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Rákötési engedélyek
Újabb 1215 ingatlan tulajdonosa kapott 
augusztus közepén rákötési engedélyt.

2

Rendkivüli közgyûlés
A nyáron összegyûlt, sürgõs döntést igénylõ 
témákban döntöttek a képviselõk.

3

Fiatalok vetélkedtek

Két héten keresztül Érdre és Budaörsre figyelt a nemzetközi kézilabdavilág. Érd 
Megyei Jogú Város régóta várta már és készült erre a roppant jelentõs világese-
ményre, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség által ötödszörre megrendezett U19-es 
világbajnokságra. A fiatal játékosok megismerkedhettek a zsúfolásig megtelt érdi 
városi sportcsarnok fûtött légkörével is. 16. oldal

Érd szépét várják

Királynõt választanak Érden! Garantáltan szép királynõt, 
aki példakép lehet a többi lánynak! Októberben rende-
zik meg a város elsõ szépségversenyét, olyan 18-26 
év közötti lányok részére, akiknél nemcsak a külcsín, 
hanem a belbecs is számit. A szervezõk olyan tudatos 
szépségeket keresnek, akik ezt életmódjukkal is bizo-
nyítják. 4. oldal

Érdi hangok a Balatonnál

A Balaton hangja címû zenei rendezvényen három 
Lukin-tanítvány jutott be a döntõbe, ebbõl ketten 
második helyezést értek el, és a végsõ gyõztes is 
érdi kötõdésû… Ezúttal a Csukás István Színházban 
magyar és világslágerek csendültek fel magyarul, az 
augusztusi éjszakában.  5. oldal

Érdi vállalkozók
Sorozatunkban ezúttal Turáni Antal optikus 
mutatkozik be.

10

VB-re készülve
A budapesti birkózó világbajnokságra készül  
a 48 kilós Dénes Mercédesz.

13

Kulturális programok
Az Érdi Napok szervezõi 
minden korosztálynak nyúj-
tanak bõségesen megfelelõ 
szórakozási lehetõséget. A 
fõ szervezõ ezúttal az Érdi 
Városi Televízió Nonprofit 
Kft., amelynek igazgató-
jával, Bozsogi Jánossal 
arról beszélgettünk, mi-
lyen mûsorokkal várják az 
érdeklõdõket.  7. oldal

Nyertek

Az érdi labdarúgók ezúttal 
nyertek: 3-2-re legyõzték 
a turaiakat. 13. oldal

Ha nem kezelteti hallásromlását,
az id vel egyre rosszabbá válhat!
Kortól függetlenül.

Emiatt környezetét l elszigetel dhet!

Hallókészülékeinkkel tartsa edzésben hallóidegeit! 
Ne hagyja, hogy azok elsorvadjanak!

Egy levél 6 db elemet tartalmaz, melynek ára 354 Ft. Garantált ajándék akciónk a készlet erejéig tart és nem terjed ki azon személyekre, akik 2008. január elseje után bármely Ascent Hallásszalonban hallókészüléket vásároltak. További részletek üzleteinkben.

Magyarország legnagyobb hallókészülék kínálata

Kamatmentes részlet zetési lehet ség  •  Hallókészülék próbahordás   •  Hallókészülék elem 59 Ft/db

Garantált ajándék ingyenes hallásvizsgálatunk után!
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Ascent Hallásszalon Érden
2030 Érd, Budai út 28. • 23/362-351 • 30/825-9274



Augusztus közepén a 4. rész
vízgyûjtő IV. átadási ütemébe 
tartozó csatornaszakaszokra és 
az 56. részvízgyûjtő I. átadási 
ütemébe tartozó csatornasza
kaszokra postázták a rákötési 
engedélyeket. Ez azt jelenti, 
hogy az általános – 2013 szept
emberére tervezett – ráköté
si hullámból eddig az érin
tett ingatlanok 15 %a ennél 
hamarabb kapta meg a rákötési 
engedélyt.

Jelenleg előkészítés alatt áll 
és jogihatósági ellenőrzésen 
van a 2. részvízgyûjtő I. üteme, 
a 3. részvízgyûjtő I. és II. üteme, 
valamint az 56. részvízgyûjtő 
II. üteme. Ezen átadási ütemek 
esetén tehát várhatóan szeptem
ber hónap folyamán megérkez
nek a rákötési engedélyek.

A továbbiakban a köztéri 
átemelők kapacitásától függő
en – de még várhatóan ebben 
az évben – minden csatorna
szakaszt átadnak. Azon csator
naszakaszok esetén, ahol az 
átadás a téli időszakra esik, a 
tavalyi rendeletmódosítás sze
rint a rákötési kötelezettség 
határideje tavasszal, a jó idő 
beállta után jár le.

Kérjük, várjanak türelem
mel, mert a pontos időpontot 
egyegy konkrét ingatlan vagy 
utcaszakasz esetén azért nem 
lehet napra vagy hétre ponto
san megmondani, mert nem a 
beruházótól vagy a kivitelezőtől 
függ, hanem harmadik személy
től (legtöbbször közmûvektől, 
hatóságoktól), hogy mikor járul
nak hozzá a rákötésekhez. Az 
a legbiztosabb, ha megvárják, 
amíg kezükben van a rákötési 
engedély és akkor lehet élőre 
kötni a házi szennyvízhálóza
tot.

Fontos! Nem teljes utcák lesz
nek üzembe helyezve, csak az 
érintett csatorna jelek. Gyakran 
előfordul, hogy egyegy utcá
ban a csatorna több szakaszból 
áll (például a Sárd utcában), 
amelyek különböző keresztut
cákban csatlakoznak a meglé
vő hálózathoz. Ezért csak és 
kimondottan az adott csatorna 
jelhez tartozó ingatlanok fogják 
megkapni a rákötési engedélyt 
jelenleg. Természetesen, ahogy 
a többi szakaszon is megtör
ténik az átadás, ott is érkezni 
fognak az engedélyek. Rákötni 
a hálózatra csak az írásos enge
délyt megérkezését követően 
lehet, ezért azt mindenképpen 
várják meg!

 Azok számára, akik meg
kapták a rákötési engedélyt, 
javasoljuk, hogy vegyék igény
be a könnyített üzembehelye
zési eljárást. Ennek érdekében 
keressenek fel egy szakembert 
a mellékelt listában szereplő 
akkreditált mérnökök közül, 
aki segíteni fog az elkészült 
házi bekötés átvételében, illetve 
megtervezésében. 

A mérnök feladata hármas: 

megtervezi, majd átveszi az 
elkészült belső hálózatot (eset
leg együttmûködve építési vál
lalkozókkal a kivitelezést is 
elvállalja) valamint harmadik 
tevékenységként segít az üze
meltetővel történő szerződéskö

téshez szükséges nyilatkozatok 
kitöltésében és adminisztráci
óban. 

A mérnök felkeresését azok 
számára is javasoljuk, akik még 
nincsenek  a mostani listákban, 
hisz később várhatóan nagyobb 

igény lesz a munkájukra és zsú
foltabb lesz a programjuk.

Simó Károly
elnökhelyettes

Érdi Csatornamû Társulat
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent
kezés a 23/522313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
20/5720467
 Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előzetes 
egyeztetés után minden hét keddjén 9–11 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
23/522369 
 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  
30/5373997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/2808197 
Telefonon 
történõ egyez

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/5720467 
Alpolgármes
teri és kép

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

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/9144037 
Telefonon 
történõ egyez

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/2111963 
Minden 
hónap elsõ 

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

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/5711063, 
23/372754 
Telefonos 

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522369 
Alpolgármes
teri és képvise

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva
talban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/5137218 
Telefonon tör
ténõ egyezte

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

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/8009079 
Telefonon tör
ténõ egyezte

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/9626292 
Telefonos 
egyeztetés 

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

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/9464924 
Telefonon tör
ténõ egyezte

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, BajcsyZs. u. 
206–208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/5225600     
Telefonon tör
ténõ egyezte

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/2683852,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy emailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/3375454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/6177961 
Telefonon tör
ténõ egyezte

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Az alábbiakban közöljük a beruházó Önkormányzati Társulás közlése alapján  
az Akkreditált Mérnökök listáját (legutolsó frissítés: 2013.04.11. - 50 mérnök):

Név: Telefon: E-mail:

