum, Christopher 
Rudeck(kapusok), Lukas 
Blohme 1, Joscha Ritterbach 3, 
Jannik Hausmann 1, Marcel 
Engels 5, Kevin Herbst 1, 
Florian Baumgartner 2, Jannik 
Kohlbacher 3, Tom Spiess, 
Paul Drux 7, Max Emanuel 5, 
Fabian Wiederstein 1, Philipp 
Jaeger 1, Yves Kunkel 7, Tim 
Suton 3
Szövetségi edző: Christian 
Schwarzer
Hétméteresek: 3/3, ill. 5/4
Kiállítások: 12, ill. 10 perc

Az előző fordulóban elszen
vedett súlyos vereség ellenére 
Norvégia ellen még lehetőség 
nyílt megszerezni a csoport 
második helyét. A válogatott 
vezére, egyben csapatkapitánya 
Faluvégi Rudolf kiválóan kezdte 
a mérkőzést, azonban a nor
végok a félidő derekán négy 
góllal megléptek. A hazaiak 
„nyolcasa” mellé aztán idővel 
Nagy Szabolcs is fellépett, így 
látótávolságon belül maradtak a 
skandinávok. A lélektani szem
pontból fontos pillanatokban 
azonban nem sikerült jó dön

téseket hozni, így hiába került 
többször is közel az egyenlí
téshez Kovács Péter csapata, ez 
végül egyszer sem jött össze. Az 
óriásit küzdő válogatott hiába 
nehezítette meg ellenfele dol
gát, a háromgólos vereség végül 
a csoport negyedik helyét, egy
ben egy Spanyolország elleni 
nyolcaddöntőt jelentett. 

Magyarország – Norvégia  
23-26 (13-16)
Érd, Városi Sportcsarnok,
Játékvezetők: Duarte Santos, 
Ricardo Luis Fonseca (portu-
gálok)
Magyarország: Miklós Gergő, 
Borbély Ádám (kapusok), 
Stranigg János, Szeitl László, 
Törtely Koppány 1, Faluvégi 
Rudolf 7, Bánhidi Bence, Tóth 
Patrik, Fekete Bálint 4, Nagy 
Szabolcs 4, Leimeter Csaba, 
Gidai Máté 2, Kovacsics Péter, 
Bujdosó Bendegúz 1, Bohács 
Sándor 3, Horváth Dániel 1
Szövetségi edző: Kovács Péter
Norvégia: Haavard Aasheim, 
Torbjoern Bergerud(kapusok), 
August Pedersen 2, Morten 

Christensen, Sander Sagosen 
7, Sander Thorbjoernsen 
1, Haavard Johannesen 2, 
Stig Tore Moen Nilsen, Rolf 
Schjetne, Andre Christiansen, 
Henrik Bielenberg, Kristian 
Rammel 1, Mario Matic 
2, Mishels Liaba, Goeran 
Johannessen 2, Inge Aas 
Eriksen 9
Szövetségi edző: Christian Berge
Hétméteresek: 5/2, ill. 1/1
Kiállítások: 12 (piros lap: 
Törtely Koppány), ill. 10 perc

A spanyolok óriási meglepe
tésre egy Brazília elleni vereség
gel kezdték a világbajnokságot, 
azonban a csoportdöntőben 
sikerült a javítás Horvátország 
ellen, így az élen zárták a C jelû 
hatost. A korábban a Bajnokok 
Ligájában a Leont is irányí
tó Isidoro Martinez csapata 
főleg a gyorslábú szélsőire, 
illetve kiváló irányítójára Jon 
Azkuere alapozta játékát, de 
komoly szerep hárult a balát
lövő Arnau Garciára is, aki 
azonban sérülés miatt kihagy
ni kényszerült a találkozót. 
A spanyolok az elején máris 
23 találatnyi különbséget ala
kítottak ki, a magyar váloga
tottnak végig futnia kellett az 
eredmény után. A szünetben 
megnyugtató volt az ibériai
ak fölénye, amire még rátettek 
egy lapáttal. Eldőlni látszott 
a nyolcaddöntő, amikor Nagy 
Szabolcs vezetésével össze
szedték magukat a mieink, 
zsinórban négy gólt szerezve 
ismét szorossá tették az állást. 
Spanyolországban azonban 
volt még egy fokozat, amivel a 
hajrára fordulva eldöntötték a 
továbbjutást. A hajrában soro
zatban öt szerzett magyar talá
lat már csak szépségtapasznak 
volt jó. 