1 Bartek	István	 06-20/974-0766	 bartek@invitel.hu

2 Biczi	Károly	 06-30/989-5807	 biczikar@t-online.hu

3 Bodó	Sándor	 06-30/748-0681	 sanib@hotmail.hu

4 Bojtár	Ádám	 06-30/236-1124	 bojad@freemail.hu

5 Bor	Ferenc 06-30/697-2431 ferbor@freemail.hu

6 Boross	Adrienne 06-70/401-7843 boross-adrienne@freemail.hu

7 Csapliczky	László	 06-30/951-9623	 gvf2000@t-online.hu

8 Csóli	László	 06-20/622-6881	 csolilaszlo@t-online.hu

9 Dedinszky	András	(TÉHB)	 06-30/958-4934	 andreas@andreas.hu

10 Devescovi	György	 06-30/474-5750	 gyorgy.devescovi@diadev.hu

11 Fogarasy	Andrea	 06-30/371-9908	 afogarasy@hotmail.com

12 Fügedi	Attila	 06-20/982-4958	 fugediterv@fugediterv.hu

13 Felhős	Koppány	 06-70/613-9362	 k.felhos@kulturcad.hu

14 Forczek	Károly	 06-20/337-6809	 forczek.karoly@gmail.com

15 Galló	Gergely	 06-20/472-4376	 gergelygallo@gmail.com

16 *	Akkreditáció	újból	érvényes!!	*	
Gasparics	Ferenc	

06-30/557-7545	 gasparicsferenc@t-online.hu

17 Handó	Attila	 06-20/552-8700	 hando.attila1@chello.hu

18 Herczegné	Maróti	Györgyi 06-30/631-4790 herczegne@t-online.hu

19 Jancsó	Béla 06-30/940-6688 rapcsakera@t-online.hu

20 Kardos	Máté	 06-20/525-9163	 kardosmate@gmail.com

21 Kocsis	Tünde	(TÉHB)	 06-30/488-9886	 andreas@andreas.hu

22 Kovács	Gyula	 06-30/289-9146	 akvabt@gmail.com

23 Kovács	Zoltán	Károly	 06-20/941-7227	 kovacszoltankaroly@gmail.com

24 Kovács	Péter	Barna	 kpeterbarna@gmail.com

25 Krebsz	Gábor	 06-30/941-1325	 klpkft@t-online.hu

26 Lukács	Dávid	 06-20/991-0882	 szegedbeton.erd@gmail.com

27 Magyar	János	 06-30/285-2804	 magyar_janos@freemail.hu

28 Mosbontner	Gábor	 06-30/894-9931	 mosbontner.gabor@gmail.com

29 Nemes	Attila	 06-30/981-2946	 nemes-attila@t-online.hu

30 Németh	János	 06-20/520-2767	 kw96bt@enternet.hu

31 Németh	Pálné	 06-30/489-2403	 zambori2@t-email.hu

32 Pál	Tibor	 06-30/631-0919	 pal.tibor@freemail.hu

33 Papp	Zoltán	 06-30/938-4111	 cbau@t-email.hu

34 Pásztor	István	 06-30/273-1398	 pasztorsteve@gmail.com

35 Petró	Tibor	 06-70/625-0116	 sanib@hotmail.hu

36 Sánta	Szilárd	(TÉHB)	 06-30/334-9090	 santa.szilard.s@gmail.com

37 Sebesy	Dezső	 06-30/394-3537	 sebesy.dezso@citromail.hu

38 Somogyi	Miklós	 06-30/211-3745	 somogyimiklos@vipmail.hu

39 Subert	István	(TÉHB)	 06-70/381-4554	 andreas@andreas.hu

40 Szatmári	Gábor	 06-20/941-2874	 szatmarigabor480801@freemail.hu

41 Szabó	János 06-30/491-5648 csabastyl@gmail.com

42 Szabó	Attila	Róbert	 06-30/257-2402	 sza@epitem.com

43 Székely	Lajos	 06-20/536-9299	 szela07@gmail.com

44 Tabi	László 06-30/390-1969 laszlo.tabi@freemail.hu

45 Takács	Miklós	 06-30/330-6088	 miktak@freemail.hu

46 Urbányi	Miklósné	 06-30/226-6502	 margitdobos@gmail.com

47 Vető	Béla	 06-20/918-4121	 vetobela@gmail.com

48 Vincze	Gábor	 06-20/433-9294	 vg@innoepulet.hu

49 Vladár	Zoltán	 06-20/317-9312	 vladarzoltan@gmail.com

50 Waszner	Péter	(TÉHB)	 06-30/225-3877	 wenabau@wenabau.hu

Újabb 1215 ingatlan tulajdonosa  
kapott rákötési engedélyt

Gyűjtés
A	 Magyar	 Földrajzi	 Múzeum	 Helytörténeti	 Gyűjteménye	 gyűjtést	 szervez.	 Kérünk	
mindenkit,	hogy	amennyiben	olyan	tárggyal,	írásos	emlékkel,	fényképpel	rendelkezik,	
amelynek	a	helytörténeti	gyűjteményben	a	helye,	jelezze	számunkra,	hogy	felkereshes-
sük	és	összegyűjthessük	ezeket	a	tárgyakat.

A	gyűjtemény	kialakításakor	minden	tárgyon	feltüntetjük,	hogy	ki	adományozta	azt	
a	gyűjtemény	számára,	 így	köszönve	meg	azt	a	felajánlónak.	Azoknak,	akik	tárgyakat	
ajánlanak	 fel,	 személyre	 szóló	 meghívóval	 kedveskedünk	 a	 helytörténeti	 gyűjtemény	
megtekintésére.

Várunk:	régi	szerszámokat,	amelyeket	ma	már	nem	használunk;	régi	konyhai	eszkö-
zöket	(mozsár,	cserépedények,	kupujkák,	…);	dokumentumokat	(cselédkönyv,	 iskolai	
dokumentumok,	régi	szerződések);	fényképeket;	régi	bútorokat,	berendezési	tárgyakat	
(régi	vasaló,	lóca);	régi	kézimunkákat;	és	minden	mást,	amelyek	érdekesek	lehetnek!

A	felajánlásokat	folyamatosan	várjuk	a	Magyar	Földrajzi	Múzeumban.	Bővebb	infor-
mációt	 a	 23-363-036,	 vagy	 a	 06-30-581-7676	 telefonszámon,	 Lehoczki	 Zsuzsannától	
kaphatnak.
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A forgalom nem lehet idegen, ha 
ismerősként akarjuk a vendéget 
üdvözölni. Az iparszerûvé alakí-
tott vendéglátást valahogy érde-
mes  lenne  vissza  háziasítani  a 
családi  hangulathoz.  Érd  már 
II.  Lajost  is  meg  tudta  állítani 
egy  éjszakára,  igaz  akkoriban 
a  lovak  képessége  és  a  vonuló 
sereg méretei határozták meg a 
tempót, de Buda vára éppen egy 
napi  járóföldre  volt  akkoriban, 
Érd pedig barátságos birtokosá-
nak udvarházával, fehér asztalá-
val, nevezetes boraival  a hadba 
szálló  királyi  udvar  számára  is 
vonzó volt. Bár a mohácsi kirán-
dulást  elrontotta  az  időjárás,  a 
csata  az  egész  ország  számá-
ra  végzetesnek  bizonyult,  Érd 
vendégszeretetét  még  ez  a  tör-
ténelmi tény sem tudta elhalvá-
nyítani. Márpedig,  ha  1526-ban 
ezt  tudta,  ez  a  –  akkor  még 
meglehetősen  szórványtelepü-
lésként  éldegélő  –  Duna  menti 
falu, akkor nem romolhattunk el 
annyira, hogy ne jöjjön és érez-
ze jól magát Érden boldog, bol-
dogtalan. Ha csak a szintén nyu-
gat felé útba eső osztrák fővárost 
vesszük  szemügyre  a  vendég-
látás  felől,  akkor ott  a  legendás 
Grinzing,  ami  ugyanúgy  nem 
volt  más  Bécs  árnyékában, 
mint  egy  falu. Manapság  pedig 
Grinzing  éppolyan  nevezetes, 
mint  a  Stephansdom,  a  Burg, 
vagy a Mariahilfer strasse. Egész 
Európa  számára  a  kockás  terí-
tős,  a  házias  kosztot  elérhető 
áron kínáló kellemes  (villamos-
sal is megközelíthető) vendéglá-
tóhely. Persze az italnak már itt 
is belvárosi ára van, és nemcsak 
a bornak, de még a palackozott 

víznek, kávénak is, de ezt boldo-
gan megfizetik  az  ideérkezők  a 
kiváló konyháért és a legendáért 
cserébe.  Ja,  és  itt még  tartanak 
szódát,  nem  akarják  a  fröccs-
höz  a  buborékos  ásványvizet 
lenyomni a torkunkon. 
Érd  legendáját  is  vala-

hogy  így  kellene  kialakítani. 
A hagyomány  úgy  születik, 
hogy a vendéglátást nem akarja 
mindenki  minden  héten  újból 
kitalálni. Inkább körülnéz, hogy 
mi  a  kínálat,  kiket  lenne  érde-
mes  asztalhoz  ültetni,  kiket 
lehet  egy,  vagy  több  éjszakára 
a városban tartani. Ha végre Érd 
kiváló vendéglátós szakemberei, 
szakácsai, cukrászai, kávézósai, 
pékjei, kocsmárosai, szállodásai 
egy asztalhoz ülnének, és átgon-
dolnák, hogy ugyan ők verseny-
társak, tehát semmiképpen nem 
ellenfelei  egymásnak,  akkor 
érdemes  lenne  egy  ilyen  fővá-
ros környéki kertvárosi hangulat 
kínálatában  gondolkozni. Miért 
csak Szentendre, Visegrád, vagy 
Vác lehet vonzó az északi vége-
ken,  mikor  ez  a  déli  hangulat 
is  ezerféle  élményt  kínál? A kis 
lépés,  mi  több:  a  kényelmes 
andalgás visz közel a fehér asz-
talhoz,  a  színvonalas  vendéglá-
táshoz, a sikeres vendégmarasz-
taláshoz,  a  minduntalan  visz-
szatérő  törzsvendéghez.  Ehhez 
persze  nélkülözhetetlen  lenne 
a  város  kulturális  kínálatát  és 
történelmi  látnivalóit  gondozó 
szakemberekkel  való  összeka-
paszkodás  is. Miért  is ne  indul-
hatna  hajójárat  a  majdani  érdi 

esti  vacsorához  Budapestről, 
hogy még akár az éjszaka kellős 
közepén,  vagy  másnap  vissza 
lehessen  pöfögni  a  fővárosba. 
Persze  az  sem  lenne baj,  ha  itt 
alhatna az ember. Ilyen értelem-
ben  már  óriási  a  kínálat  azok-
hoz  az  évekhez  képest,  amikor 
még a magyar kisvárosok, uram 
bocsá’ a megyeszékhelyek közül 
is akadt olyan, ahol nem tudtak 
volna  szállodai  szobát  nyitni  a 
marasztaláshoz. Érd a világhálón 
is legalább három szálláslehető-
séget  kínál,  s  ezek  közül  már 
akad  olyan,  amelyik  a  gyógy-
fürdőzés és akad olyan, amelyik 
a magyar borászat színvonalára 
igyekszik támaszkodni. 
Az idegenforgalmi és kulturá-

lis választékával igazán jól elen-
gedett  London  kellős  közepén, 
a  Bush  Ház  közelében,  ahol  a 
BBC,  a  legendás  hírközpont-
ja,  a  rádiós,  televíziós  épület 
mûködik, van egy kis vendéglő. 
Írjam  azt  kisvendéglő?  Amikor 
itt  telepedtünk  az  asztalhoz, 
elmélázva  olvasgathattam  a 
kis  réztáblákat,  hogy  szívesen 
és  rendszeresen  tért  be  ide  G. 
B.  Shaw,  Somerset  Maugham, 
de  még  Wintston  Churchill 
is,  amiből  a  whisky  és  szivar 
kínálatra  is  következtethetünk. 
Bátorkodtam  érdeklődni,  hogy 
mikor nyitott a bolt, mire a válasz 
elég  meggyőző  volt:  1789-ben. 
S azóta  mi  változott?  –  okve-
tetlenkedtem.  Megnyugtattak: 
semmi. Még a tulajdonos család 
is  ugyanaz.  Persze  a  légkondi-
cionálót beépítettük, de az sem 
látszik, csak érzékelhető. Ahogy 
a hagyomány is. 
  Antall István

Megállni Érden

Tudjuk,  természetesen  tudja 
mindenki:  a  tanév  az,  ami 
elkezdődik  így  szeptember 
elején  –  na  de  mi  is  kezdő-
dik  valójában?  Mennyiben 
lesz  más  az  idei  tanév,  mint 
a  korábbiak,  felkészültünk-e 
rá,  felkészültek-e  a  gyereke-
ink,  milyen  eredményeket 
fognak  majd  elérni  –  és  fel-
készültünk-e  mi?  Ugyanis  itt 
nemcsak  a  gyerekekről  van 
szó, nemcsak a fiatalokról, az 
általános,  a  középfokú,  meg 
a  mindenféle  más  tanintéz-
ményekbe  beiratkozottakról, 
hanem  mindenkiről.  Mert 
tulajdonképpen mindig iskolá-
ba járunk, akár akarunk, akár 
nem.  Az  évek  során minden-
ki  rájöhetett,  hogy  nemcsak 
a  jó  pap  tanul  holtig,  hanem 
valamennyien. Igaz, szerzünk 
különféle  papírokat,  van,  aki 
még  érettségi  bizonyítványt, 
meg  diplomát  is,  sőt,  néha 
olyan papírt  is  adnak,  amiből 
az olvasható ki, hogy ne eről-
tessük  a  dolgot,  jobb,  ha  oda 
nem  megyünk  többet,  mert 
nekünk nem érdemes, de ezzel 
a  dolognak  nincs  vége.  Az 
oktatási intézmények kapuján 
kilépve  következnek  ugyanis 
azok  a  feladványok,  azok  a 
leckék,  amelyeket  a  különfé-
le  starthelyzetekből  kiindul-
va  próbálunk  megoldani,  és 
amelyeket  összefoglalva némi 
fellengzősséggel az „élet  isko-
lájának”  szoktunk  nevezni. 
Ráadásul ez utóbbi tanodában 
az  évek  során  folyamatosan 
változnak a  feladatok, más és 
más  vizsgakövetelményekkel 
találjuk magunkat szembe.
Változik,  változott  termé-

szetesen  az  iskola  is.  Például 
amikor jelen sorok írója általá-
nos  iskolába  járt – ez  jó régen 
volt  –  akkor  még  az  osztály-
termek  falán  egy  kecskesza-
kállas,  sapkás  ember  profilja 
mellett ott  szerepelt  a neveze-
tes  mondás:  Tanulni,  tanulni, 
tanulni!  –  nehogy  megfeled-

kezzünk róla, miért is vagyunk 
ott. Sőt: valamennyi  füzetünk-
re már  a  nyomdában  odaírták 
a címlapra: A tudás  fegyver az 
imperializmus  elleni  harcban! 
Természetesen az eltelt évtize-
dek alatt sok minden megválto-
zott, az az alapkérdés azonban 
megmaradt: fel  tud-e készíteni 
az  iskola  az  ott  töltött  évek 
utáni  „kinti”  életre?  Tudja-e 
a  szervezet  –  a  pedagógustól 
a  minisztériumig  –  mire  kell 
megtanítani  az  oda  járókat, 
hogy  boldoguljanak  további 
életükben?  Számtalan  tanügyi 
reform  született  az  eltelt  évti-
zedek alatt, és tanúi lehettünk 
jó néhány balul sikerült módo-
sításnak  is. Volt  technikum és 
szakközépiskola,  aztán  felső-
fokú technikum és két oktatási 
nyelvû  képzés,  meg  most  is 
van  rengeteg  ágazat  és  tago-
zat – aligha érdemes még csak 
felsorolásszerûen is sorra venni 
a  változatokat.  Mindezeknek 
azonban  mindenkor  az  alap-
ja  a  pedagógus.  A mai  napig 
emlékszem az általános  iskola 
első  osztályában  tanító  Tóth 
Erzsi  nénire,  a  középiskolából 
Irányi  és  Nádas  tanár  urak-
ra, nem is szólva Strommer és 
Gillemot  professzor  urakra  az 
egyetemről – de nem is a hosz-
szan bővíthető névsor a lénye-
ges,  hanem  a  szellem,  amit 
hordoztak.  Az  emberszeretet, 
a használni,  segíteni  akarás,  a 
tudás  méltóságának  továbba-
dása.  Bennük  kell,  hogy  bíz-
zunk,  amikor  most  iskolába 
engedjük  a  gyerekeket,  mert 
rajtuk  múlik,  hogy  tanítvá-
nyaik  az  iskolai  vizsgák  után 
is  megállják  a  helyüket.  Mert 
jó,  ha  tudják,  hogy  „kinn”  is 
lesznek  vizsgák,  olykor  még 
bukások is, és ott már nagyon 
nehéz javítani.

A szerkesztõ jegyzete

Mi kezdõdik?

A nyári  időpont  dacára  határo-
zatképes  volt  a  közgyûlés,  és 
a  rendkívüli bizottsági üléseket 
is  sikerült  idejében megtartani, 
így  nem  volt  akadálya  annak, 
hogy  valamennyi  fontos  kér-
désben  felelős  és  gyors  döntés 
szülessen.  Eőször  a  képvise-
lők  egyhangúlag  elfogadták  a 
“Települési szilárdhulladék-gaz-
dálkodási  rendszerek  eszköz-
parkjának  fejlesztése,  informa-
tikai korszerûsítése” elnevezésû 
pályázattal  kapcsolatos  határo-
zati  javaslatokat,  hiszen  ebben 
a tárgyban már korábban egyet-
értésüket adták, és – ahogyan T. 
Mészáros  András  polgármester 
fogalmazott  –  erre  a  pályázatra 
már  régóta  készülnek,  csupán 
a  hiánypótlások  tették  szüksé-
gessé az újabb közgyûlési állás-
foglalást.  Nem  is  volt  semmi-
lyen ellenvetés,  tekintettel arra, 
hogy  ennek  a  pályázatnak  a 
célja a hulladékszállítás eszköz-
parkjának  fejlesztése,  amellyel 
sokkal  magasabb  színvonalon 
biztosítható a jövőben ez a köte-
lező  közszolgáltatás.  A Kincses 
Óvoda alapító okiratának módo-
sítását is egyhangúlag elfogadta 
a  városi  plénum,  hiszen  erre 
a  Kutyavári  úti  tagóvodájának 
átépítése  során  bekövetkezett 
létszámbővítés  miatt  kellett  
sort keríteni. 
Ezt követően egy fontos tárgy-

ban kellett határozniuk a képvi-
selőknek.  A korábban  megho-
zott döntéseik alapján az adós-
ságkonszolidációs  eljárás  2013. 
június  30-ig  sikeresen  lezárult, 
amellyel  az  önkormányzat 
adósságállománya  több  mint 
nyolcmilliárd forinttal csökkent. 
A törvény  módosításai  alapján 
azonban  lehetőség  nyílik  arra, 
hogy az önkormányzat az adós-
ságkonszolidáció  első  szaka-
szának  befejezését  követően,  a 
fennmaradó adósságállományát 

2013.  december  31-dikei  fordu-
lónappal a Magyar Állam átvál-
lalja.  Az  átvállalást  azonban  a 
pénzintézet  kezdeményezhe-
ti  az  önkormányzattal  történt 
egyeztetést követően. A tartozás 
átvállalásának feltétele, hogy az 
az érintett pénzintézet, amellyel 
szemben  az  önkormányzatnak 
adóssága van, a teljes tartozás 7 
százalékának  megfelelő  össze-
get  a  Magyar  Állam  részére 
megfizesse. Érd tőketartozása az 
adósságkonszolidáció  első  sza-
kaszát  követően  három  bank-
nál,  összesen  mintegy  három-
milliárd háromszáznegyvenmil-
lió  forint.  Az  önkormányzat  az 
adósságkonszolidáció  második 
szakaszában  történő  részvétele 
esetén mentesül a jövőbeli tőke-
törlesztési kötelezettség mellett 
a kamatterhek alól is. A jelenlegi 
adósságállomány  tőke-  és 
kamattörlesztése  (folyószámla-
hitel nélkül) 2014. évtől 2016-ig 
csaknem  évi  200  millió  forint 
lenne.  A polgármester  ezzel 
kapcsolatban már kérte, hogy a 
hitelező  pénzintézetek  éljenek 
a jogszabály adta lehetősséggel, 
és  kezdeményezzék  az  állam-
háztartásért felelős miniszternél 
a  fennmaradó  adósság  átválla-
lását  a  7  százalékos  adósság-
rész  megfizetése  mellett.  Az 
előzetes  költségszámítások  és 
kimutatások alapján a hátralévő 
futamidőre  az  önkormányzat-
nak 250 millió forint jelenértékû 
kamatot és a bankok részéről a 
konszolidációval  kapcsolatban 
felmerülő  egyéb  költséget  kell 
megfizetnie.  A képviselők  egy-
hangúlag  elfogadták  azokat  a 
határozati javaslatokat, amelye-
ket  az  adósságkonszolidációs 
folyamat  második  szakaszának 
sikeres  végrehajtása  érdekében 
kellett meghozniuk. 
A közgyûlés  szintén  egyetér-

tett  azzal  a  határozati  javaslat-

tal  is,  hogy  az  önkormányzat 
az  egyébként  74  millió  forint 
értékûre  becsült,  Felső  utca 
9.  szám  alatti,  mintegy  négy-
ezer  négyzetméternyi  területû, 
városközponti  ingatlant  55 
millió  forintért  megvásárolja. 
Az  ingatlan  a  már  felszámolt 
Délbuda  Térségi  Beruházó, 
Kereskedelmi  és  Szolgáltató 
Víziközmû  Társulat  tulajdona 
volt, de a társulat tartozásainak 
rendezése érdekében értékesíti, 
az önkormányzatnak pedig bér-
lakások értékesítéséből szárma-
zó  bevételi  számláján  a  vételár 
megfizetéséhez  rendelkezésre 
áll ez összeg. Így ez a meglehe-
tősen  nagy  terület  Érd  tulajdo-
nába  kerül,  és  a  városközpont 
további fejlesztésében igen érté-
kes lehet a jövőben. 
A továbbiakban  is  ingatla-

nok  megszerzéséről  döntöttek 
a  képviselők.  Egyetértettek 
az  előterjesztésben  megneve-
zett,  egyes  állami  tulajdonban 
lévő  ingatlanok  önkormány-
zati  tulajdonba  fogadásával  is. 
A polgármester  előrebocsátot-
ta,  olyan  ingatlanokat  javasol-
tak  csak,  amelyeket  érdemes-
nek  tartottak  arra,  hogy  befo-
gadják,  hiszen  ezeket  a  jövő-
ben  gondozni  kell,  és  törődni 
kell velük, ami pénzbe is kerül 
az  önkormányzatnak,  hiszen 
a  tulajdon  nem  csak  vagyon, 
hanem felelősség is. 
Ismét a közgyûlés elé került a 

Szivárvány Óvoda Meseház tag-
óvodájának  férőhelybővítéséről 
szóló  beruházási  célokmány 
jóváhagyása, amelynek első vál-
tozatát már elfogadta a plénum, 
ezúttal  ennek  csupán  ponto-
sításáról  volt  szó,  ahogyan  az 
Érdi  Városfejlesztési  Kft  2013. 
évi  üzleti  terve  módosításának 
is  két  oka  volt:  egyik,  hogy  az 
óvoda  bővítése  mûszaki  tar-
talmának,  valamint  a  csatorna 
rácsatlakozások  ellenőrzését  is 
bele kellett foglalni az idei üzle-
ti tervbe. 
A képviselők  egyetértettek 

azzal,  hogy  a  testvérvárosi 
kapcsolatok  ápolását  szol-
gáló  Európa  a  polgárokért 
„Testvérvárosok  polgárainak 
találkozói”  címû  pályázaton  a 
korábbi  évekhez hasonlóan,  az 
idén  is  részt  vegyen  városunk. 
Ugyancsak egyhangúlag elfogad-
ták a közgyûlés  tagjai, hogy az 
Érdi Szociális Gondozó Központ 
részt vegyen a „Hajléktalan sze-
mélyek  ellátásának  megszer-
vezése  Közép-magyarországi 
régióban”  címû  pályázaton.  Az 
intézmény  vezetője  hat  prog-
ramra  tett  javaslatot,  amelyek 
többek  között  a  hajléktalanok 
étkezését,  egészségügyi  ellá-
tását,  az  utcai  gondozó  szol-
gálatok  kiegészítő  támogatását 
segítik  elő,  valamint  az  intéz-
mények szükséges felújításában 
és  a  szükséges  tárgyi  eszkö-
zök  beszerzésében  nyújtanak 
támogatást.  Ugyanakkor  ez  a 
pályázat  a  Szociális  Gondozó 
Központ  által  biztosított  szol-
gáltatások által a szakmai mun-
kát is nagy mértékben elősegíti, 

Tíz napirendi pont a városi közgyûlés rendkívüli ülésén

Pályázatok, adósságkonszolidáció, ingatlanok
A nyáron összegyûlt, sürgõs döntést igénylõ témákban 
döntöttek a képviselõk az érdi közgyûlés augusztus 
26-ára összehívott rendkívüli ülésén. A tíz napirendi 
pontban egyebek között folyamatban lévõ, illetve a 
közeljövõben benyújtandó fejlesztési pályázatokról, az 
adósságkonszolidációs folyamat második szakaszában 
való részvételrõl és az állami tulajdonban lévõ ingatla-
nok önkormányzati tulajdonba fogadásáról tárgyalt és 
határozott a városi plénum. 