Nyolcaddöntő
Spanyolország – Magyarország 
25-23 (14-9)
Érd, Városi Sportcsarnok,
Játékvezetők: Julian Lopez 
Grillo, Sebastian Lenci (argen-
tinok) 
Spanyolország: Ignacio 
Biosca Garcia, Marc Guardia 
Tomas(kapusok), Miguel 
Sanchez-Migallon Naranjo 
2, Oriol Rey Morales, Ignacio 
Plaza Jimenez 3, Alejandro 
Marquez Coloma 1, Adrian 
Fernandez Clemente 4, Diego 
Pineiro Martin, Guillen Lozano 
Figuerola 6, David Garcia 
Pichel, Gerard Carmona 
Agustin 2, Edgar Perez Lopez, 
Mario Lopez Alvarez, Nicolas 
Lopez Rey, Jon Azkue Saizar 7
Szövetségi edző: Isidoro 
Martinez Martin
Magyarország: Holló Márk, 
Borbély Ádám(kapusok), 
Stranigg János 1, Szeitl László, 
Törtely Koppány, Faluvégi 
Rudolf 2, Bánhidi Bence 1, Tóth 
Patrik, Fekete Bálint 3, Nagy 
Szabolcs 7, Leimeter Csaba, 
Gidai Máté 5, Kovacsics Péter, 
Bujdosó Bendegúz 2, Bohács 
Sándor 1, Horváth Dániel 1
Hétméteresek: 6/3, ill. 3/1
Kiállítások: 6, ill. 12 perc (piros 
lap: Törtely Koppány)

A további nyolcaddöntők ered-
ményei:
Svédország – Fehéroroszország 
31-21
Horvátország – Ausztria 29-25
Szlovénia – Egyiptom 33-29
Németország – Brazília 35-26
Norvégia – Franciaország  
35-25
Dánia – Románia 35-14
Szerbia – Katar 27-24

A kiesés miatti csalódottság 
mind a csapaton, mind a szur

kolókon meglátszott, ugyanis 
először nem telt ház fogadta 
a válogatottat. A roppant erős 
és kiegyenlített mezőny miatt 
viszont három sikeres mérkő
zés egy nagyon értékes 9. helyet 
jelent, amiért azonban min
denképpen érdemes volt síkra 
szállni. A délszláv játékosokkal 
és edzői stábbal megerősített 
katari válogatott a szerbek elle
ni szoros csatában maradt alul, 
jól jelzi azonban az arab csapat 
hozzáállását, hogy a legjobb 
16 közé jutásért már fejenként 
21 ezer dolláros jutalom járt. 
Tíz percig tartott a visszafogott 
játék, amikor lassan levetkőz
ték bánatukat a magyarok és 
hátrányból zsinórban hét gólt 
szerezve elhúztak. A korábban 
kevesebb lehetőséget kapó 
kulcsember, Stranigg János és 
mellette Gidai Máté is remekül 
teljesített. A félidő végén azon
ban megtorpant a lendület, bár 

az előny folyamatosan 23 gól 
körül mozgott. A katari váloga
tott elszántsága negyedórával a 
vége előtt kezdett alábbhagy
ni, Nagy Szabolcs és Faluvégi 
Rudolf bombáival sikerült 
eldönteni a találkozó sorsát. 
A magyar együttes győzelmével 
versenyben maradt a 9. helyért, 
a következő akadály pedig a 
román válogatott lesz. 

9-16. helyért
Katar – Magyarország 
18-25 (9-12)
Érd, Városi Sportcsarnok,
Játékvezetők: Robert Schulze, 
Tobias Tönnies (németek)
Katar: Rashid Yusuff, Berzad 

Demirovic(kapusok), Ahmed 
Saleh 1, Salem Jedaied, Ameen 
Zakkar, Ahmad Madadi, Jovo 
Damnjanovic 1, Abdelrahman 
Abdalla 3, Mubarak Al-
Buainain 1, Allaedine 
Berrached 1, Amirhossein 
Shiranrel, Omar Alsafadi 1, 
Luka Bendevis 8, Mirza Kapic 
2, Hassan Gumaa, Mohamed 
Saleh
Szövetségi edző: Silvio Ivandija
Magyarország: Holló Márk, 
Borbély Ádám (kapusok), 
Stranigg János 3, Szeitl 
László, Törtely Koppány, 
Faluvégi Rudolf 3, Bánhidi 
Bence 2, Tóth Patrik, Fekete 
Bálint 2, Nagy Szabolcs 6, 
Leimeter Csaba 1, Gidai Máté 
2, Kovacsics Péter 1, Bujdosó 
Bendegúz 3, Bohács Sándor 2, 
Horváth Dániel
Szövetségi edzõ: Kovács Péter
Hétméteresek: 5/3, ill. 2/1
Kiállítások: 20, ill. 16 perc

Negyeddöntõk:
Horvátország – Svédország    
27-22
Németország – Szlovénia      
37-32 (hosszabbítás után)
Dánia – Norvégia 35-19
Spanyolország – Szerbia      
21-20
Helyosztók:
17. helyért: 
Japán – Argentína  42-36
19. helyért:  
Tunézia – Venezuela 43-28
21. helyért:  
Dél-Korea – Angola  34-21
23. helyért: 
Gabon – Chile 24-23

 Szarka András

A magyar válogatott a 9-12. helyekért játszik a folytatásban

A nyolcaddöntõ lett a végállomás a bombaerõs mezõnyben
(Folytatás a 13. oldalról)

Köszönet a szurkolóknak 

Egy mindenkiért, mindenki egyért – a válogatott összetartása végig példa
értékû

Fókuszban a védekezés, Fekete Bálint (balra) és Horváth Dániel egy pilla
nat nyugalmat sem adnak az ellenfeleknek