így egy percig sem lehetett két-
séges, hogy a közgyûlés minden 
tagja  az  igen  gombot  nyomja 
meg. 
Utolsó napirendi pontként tár-

gyalták, és fogadták el a képvi-
selők a Kézilabda Szövetségnek 
nyújtandó  támogatásról  szóló 
határozati  javaslatot. A Magyar 
Kézlabda  Szövetség  a  2013. 
évi  U19-es  kézilabda  világbaj-
nokság  megrendezéséhez  15 
millió  forint  támogatást  kért 
az  érdi  önkormányzattól.  T. 
Mészáros András polgármester 
kiemelte,  hogy  a  rendezvény 
magas  színvonalú  lebonyolítá-
sához  a  kézilabda  szövetség 
is  hozzájárult,  ezért  javasolta, 
hogy  a  közgyûlés  a  2013.  évi 
költségvetési  rendelet  általá-
nos tartaléka terhére biztosítsa 
a  Kézilabda  Szövetség  részé-
re  nyújtandó  15  millió  forint 
támogatás összegét. 
A hétfői  rendkívüli  tanács-

kozás  végén  a  polgármester 
aláhúzta:  egy  rendkívül  sike-
res  világeseménynek  lehetett 
helyszíne az Érdi Sportcsarnok. 
Szerencsés  megnyitása  volt 
ez  ennek  a  létesítménynek. 
A szükséges  és  méltó  felké-
szítést  külön  megköszön-
te  Zsirkai  Lászlónak,  a  Érdi 
Városfejlesztési  Kft.  igazgató-
jának,  aki  június  22-én  vette 
át  a  sportcsarnok  kulcsait,  és 
mindössze  hat  hete  volt  arra, 
hogy  a  létesítmény  belső  tere-
it  felkészítse  a  világbajnokság 
fogadására. Komoly  beruházási 
munka folyt ott e rövid idő alatt! 
– mondta  T. Mészáros  András, 
majd  hozzáfûzte:  a  kézilab-
da  világbajnokság  ideje  alatt 
csaknem  180  gyermek  végzett 
önkéntes  munkát,  nekik  névre 
szóló  levélben  is megköszöni a 
közremûködésüket,  és  egyben 
mindenki  másnak  köszönetet 
mondott a sportesemény rende-
zésében végzett munkájáért. 
A közgyûlés  legközelebb 

szeptember  19-én  tartja  meg  a 
soron következő, rendes ülését. 
  Bálint Edit

Érkeznek a képviselõk és a Polgármesteri Hivatal munkatársai a nyár végi 
rendkívüli értekezletre
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A nyári szünetet követõen most augusztus 26-án hangzott el ismét az 
ülést vezetõ polgármester részérõl a szokásos mondat: Kérem a tisztelt 
képviselõtársaimat, kapcsolják be a szavazókészüléküket!

A tanácskozás végére is maradt 
még egyeztetni valójuk az ülés 
résztvevõinek



XXIII. évfolyam, 2013. augusztus 29.Érdi Újság4 helyi társadalom

Az I. Érd Szépe elnevezésû 
rendezvény bizonyára a férfi-
szíveken kívül a női szíveket 
is megdobogtatja, különösen a 
jelentkezőkét, akik ha megtud-
ják, milyen díjakért mutathatják 
meg bájaikat, életfelfogásukat, 
még hevesebben ver majd a 
szívük… A felhívásnak szept-
ember 2-án lehet eleget tenni 
a 10-18 óra között megrende-
zett bemutatkozáson a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban. 
A fő szervezők, Bada Zoltán 
és Madarász Krisztina olyan 
lányok jelentkezését várják 
ezen a napon, akik a szépségü-
kön túl másról is tanúbizonysá-
got tesznek:

– Igyekszünk mindenben 
eltérni a hagyományos szépség-
versenyektől – fogadott az ötlet-
gazda, Bada Zoltán. – A lényeg, 
hogy nemcsak a testi adottság 
számít, hanem az élethez való 
hozzáállás, az életfelfogás, az 
értékrend is, hogy megmutassák 
a tiszta női értékeket. Kíváncsiak 
vagyunk arra is, hogy az indulók 
milyen tudatos szemléletmódot 
képviselnek környezetükhöz, 
mennyire tudatosan élnek, azaz 
szeretnénk összekötni a szépsé-
get a tudatossággal. Ezért nyu-
godtan meghirdethettük volna 
úgy is rendezvényünket, hogy 
az Első Érdi Tudatos Szépségek 
Versenye.

Külcsín és belbecs is számít város elsõ szépségversenyén

Gyertek érdi szép lányok!
Királynõt választanak Érden! Garantáltan szép királynõt, 
aki példakép lehet a többi lánynak! Októberben rendezik 
meg a város elsõ szépségversenyét, olyan 18-26 év kö-
zötti lányok részére, akiknél nemcsak a külcsín, hanem 
a belbecs is számit. A szervezõk olyan tudatos szépsé-
geket keresnek, akik ezt életmódjukkal is bizonyítják.

szépet láttam a világban, és saj-
nálnám, ha ezek eltûnnének. 
Környezetvédelemmel szeret-
nék foglalkozni életemben, de 
leszögezném, a szépségver-
senyen nem környezetvédel-
mi szakembereket keresünk, 
hanem az erre nyitott fiatalokat, 
akikben megvan a téma iránt az 
érdeklődés és még szépek is. 

– Honnan jött a különleges 
érdi szépségverseny ötlete?

– A cég, ahol dolgozom 
(GreenEnergy Investment-EU 
Kft. – a szerk.), évek óta itt 
népszerûsíti a környezettu-
datosságot, többek között a 
gyermeknapon, és látni a fiata-
lok arcán, hogy tetszik nekik, 
sőt, igénylik például a szelek-
tív hulladékgyûjtést. Ezek a 
napok mindig jól sikerültek, 
nagy volt az érdeklődés. Jó az 
együttmûködésünk a várossal, 
a szervezővel, Bada Zoltánnal, 
aki egy kollégánkkal tavaly arról 
beszélt, milyen jó volna, ha szo-
katlan módon, más formában is 

folytatnánk a közös munkát, s 
létre hoznánk egy olyan szép-
ségversenyt, amely kuriózum 
az országban. 

– Egy olyan színvonalas ver-
senyt, amelyre reméljük büsz-
ke lesz a város és még hosszú 
évekig megrendezhetjük – vette 
át a szót Bada Zoltán. – Érden 
nagyon sok a szép és tudatos 
hölgy, nem lesz könnyû kivá-
lasztani közülük a „királynőt”!

Régi igazság, szép nő is lehet 
okos, tudatos és okos nő is lehet 
szép, de a legfontosabb, hogy 
fogékony legyen a környezete 
iránt. A külcsín és a belbecs 
összhangja szintén nagyon fon-
tos, ezért várják a magukkal 
összhangban lévő érdi lányokat 
a szervezők – lényeges, ingyen 
nevezhetnek! –, akik abban bíz-
nak: a nyertesek igazolni fogják, 
hogy belső és külső értékeik 
egész életükben kiemelkedő 
szerepet játszanak. 

Gyertek hát, érdi lányok!
  Temesi László

– De azért nem kell a „tudatos 
lányoknak” egyetemi felvételit 
tenniük az indulás jogáért?

– Szó sincs róla! Szeptember 
2-án civil ruhában mutatkoznak 
be egy zsûri előtt, kitöltenek egy 
tesztlapot, elbeszélgetünk velük 
és az összkép alapján döntünk, 
ki kerül be az októberi döntőbe, 
ahol már alkalmi- és fürdőruhá-
ban mérettetnek meg a neves 
zsûritagok előtt. 

– Hányan kerülhetnek a dön-
tőbe és azt hol tartják meg?

– Húszan. Október 26-án a 
gyönyörûen feldíszített Finta-
rendezvényházban lesz a döntő 
és a gálavacsora, nívós mûsorral 
színesítve. A rendezvény 
fővédnöke Aradszki András 
országgyûlési képviselő.

A csinos szervezőt, Madarász 
Krisztinát is próbálom rábe-
szélni, hogy mutasson példát 
azoknak a bátortalanabb érdi 
szépségeknek, akik nem mer-
nek jelentkezni a versenyre, és 
ő is induljon. 

– A háttérmunka engem min-
dig jobban érdekelt, mint a ref-
lektorfény – indokolta nemleges 
döntését. – Inkább stylistként, 
sminkesként szerettem tevé-
kenykedni, most pedig a szerve-
zési munkát élvezem nagyon.

– Mit mondana az érdi lányok-
nak, miért jelentkezzenek?

– Azért, mert érdemes meg-
mutatniuk magukat, szépsé-
güket, tudatosságukat, amit 
elsősorban a környezetük 
iránt tanúsítanak. Kíváncsiak 
vagyunk környezetvédelmi tájé-
kozottságukra, közösségi sze-
repvállalásukra, életmódjukra, 
akár sportmúltjukra is. Azért is 
érdemes indulniuk az első érdi 
szépségversenyen – amelyen 
természetesen csak a városban 
élő ifjú hölgyeket várjuk! –, 
mert értékes ajándék vár rájuk. 
A legszebbek külföldi utazást, 
nyelvtanfolyamot, komoly 
összeget, sportolási lehetőséget, 
wellness hétvégét, ajándékcso-
magokat nyerhetnek. 

– Miért tartják fontosnak egy 
szépségversenyen a környezet-
tudatosságot?

– Ez az élet minden területén 
fontos kérdés, mert aki ilyen 
szemléletben nő fel, él, az gon-
dol a környezete, sőt, a Föld 
jövőjére is. Ezt a gondolkodás-
módot nem lehet elég korán 
elültetni a gyerekekben, fiata-
lokban – ők a jövő! Ebben a kor-
ban még fogékonyak az embe-
rek, s akik ezen értékek mentén 
nőnek fel, később is ezek szerint 
élnek és tovább adják az értéke-
ket, ezt az üzenet viszik tovább. 
Sokan felnéznek rájuk, példaké-
pekké válnak. Én is igyekszem 
környezettudatosan élni, min-
dig szívesen néztem, nézem a 
természet- és állatfilmeket, sok 

Madarász Krisztina a döntõsök táborhelyét keresi - a Termál Liget nagyon 
tetszett neki...

Szabó Ágnes (balra) a kézilabda VB záróprogramján Nagy Feróval  
– a szép érdi lány hallott a szépségversenyrõl, talán indul... 
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Madarász Krisztina megbeszéli a részleteket Szedlacsek Emiliával, 
a mûvelõdési központ igazgatójával

A két fõ szervezõ: Madarász Krisztina és Bada Zoltán

Helyi szolgáltatók

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



Érdi Újság 5XXIII. évfolyam, 2013. augusztus 29. helyi társadalom

A zene  összetart  bennün-
ket  –  hallottuk  a  zsûri  elnö-
kétől,  Hevesi  Tamástól,  aki 
már  nem  először  bíráskodott 
Balatonszárszón.  Ezúttal  a 
Csukás  István  Színházban 
magyar  és  világslágerek  csen-
dültek fel magyarul, az augusz-
tusi  éjszakában. A selejtezőkön 
és  a  döntőben  sok  nívós,  profi 
produkciót  láthattunk  az  ama-
tőr  versenyzőktől,  akik  három 
korcsoportban mérhették össze 
tudásukat.  S a  zene  valóban 
összetart,  mert  még  a  vetély-
társak  is  barátságot  kötöttek 
egymással,  többen  nem  elő-
ször  indultak a balatoni  rangos 
énekversenyen.  Az  érdi  Lukin 
László  Alapfokú  Mûvészeti 
Iskola tanítványai közül a júliu-

si  selejtezőből  hárman  jutottak 
az  augusztusi  döntőbe: Bencze 
Zsófia,  Bartus  Barbara  és  a 
tavaly  győztes,  Petrás  Mátyás. 
Ez  utóbbinak most  jóval  nehe-
zebb  feladata  volt, mint  tavaly, 
mert  egy  olyan  korcsoportba 
került  21  évesen,  ahol  ő  szá-
mit  a  legfiatalabbnak,  mert  a 
21-30  évesek  versenyezhettek, 
ahol már érvényesül a nagyobb 
tapasztalat  és  hang  is  jobban 
beérik… S ebben a kategóriában 
is  csak  egy  hajszállal  csúszott 
le az első helyről, de ne szalad-
junk annyira előre.
Még egy érdi siker; a felkészí-

tő mûvésztanárt – mindhárman 
a  tanítványai  –,  Szóka  Júliát 
meghívták  a  neves  énekesek-
ből álló zsûribe, Csuka Mónika, 

Balogh  Márta  (jazzénekes)  és 
Hevesi Tamás énekes mellé, de 
a  mûsorvezető  is  egy  ismert 
előadómûvész,  Pörneki  Anikó 
volt. 
–  A nyári  szabadság  alatt  is 

örömmel  készítettem  fel  igen 
tehetséges  tanítványaimat  a 
rangos versenyre könnyû zené-
ből,  hiszen,  mint  ismeretes  az 
iskolában  klasszikus  oktatás 
folyik,  mert  minden  fellépés, 
siker önbizalom növelő – mond-
ta Szóka Júlia. – A tanítási szü-
netben  szorgalmasan  jártak  a 
zeneiskolába gyakorolni és meg 
is  lett  az  eredménye,  hiszen 
a  közönségnek  és  a  zsûrinek 
egyaránt tetszettek.
Pedig  például  Bencze  Zsófia 

igen  elfoglalt  volt  a  nyáron,  a 
Forrás  együttesben  táncol  és  a 
rendszeres próba,  fellépés mel-
lett járt énekelni, Petrás Mátyás 
pedig úgy „készült”, hogy eljárt 
az  U19-es  kézilabda  világbaj-
nokságra, ahol egyetemistaként 
segédkezett…
– Nekem nagyon  fontos  volt, 

hogy  újra  induljak  a  Balaton 
hangján,  mert  a  tavalyi  kate-
gória-győzelmem  mellett  ki 
akartam  próbálni  magam  egy 
új korcsoportban – hallottuk az 
ifjú tehetségtől, aki a „felnőttek” 
között  is  megállta  a  helyét:  a 
Nyomorultak  címû  musicalből 
adott elő egy számot. Ez a máso-
dik helyre volt most elég, de ez 
is  nagy  siker,  hiszen  ebben  a 
korcsoportban  több  tucatnyi-
an  indultak  az  ország  minden 
részéből. Szintén második lett a 
15-20 évesek közt az érdi Bartus 
Barbara,  aki  Rúzsa  Magdi 
Aprócska  blues  címû  számát 
adta  elő  –  egyébként  ez  volt  a 
legnépszerûbb dal, mert a dön-

tőben  többen  is  ezt  választot-
ták.  Barbara  a  Vörösmartyban 
érettségizett  az  idén,  szeptem-
bertől egyetemista. A zsûri nála 
azt  emelte  ki,  hogy  a  többiek 
közül  ő  énekelte  a  legjobban 
az  Aprócska  bluest,  „jó  helyen 
képzi a hangot, tisztán intonál” 
és  még  csinos,  jó  megjelenésû 
is.  (Akár  indulhatna  is  az  első 
Érdi  Szépségversenyen,  mint 
például  a  szintén  dicsért,  de 
helyezést  ezúttal  nem  elérő 
Bencze  Zsófia.)  Petrás  Mátyást 
is  nagyon  dicsérte  Hevesi 
Tamás  zsûrielnök,  aki  azt  han-
goztatta  vele  kapcsolatban, 
hogy „szép hanggal, nagy hang-
tartománnyal  rendelkezik  és 
még  jó kisugárzású,  jó kiállású 
is”.  A fő  rendező,  a  házigazda, 
Dorogi  Sándor  Balatonszárszó 
polgármestere is szépen beszélt 
az  érdi  indulókról,  akiknek  az 
eredményhirdetéskor,  több 
száz néző előtt adott át értékes 
ajándékokat: 
–  Messzire  szállt  Szárszó, 

azaz a Balaton hangja  – mond-
ta. – Ország-világ látta, hallotta, 
mennyi  tehetséges  ifjú  énekes 
van köztünk. Most  a  tavalyinál 
is  többen,  több  mint  százan 
jelentkeztek,  hogy  kiénekeljék 
magukból  minden  tehetségü-
ket.  A zsûrinek,  mint  mindig, 
most  is  nehéz  dolga  volt  az 
értékeléskor,  de  hiszem,  hogy 
a  legjobbakat  jutalmaztuk,  bár 
minden  induló  megérdemli  az 
elismerést.
–  Megint  egy  nagyon  szép 

estén  vagyunk  túl  a  sok  tehet-
ségnek köszönhetően – összeg-
zett  Hevesi  Tamás.  –  Annak  is 
örülök, hogy többen újra indul-
tak  és  láthatóan,  hallhatóan 
sokat  fejlődtek  az  egy  év  alatt. 

Hevesi Tamás: „A zene összetart bennünket”

Érdi sikerek a Balaton hangján
Száz szónak is egy a vége, Szárszón jól sikerült döntõt 
rendeztek a hónap végén, érdi sikerrel. A Balaton 
hangja címû zenei rendezvényen három Lukin-tanít-
vány jutott be a döntõbe, ebbõl ketten második helye-
zést értek el, és a végsõ gyõztes is érdi kötõdésû…

Bízom benne, hogy nem kallód-
nak el a helyezettek később, és 
azok sem, akik most nem lettek 
díjazottak. 
Ezt követően név szerint ele-

mezte az indulókat, a tanácsok-
kal sem spórolva. Külön kiemel-
te,  a  végső  győztest,  az  érdi 
kötődésû  Tóth-György  Viktória 
Karolinát,  aki  mind  három 
kategória  összesítésében  lett  a 
Balaton hangja:
– Nagyon örülök, hogy beérett 

a  befektetett  munka  gyümöl-
cse  és  megnyertem  a  versenyt 
–  mondta.  –  Stiblo  Annánál 
tanultam  évekig,  köszönöm  az 
ő munkáját is.
A Lukin  iskola  igazgatója, 

Stiblo  Anna,  mikor  megtudta, 
hogy  egykori  tanítványa  nyert, 
így reagált lapunknak:
–  Öt  évig  tanítottam 

Viktóriának  hangképzést  és 
különféle  klasszikus  mûveket. 
Igen  szép hangi  adottsága  van-
nak,  tehetséges.  Olyan  volt, 
mint  a  szivacs,  mindent  akart 
tudni,  szívta  magába  a  tudást. 
Szeretett  szerepelni,  mindig 
az  volt  az  álma,  hogy  énekes-
nő  legyen.  Az  lett,  amit  be  is 
bizonyított  a  Balaton  hangján. 
Gratulálok a sikeréhez!
Messzire  szállt  tehát  újra  az 

érdi  énekesek  hangja  –  vitte  a 
balatoni szél.
   Temesi László 

Az eredményhirdetés, elõl Hevesi Tamás

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei
A polgármester, Dorogi Sándor (balra) és a zsûri

Dolgozik a zsûri, jobbra az érdi Szóka Júlia, Hevesi Tamás mellett
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. szeptember 2– 8.

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

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési alapte-
vékenységgel összeegyeztethető 

célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Programok:

Szeptember 6-án (pénteken) 18 órakor
Miénk a pillanat!

ral

a Duna-Art Fotóklub (Érd) 
és meghívott vendégei
a Sásdi László Fotóműhely 
(Budaörs), a Réti Pál Fotóklub 
(Csepel) kiállításának megnyi-
tója. A kiállítást megnyitja: 
Szedlacsek Emília a Szepes 
Gyula Művelődési Központ 
igazgatója

Szeptember 7-én (szombaton) 10 – 18 óráig
Kertünk díszei

ral

a Kertbarát kör terménykiállítá-
sa és kóstolója
A kiállítást megnyitja: Tóth 
Tamás Érd Megyei Jogú Város 
alpolgármestere

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

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

ral

Őszi időpontok: 
Augusztus 31. 
Szeptember 21. 
Október 12. 
November 9. 
December 14.  
szombat 9-12 óráig
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!

Szeptember 7. 14 órától
Könyvtár az Érdi Utcabálon
A pavilonunkban találkozhat 
könyvajánlókkal, ingyenesen 
beiratkozhat, megismerheti 
a katalógusok használatát, 
vásárolhat régi és új könyvet, 
nézegethet régi (digitális) 

képeslapokat Érdről, részle-
teket hallhat irodalmi alkotá-
sokból és játszhat, (könyvtári, 
helyismereti TOTÓ, puzzle, 
kézművesség).

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 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 közalkalmazotti 
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Nyírfa utca 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: 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 rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, Szociális segítő; szociális asszisztens; mentálhigiéniés 

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 bizonyítvány-

másolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. októ-
ber 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 meg-

küldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/339/2013 , valamint a munkakör meg-
nevezését: 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 elfogad-
ni, 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.

FOTÓPÁLYÁZAT
A Szepes Gyula Művelődési Központ Duna-Art Fotóklubja fotópályázatot ír ki 

„ÓVD A KÖRNYEZETEDET!” 
címmel

A fotópályázat célja, hogy felhívja a figyelmet természeti értékeink megóvására, és egy élhető, fenntartható környezet 
kialakítására, védelmére. 
Fotókat várunk több témában is, mint például szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, energiatakarékosság, veszélyez-
tetett állat - és növényfajok védelme, egészséges táplálkozás, rendszeres mozgás, sport stb. 

Feltételek:

•   amatőr fotósok pályázhatnak
•  az alkotásokat A4-es formátumban, (maximum 5 fotó), nyomdai minőségben kérjük beadni
•  a fotókat digitálisan is kérjük elküldeni a fotóklub email címére: dunaart.fotop@gmail.com

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

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

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

Bővebb információ kérhető Körmendy Zizi klubvezetőtől a 20/411-3673-as telefonszámon,  
vagy a dunaart.fotop@gmail.com email címen.  
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szeptember 2. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Kisnána, 50/24. 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 Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

16:50 Polgár-társ
17:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/4.  

TV sorozat, 47’ 
18:10 Négyszemközt 
18:30 A Doktor Agyi keringési zavar 

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 24/4.  

TV sorozat, 47’ 
21:50 Híradó ism.
22:05 Polgár-társ
22:35 Négyszemközt ism.

szeptember 3. kedd
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Ízőrzők Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

09:00 Fény-Kép
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 A Doktor Agyi keringési zavar szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
15:00 Érdi Panoráma
15:30 Fény-Kép
16:00 Ízőrzők Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/21. 
17:30 A Doktor Agyi keringési zavar szórakoztató 

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

Nemes Tibor filmje 6. 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 6. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/21. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

szeptember 4. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/4. TV 

sorozat, 47’ 
09:40 Négyszemközt
10:00 Ízőrzők Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

10:30 Polgár-társ
11:00 Bibliai Szabadegyetem 90/21. 
12:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 6. rész 
12:30 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:20 Fény-kép
15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 90/21. 
17:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:40 Négyszemközt 
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Agyi keringési zavar 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 6/5. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 A Doktor Agyi keringési zavar szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 

szeptember 5. 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 6. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/5. 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 6. rész 

16:00 Mozgás
16:30 Fény-Kép
17:00 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

18:25 Benyovszky Móric és a malgasok földje 
6/5. 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 90/22. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 6. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

szeptember 6. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/22. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/5. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 6. 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 

6/5. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

17:10 Négyszemközt 
17:30 Mozgás
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Agyi keringési zavar 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 24/5.  

TV sorozat, 43’ 
21:05 Híradó
21:20 Bibliai Szabadegyetem 90/22. 
22:20 Négyszemközt ism.
22:40 A Jazz születésétől napjainkig 24/5. 

TV sorozat, 43’ 

szeptember 7. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Herencsény, 50/25. 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 

6/5. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/22. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Herencsény, 50/25. 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 6. rész 
20:30 A Noszty fiú esete Tóth Marival  

magyar játékfilm, 80’  
rend.: Székely István  
fsz.: Szörényi Éva, Jávor Pál 

21:50 Érdi Panoráma

szeptember 8. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/22. 
11:20 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:50 Ízőrzők Herencsény, 50/25. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Herencsény, 50/25. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/22. 
17:00 A Noszty fiú esete Tóth Marival magyar 

játékfilm, 80’ rend.: Székely István  
fsz.: Szörényi Éva, Jávor Pál 

18:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/5. 
 TV sorozat, 43’ 

19:05 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 7. rész 

19:35 Fény-kép
20:05 Mozgás
20:35 Polgár-társ
21:05 Érdi Panoráma
21:35 Fény-kép
22:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2013. szeptember 2 – 8.

Rádió FM 87.8 MHz  
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

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

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

Állandó műsorok:   hírblokk országos és helyi hírekkel  
minden egész órában

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

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

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

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

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

Movie and Music 
22–06   Könyv–színház–muzsika 

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

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

A Rádió 87.8 MHz műsorán

minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel

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

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

Az

A kft. igazgatójával, Bozsogi 
Jánossal arról beszélgettünk, 
milyen mûsorokkal várják idén 
az érdeklődőket. 

– Az Érdi Napok kulturális 
és tudományos fesztivál ezúttal 
két hétig, szeptember 6-tól 19-
éig tart. Rövidebb, mint a koráb-
bi években, aminek két oka van: 
egyik a gazdasági, a másik, hogy 
az előző években hosszabbra 
nyúlt a programsorozat, mert 
minden intézmény igyekezett 
minél több rendezvényt ebbe 
az egy hónapba belezsúfolni. 
Természetesen most is jelen 
lesz Érd valamennyi kulturá-
lis intézménye, de igyekeztünk 
úgy szervezni a programokat, 
hogy ez a két hét valóban a 
kultúráról, tudományról, és 
persze, a szórakozásról szól-
jon. Említettem a gazdasági 
okot: kevés pénzből, ám min-
den fillért a programokra költ-
ve, ezúttal is sokrétû, gazdag 
mûsorsorozatot sikerült össze-
állítani, amely minden korosz-
tály számára kínál szórakozást 
– hangsúlyozta az igazgató. 

– A nyitórendezvény hagyo-
mányosan a központi utcabál 
lesz, amit kora délutántól késő 
éjszakáig élvezhetnek az érdi-
ek. Kiket láthatunk az idén a 
színpadon?

– A hagyományos utcabál 
harmadik éve kerül megren-
dezésre az új városközpont 
Főterén, ahol délután 14 órától, 
egyetlen nagyszínpadon zajla-
nak majd az események. Az 

is hagyomány, hogy ilyenkor 
lehetőséget kínálunk a sikeres 
helyi táncegyütteseknek, egye-
sületeknek, kluboknak a bemu-
tatkozásra, persze, a teljesség 
igénye nélkül, hiszen jóval több 
mûködik a városban, mint ahá-
nyan ezúttal szerepelhetnek, 
de csak így sikerült kellő időt 
biztosítani arra, hogy a közön-
ség behatóbban megismerje a 
munkájukat. Õket a Molnár-trió 
követi majd. A Lyra-díjas Molnár 
György harmonikamûvész trió-
ja a hagyományos harmonikás 
mûfajokon kívül olyan zenei 
irányzatokat is bemutat, ame-
lyek ezen a hangszeren még 
nem voltak hallhatók.

– Úgy tûnik, a délután inkább 
a középkorúakat szólítja meg, 
mert a Molnár-triót az ABSZ 
zenekar követi, amely a mosta-
ni ötvenes-hatvanas nemzedék 
slágereit tûzi mûsorára. 

– Igen, hiszen ez az együttes 
az Illés, a Fonográf, a Tolcsvay, 
a Bojtorján „mûhely” dalait 
énekli, és a folytatásban – T. 
Mészáros András polgármester 
hét órakor elhangzó köszöntő-
jét követően – is egy, a 70-es, 
80-as években sikeres funk-rock 
bandája lép a színre, amelynek 
tagjai 2011-ben újra összeálltak. 
A Wastaps együttes régi, ismert 
funky és soul nóták feldolgo-
zásaival szórakoztatja majd 
a közönséget. Este kilenc óra 
előtt az Ezüst Patak zenekar 
lép színpadra, amely a magyar 
népdalokat ötvözi a rockzene 
klasszikus és újszerû elemeivel, 
így a fiatalabbak és az időseb-
bek számára egyaránt élményt 
jelent majd az együttes zenei 
produkciója.

– Az est sztárja azonban min-
denképpen a Mistery Gang kon-
certje lesz. Ez az együttes már 
inkább a fiatalok kedvence?

– A kamaszok által különösen 
kedvelt zenekar fél tizenegykor 
lép színpadra. Bízunk benne, 
hogy a nemcsak a hazai piacon 
sikeres, hanem szinte már az 
egész világon is ismert, fenn-
állásának 15-dik évét ünneplő 
trió az érdi zenerajongók kör-
ében is fergeteges sikert arat, 
így sokan maradnak, és meg-
várják majd az éjfélkor kezdődő 
tûzijátékot, amely az utcabál 
hagyományos záróeseménye. 
Meg kell még említenünk, hogy 

Azt ünnepeljük, hogy érdiek vagyunk

Érdi Napok, idén két héten át
Immár több évtizedes hagyománya van Érden annak, hogy szeptemberben min-
den korosztálynak bõségesen kínálnak érdeklõdésüknek és ízlésüknek megfelelõ 
szórakozási lehetõséget. Ebbõl – profiljának megfelelõen – minden helyi kulturális 
intézmény kiveszi a maga részét, míg a rendezvénysorozat fõ szervezõje ezúttal az 
Érdi Városi Televízió Nonprofit Kft.

a nagyszínpadon a zenekarok 
fellépései között mindig lesz 
egy kevéske technikai szünet, 
amit a Dobd Fel Magad 2013! 
animátor csapata tölt meg tar-
talommal. Karneváli jelmezben 
látványos és interaktív produk-
ciókat adnak elő. Ezen kívül, 
ahogyan minden évben, idén 
is lesz vidámpark, kézmûves 
vásár és rengeteg finom étel-ital 
a büfé sátrakban. 

– Az elmondottak a szeptem-
ber 7-ei, szombat délután prog-
ramjai lesznek, de két délelőtti 
eseményt is meg kell még emlí-
tenünk, amelyekre ugyanezen a 
napon kerül sor.

– Reggel kilenc órától a test-
vérvárosok találkozóján „2013 a 
Polgárság Európai Éve” címmel 
kerekasztal beszélgetés folyik 
majd, amelyen Érd testvérvá-
rosainak küldöttségei vesznek 
részt. Ennél jóval tömegesebb 
részvételre számítunk a 11 óra-
kor kezdődő Érd utol futóna-
pon és röplabdabajnokságon, 
ami évek óta népszerû sport-
esemény a parkvárosi Napközis 
tábor színhelyén. 

– A központi utcabált köve-
tően s – bár nem ennyire 
egybesûrítve, de – még számos 
izgalmas és érdekes program 
vár a lakosokra, amelyek a kul-
túrházban, a könyvtárban és 
a múzeumban zajlanak majd. 
Közülük mit ajánl az olvasók 
figyelmébe?

– Fontosnak tartom kiemelni 
a Budapesti Színmûhely szept-
ember 9-ei színházi előadását 
a Szepes Gyula Mûvelődési 

Központban. A „Karnyóné és a 
két szeleburdiak” címû vígjáték 
adaptáció garantáltan másfél 
órás nevetést kínál a közön-
ségnek. Szeptember 13-án két 
kiállítás megnyitó is lesz az Érdi 
Galériában. Egyrészt az ötödik 
Érdi Mûvésztelep idén szüle-
tett alkotásaiból összeállított 
tárlatot láthatják az érdeklő-
dők, másrészt egy igen érde-
kes gyûjteményből, a bélye-
ges téglákból nyílik kiállítás. 
Egyébként az Érdi Napokat az 
idén először határoztuk meg 
kulturális és tudományos fesz-
tiválként, hiszen az utóbbi, a 
tudomány is minden évben 
jelen van a Magyar Földrajzi 
Múzeum programjaival, föld-
rajztudományi konferenciájá-
val, könyv- és filmbemutatóival. 
Idén is gazdag programokkal 
várják az érdeklődőket.

– Mint ahogyan az ófalusi 
Pincesoron megrendezés-
re kerülő szüreti mulatság és 
kézmûves vásár is már évek 
óta egy igen látványos színfoltja 
ennek a rendezvénysorozatnak, 
amelyet az idén szeptember 14-
én, szombaton tartanak.

– Így igaz, és itt szeretném 
felhívni az érdiek figyelmét, 
hogy az Ófaluban sorra kerülő 
hagyományos mûsor időpont-
ja, sajnos hibásan jelent meg 
a programfüzetben. A szüreti 
mulatságra hagyományosan 
szombaton kerül sor, ami – 
mint tudjuk – a naptárban nem 
szeptember 15-e, hanem 14-e! 
Tehát, 14-én, szombaton délben 
kezdődik a csikósokkal, lovas 
kocsikkal csalogató felvonulás 
és mûsor a Főtéren, amit majd 
szőlőáldás, hagyományőrző 
szőlőfeldolgozás, mustkóstolás 
követ a Szent Donát szobor-
nál. A Pincesor nagyszínpadán 
kulturális mûsorokat láthatnak 
a résztvevők, és persze, lesz 
sajt-, bor- és kézmûves vásár, és 
utcai mulatság is – tudtuk meg 
Bozsogi Jánostól, az Érdi Napok 
főszervezőjétől. 

 A hallottak alapján bizonyos, 
hogy ebben a két hétben garan-
táltan minden korosztály meg-
találja a saját érdeklődésének és 
ízlésének megfelelő programo-
kat, hiszen ebben a két hétben 
– ahogyan T. Mészáros András 
polgármester a mûsorfüzetet 
a lakosok figyelmébe ajánlva 
fogalmazott: „Érd sokszínûséget 
kínál. Megmutatja arcát nem 
csak az itt lakóknak, hanem az 
ország különböző szegleteiből 
hozzánk látogatóknak.”

 Bálint Edit

Bozsogi János szerint bár idén 
rövidebb ideig tart, de a korábbi 
évekhez hasonlóan tartalmas 
programokat kínál az Érdi Napok 
rendezvénysorozat.

A felvétel tavaly készült – a Fõtér szinte zsúfolásig megtelt látogatókkal, remélhetõen az idõjárás idén is kedvez a 
szabadtéri rendezvénynek
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– Az elmúlt három év tekinteté-
ben hogyan értékelné a kor-
mány tevékenységét? Elérték a 
kitűzött célokat?

– 2010-ben, amikor a jelenle-
gi kormány megalakult, célként 
tűztük ki, hogy 2014-re Magyar-
országot egy olyan országgá 
tesszük, amely egy esetlegesen 
beinduló európai gazdasági nö-
vekedés motorja tud lenni. 
Ehhez többek között át kellett 
alakítani a jogrendszert, vala-
mint az intézményrendszert. 
Számos olyan reformot kellett 
végrehajtanunk – a közigazga-
tástól kezdve az oktatáspoliti-
kán át a társadalompolitikáig 
–, amely lehetővé teszi, hogy 
az a Magyarország, amely 
2010-ben Európa leggyengébb 
teljesítményét produkálta, 
2014-re már a kontinens ígére-
tes gazdaságává váljon. Noha 
az elmúlt három évben politi-
kai vitapartnereink sokszor bí-
rálták ezeket a változásokat, 
összességében elértük a kitű-
zött célt, hiszen jó eséllyel 
mondhatjuk azt, hogy 2014-re 
Magyar or szág maga mögött 
hagyva a gazdasági válság leg-
súlyosabb időszakát, egy gaz-
daságában növekedő, és így 
összességében is gyarapodó 
országává válik Euró pának. 

– Orbán Viktor miniszterelnök 
a XXIV. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor 
rendezvényen úgy fogalma-
zott: a kormány nemzeti gaz-
daságpolitikát folytat annak 
érdekében, hogy az az érték, 
amelyet a magyarok megter-
melnek, Magyar országon ma-
radjon. Ennek a politikának 
volt része a cafeteria-rendszer 
átalakítása is?

– Igen. Az a rendszer, amely 
ma az Erzsébet-program alapját 
jelenti, korábban külföldi cégek 
üzletét jelentette. Az a cafeteria-
rendszer, amely korábban 2-3 
nagy cég számára hozott milliár-
dos hasznot, amelyet ők saját be-
látásuk szerint itt Magyar-
országon hasznosítottak, de 
gyakrabban hazavittek a saját 
anyaországukba és ott profitként 
kiosztottak a tulajdonosaiknak, 
ma, az Erzsébet-prog ramnak kö-
szönhetően Ma gyar or szágon ma-
rad, a magyar összterméket gya-
rapítja, ráadásul magyar emberek 
üdültetésére fordítható. Ez a több 
milliárd forint lehetővé teszi, 
hogy kedvezményes üdülési le-
hetőséget biztosítsunk nagycsalá-
dosoknak, nyugdíjasoknak, vagy 
éppen azoknak, akik eddig egy-
általán nem engedhették meg 
maguknak a nyaralást. 

– Igazolva látják a döntésüket a 
cafeteria-rendszer átalakításá-
val kapcsolatban?

– Az idő igazolta a döntésün-
ket: nemcsak jó elhatározás volt, 
de a végrehajtása is kiválónak mi-
nősíthető, hiszen az Erzsébet-
program szervezőcsapata és me-
nedzsmentje is kitűnőre vizsgázott.

– Korábban úgy fogalmazott, 
Magyar ország legkiterjedtebb 
és legsikeresebb szociális prog-
ramja az Erzsébet-prog ram. 
Véleménye szerint mi a siker 
titka? 

– A sikert mindenekelőtt a 
számos pozitív visszajelzés, és a 
pályázatokra való túljelentkezés 

igazolja. A Program az elmúlt 
két évben több mint negyedmil-
lió embernek biztosított kedvez-
ményes üdülési lehetőséget. A 
titok az emberi tényezőben is 
keresendő, hiszen az Erzsébet-
program stábja elkötelezett a ki-
tűzött célok és értékek mellett. 
Fontos megemlíteni az innováci-

ót és kezdeményező-készséget: 
az a mentorhálózat, amelyet ki-
építettek, és neves sportolókra, 
művészekre támaszkodva, te-
matikus táborokat létrehozva to-
vább népszerűsítik az Erzsébet-
programot, egy olyan újítás, 
amely követésre méltó, és to-
vábbi vonzerőt jelent.

Az idő igazolta a döntésünket
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigaz-
gatási és igazságügyi miniszter úgy látja, az 
Erzsébet-program sikerességét mindenekelőtt a 
több ezer pozitív visszajelzés, és a pályázatokra való 
túljelentkezés igazolja. A tárcavezető azt is kifejtet-
te, hogy a kormány miért tartotta fontosnak a 
cafeteria-rendszer átalakítását.

A szakma mellett legyen ott 
a nagy mosoly is

– Amikor először kaptam meg ezt 
a lehetőséget, azonnal éreztem, 
hogy testhezálló feladat: értéket 
képvisel és gyerekekkel is foglal-
kozhatom. A gyerekek szép élmé-
nyekkel távoztak az Erzsébet-
táborból, ami engem nagy öröm-
mel tölt el. 

– Milyen célokat tűzött ki ön-
maga és a gyerekek elé?

– Számomra az volt a vezérfo-
nal, hogy aki azért jön, hogy szak-
mailag fejlődjön, az kapja meg a 
komoly terhelést, tanuljon újabb 
technikákat, ügyesedjen. De aki 

arra vágyott, hogy együtt legyen a 
barátokkal és jól teljen a nyara, ő 
is elégedett legyen. Ezt a kettőssé-
get szerettem volna érvényesíteni, 
hogy a szakma mellett legyen ott 
a nagy mosoly is: úgy érzem ez 
tavaly és idén is sikerült.

– Fedezett fel valódi tehetséget?
– Igen, focizás közben felfi-

gyeltem egy kis lányra. 
Elképesztő akarást, győzni vá-
gyást láttam benne. Másnap 
megnéztem őt a szőnyegen, 
ugyanazt a formát tudta hozni: 
véleményem szerint, ha minden 

jól megy, róla még sokat fogunk 
hallani. De tudom, hogy rajta kí-
vül is sok olyan tehetséges spor-
toló lesz, akik majd elmondhat-
ják: az Erzsébet-táborban fedez-
ték fel őket.

– Vállal jövőre is táborvezetést?
– Én is olyan érzésekkel utaz-

tam el a tábor végén, mint a gye-
rekek: hogy jó lesz otthon, jó 
lesz az élményeket elmesélni, de 
kár, hogy vége. A gyerekekkel 
együtt nagyon várom a jövő évi 
tábort, hogy újra kezdődjön ez a 
fantasztikus egy hét.

Hadfi Dániel Európa-bajnok dzsúdós immár második alkalommal vezetett Erzsébet-
tábort: szakmai irányításával Balatonberényben júniusban 180 fiatal leshette el a 
cselgáncs fortélyait. A táborban szerzett tapasztalatairól Hadfi Dániel beszélt.

Az Alapítvány felhívásaira jelent-
kezhettek nagycsaládosok, fogya-
tékossággal élők, nyugdíjasok, az 
egészségügyi ellátórendszer, a 
MÁV Zrt., a honvédelmi és a bel-
ügyi szervek munkavállalói, vala-
mint közfoglalkoztatottak.

Az Erzsébet-program idén is 
kétféle tábort hirdetett: az általá-
nos táborokat, amelyekre iskolák, 
intézmények jelentkezhettek 10 
fős csoportokkal, valamint tema-
tikus táborokat, amelyeket neves 
sportolók és művészek vezettek, 
mint például Kovács „Kokó" 
István, Kovács Ágnes, Nagy 
Tímea, Szávay Ágnes, Komáromi 
Tibor, Hadfi Dániel, Borza Teréz 

és Parais István. Nyolc helyszínen 
több mint 50 Erzsébet-táborban 
nyaralhattak az általános- és kö-
zépiskolások, főleg balatoni és 
más vízparti üdülőhelyeken.

Júniusban az ország leghátrá-
nyosabb helyzetű kistérségeiből 
indultak útnak diákok Brüsszel-
be, hogy felfedezzék a belga fő-
várost. Júliusban Erzsébet-
táboros gyerekek kirándultak a 
Hunyadi járattal, augusztusban 
pedig életre szóló élményeket 
szereztek a Forma-1 Magyar 

Nagydíj pénteki szabadedzésén. 
Érkeztek továbbá magyar diákok 
táborozni a határainkon túlról is.

Az Erzsébet-táborok augusz-
tus 24-én zárultak, de hamaro-
san, már ősszel folytatás követ-
kezik, amikor kiránduló diákok 
érkeznek az Erzsébet Táborokba. 
A szociális üdültetés sem ér vé-
get a nyárral, hiszen az év végé-
ig összesen több mint 135 ezer 
ember pihen kedvezményes fel-
tételekkel az Erzsébet-prog-
ramnak köszönhetően

Vég   et ért a nyár, zárul az Erzsébet-tábor
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány januárban hirdette meg az Erzsébet-
program pályázatait számos újdonsággal. Nemcsak a kiírások induló keretösz-
szege – mintegy 3 milliárd forint – lett magasabb a tavalyinál, de bővült azok-
nak a köre is, akik szociális üdülési támogatásban részesülnek. 

A népszerű közösségi portálon is elérhető az 
Erzsébet-program. 
Értesüljön a Facebookon keresztül a Prog-
rammal kapcsolatos aktuális információkról, 
hírekről, ossza meg azokat ismerőseivel, írjon 
üzenőfalunkra üdülésének legszebb pillanatai-

ról, élményeiről, vagy küldje el képeit  
a facebook@erzsebetprogram.hu címre!

Csatlakozzon, és kövesse az Erzsébet-programot 
a Facebookon!

www.facebook.com/ErzsebetProg

Erz  sébet-program már a Facebookon is

Erzsébet-program
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Budapesten születtem, 1941. 
február 14-én. Az általános 
iskolát Zugligetben végeztem, 
és ez meghatározó volt a termé-
szethez és a versenysportokhoz 
való viszonyomban. Érettségit 
a budapesti Eötvös József 
Gimnáziumban tettem. 

Édesapám elektrotechnikus-
ként 1953-tól kisiparosként 
került kapcsolatba a látszerész 
szakmával. Abban az időben 
nem lehetett színes optikai 
alapanyagot kapni. Ezt a prob-
lémát neki sikerült megoldania: 
kidolgozta a katódporlasztás 
üzemi felhasználását. Először 
néhány magán optikán, majd 
az Ofotérten, illetve a keretgyá-
ron keresztül az egész országba 

szállítottuk a színezett lencsé-
ket. Tizennégy évesen már én 
vittem a csomagokat, így ismer-
kedtem a szakmával és a későb-
bi kollégákkal. Édesapám korai 
halála után anyám vette át a 
munkát, én pedig a Fotó Optika 
Ktsz-nél vállaltam munkát, 
1958-ban. A katonai szolgálat 
(1961-1962) után a Látszerész 
Ktsz-nél helyezkedtem el, ahol 
a látszerész vizsgát is letettem. 
Rövid kitérőként, mintegy két 
évig gépkocsivezetőként is 
dolgoztam, majd édesanyám 
mellett, mint segítő családtag 
tevékenykedtem. Mestervizsgát 
tettem 1973-ban, majd ugyan-
azon év áprilisában megnyitot-
tam Érden a látszerész üzle-

Vállalkozói életutak Érden

Hogy mindenki tisztán lásson…

temet. 1975-ben az országban 
elsőként sikerült az SZTK- vényt 
magán kisiparosként beváltani. 
Az ezzel járó rengeteg utánjá-
rás és lobbizás alapozta meg 
a későbbi társadalmi munká-
ban való részvételemet. Alapító 
tagok között voltam a látsze-
rész szövetségben, illetve az 
Optikus Ipartestületban, amely-
nek elnökségének tagja, majd 
alelnöke lettem. Jelenleg mint 
szakértő segítem a munkájukat. 
Harminc éven keresztül, mint a 
szakma összekötője, a felada-
tom volt az Egészségbiztosítóval 
(OTI, SZTK, TB) való tárgyalá-
sok, valamint az orvosokkal való 
kapcsolattartás, illetve egyez-
tetés. Az Érdi Ipartestületnek 
megalakulásától vagyok a tagja. 
Közben a sportot sem hagytam 

el, igyekeztem maximálisat tel-
jesíteni versenyszerûen, majd 
hobbi szinten, ezért elvégeztem 
a Testnevelési Főiskola edzői 
szakát, amely sokat segített a 
későbbi tanulmányaim elvég-
zésében, illetve szakmai mun-
kámban (pl: pedagógia, pszi-
chológia). Amikor a szakmában 
lehetőség nyílt a felsőfokú kép-
zésre, letettem az optometrista 
látszerész, majd a kontaktoló-
gusi szakvizsgát. A Kézmûves 
Kamara megalakulásakor a Pest 
megyei elnökségnek lettem a 
tagja, oktatás, mestervizsgáz-
tatás, nemzetközi kapcsola-
tok kiépítése volt a feladatom. 
2005-től mint nyugdíjas végzem 
tovább a rám bízott dolgokat. 

Turáni Antal
ügyvezető

Elismeréseim:
1992  Aranykoszorús mester
1996  IPOSZ díj
1998  Érd Városért Érdi Ipartestületért oklevél
1998  25 éves ipartestületi tagságért elismerés
2000  Miniszteri dicséret
2009  Életmű díj
2009  Érd Város Tisztes Iparosa Tanúsítvány
2013  40 éves ipartestületi tagságért elismerés

információk

Pályázati kiírás
Érd Megyei Jogú Város tanulmányi ösztöndíjára

A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, a 
benyújtást megelőző félévben kimagasló tanulmányi eredményt elérő, 
magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton, állami-
lag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben, felsőfokú kép-
zés esetén első képzésben (alapképzés, mesterképzés) vesznek részt. 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmá-
nyi félév (szeptember–január) illetve (február–június) időtartamra.

Pályázni kimagasló tanulmányi eredmény elérése esetén lehet, 
amennyiben az egy háztartásban 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 folyósításra, ha az ösztöndíj 
folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója, tanu-
lója a pályázatban megjelölt intézménynek. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezett-
ség 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 nyom-
tatványon.

A pályázat benyújtási határideje minden év szeptember 20., a máso-
dik félévre való beiratkozást, a kimagasló tanulmányi és versenyered-
ményt február 28-ig kell igazolni.

 A pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton lehet, a postai 
úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás 
idejét kell érteni.

 A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályáza-
tokat érvénytelennek kell tekinteni.

 A kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap 
esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 A tanév második félévére az ösztöndíj további folyósításához a 
benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott igazolásokat 
érvénytelennek 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 pályá-
zatban megadni: név, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám, anyja 
neve, tanulói azonosító száma, születési helye és ideje, bankszámla-
szám, általános iskola, középfokú illetve felsőoktatási intézmény, a kar 
és a szak teljes megnevezése, a tanulmányok várható időtartama.

A pályázat kötelező melléklete az általános iskola, 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 nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhe-
tetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, testvér(ek) 
iskolalátogatási igazolása/ hallgatói jogviszony igazolása.

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.
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„Jó közéjük tartozni!” Az ÉRD női kézilabdacsapat 
és szurkolótábora 

mindenkit szeretettel 
vár a hazai bajnoki- 

és nemzetközi 
mérkőzésekre! 

Kisfaludy Anett, az ÉRD játékosa – Kiss Zoltán, az ÉRD törzsszurkolója 

Érd Városi 
Sportcsarnok

www.handballerd.hu
www.facebook.com/handballerd

Érd, 
Velencei út 

39-41.

információk

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
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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

FŐTÉR
szeptember 7. 

Központi Utcabál
14.00 Táncvarázs 
Jamland Tánciskola, Érdi Tánc Sport Egyesület, Érdi Torna Club, 
Bonton Tánc Sport Egyesület 

16.00 Molnár Trió 
Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész triója 13 éve szórakoz-
tatja a közönséget Magyarországon és külföldön egyaránt! Reperto-
árjukon szinte minden megtalálható, így a hagyományos harmoni-
kás műfajokon kívül olyan zenei irányzatokat is bemutatnak, melyek 
eddig nem voltak hallhatók harmonikán.

17.30 ABSZ zenekar 
A 10 éves zenekar az Illés, Fonográf, Tolcsvay, Bojtorján „műhely” 
dalait tűzte zászlajára. Unplugged jellegű vokális hangzás jellemzi az 
együttest. Erre az alkalomra a ritmus-szekciót a Bojtorján egykori 
dobosa, Barna Zoltán Csibi támogatja.

19.00 T. Mészáros András 
polgármester köszöntője

19.05 WASTAPS együttes 
A 70-es, 80-as évek sikeres funk-rock bandája 2011-ben újra ösz-
szeállt. Koncertjeiken két új lemezük dalai és régi, ismert funky és 
soul nóták feldolgozásait játsszák.

20.45 Ezüst Patak zenekar
Az Ezüst-Patak zenekar a magyar népdalokat ötvözi a rockzene 
klasszikus és újszerű elemeivel. Modern elektronikus hangzásvi-
lágukkal jól megférnek az autentikus népi muzsika elemei, mely 
a kizárólag rájuk jellemző „urban folk & roll” stílus megszületését 
eredményezte.

22.30 Mistery Gang koncert
A 3 kivarrt vagány által 1998-ban alakított power trió, első fellé-
péseiktől kezdve sikítozó tinik és kortalan jampik gyűrűjében talál-
ta magát, sikert sikerre halmozott a hazai piacon és ezt követően 
magyar zenészekként az egész világgal megismertették, több ezer 
koncerten keresztül a magyar rockabillyt. A zenekar ebben az évben 
ünnepli fennállásának 15. évét.

24.00 Tűzijáték

16.00-22.30 Dobd Fel Magad
Minden technikai átállás alatt a Dobd Fel Magad 2013 Animátor 
csapata Gólyalábakon, rugólábakon, karneváli jelmezben előadott 
látványos produkciói.

14.00 – 19.00 
A Városi Könyvtár pavilonjában felolvasás, könyvtári-, helyismereti 
TOTÓ, játékok, rejtvények, ismertetők, ingyenes beiratkozás, kataló-
gusok használata, internet, könyvajánlók, Érd képekben: vetítés

szeptember 15. 
11.00 „Főtéri zene” 
a Lukin László Zeneiskola fúvószenekarával

PARKVÁROSI 
NAPKÖZIS TÁBOR

szeptember 7. 
11.00 Érd utol futónap és parkröplabda bajnokság 

SZEPES GYULA 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

szeptember 6. 
18.00 Miénk a pillanat!
a Sásdi László Fotóműhely (Budaörs), a Réti Pál Fotóklub (Csepel) és 
a Duna-Art Fotóklub (Érd) kiállításának megnyitója.

szeptember 7. 
9.00 Testvérvárosi találkozó
Kerekasztal beszélgetés „2013 a Polgárság Európai Éve” jegyében
Az uniós állampolgárok értékeinek és jogainak, valamint mindazon 
lehetőségeknek a tudatosítása, melyet az Európai Unió biztosít. Az 
állampolgári részvétel előmozdítása az EU demokratikus életében. 

10 –18 óráig Kertünk díszei
 A Kertbarátkör terménykiállítása és kóstolója.

szeptember 9. 
19.00 Csokonai Vitéz Mihály: 

Karnyóné s két szeleburdiak. 
(a Budapesti Színműhely ea.) Az előadásra 600.- Ft-os belépőjegy 
igényelhető a Művelődési Központban.

szeptember 13. 
18.00 Dúdold velünk!
Ki ne szeretne édes dallamokat dúdolni, amikor jó kedve van vagy 
esetleg bús! Erre valók a slágerek! Gergely Róbert és Némedi-Varga 
Tímea invitálja Önöket egy kellemes randevúra a dallamok segítsé-
gével. Dúdold velünk – ÉRD!
Az előadásra ingyenes belépőjegy igényelhető a Művelődési Köz-
pontban.

szeptember 14.
 15. 10 – 18 óráig Kaktuszkiállítás
 A Kern Péter Kaktuszkör szervezésében különleges kaktuszok, 
pozsgások, orchideák kiállítása és vására.

CSUKA ZOLTÁN 
VÁROSI KÖNYVTÁR

szeptember 13. 

18.00 Bíró András: 
Hűséges barát. 
Történetek a kutyáról.
Könyvbemutató

VÁROSI GALÉRIA 
szeptember 13. 

17.00 Bélyeges téglák kiállítása megnyitó 
A Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete néhány lokálpat-
rióta jóvoltából 2009 óta felkutatja, megőrzi, katalogizálja és kiad-
ványba rendezi ipartörténetünk – többek között az érdi téglagyárban 
készített téglák - agyagba égetett múltját. 
A kiállítás megtekinthető: 2013. szeptember 20-ig

18.00 V. Érdi Művésztelep kiállítás megnyitó
Bemutatjuk Aknay János, Eőry Emil, feLugossy László, Hudák Mari-
ann, Kalocsai Enikő, Karsch Manfred, Kéri Mihály, Kovács Johanna, 
Puha Ferenc, Sz.Varga Ágnes, Wrobel Péter munkáit. 
Köszöntőt mond T. Mészáros András polgármester. 
A tárlatot megnyitja: Novotny Tihamér, művészettörténész. 
A kiállítás megtekinthető: 2013. szeptember 30-ig.

MAGYAR FÖLDRAJZI
MÚZEUM

szeptember 17. 
11.00 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 ma-
gyar földrajztudománynak. Az életmű 
kimagasló értékeinek felmutatása lehet 
a legméltóbb megemlékezés az álta-
la alapított Magyar Földrajzi Múzeum 
fennállásának 30. évfordulója alkalmá-
ból. 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

16.30 „Hátizsákkal és bakancsban a Föld 
körül” c. Balázs Dénes életét és munkás-
ságát bemutató kiállítás megnyitója. 

A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága és a debreceni 
Déri Múzeum támogatásával valósult meg

17.00 Cséke Zsolt: Az én Benyovszkym c. film-
jének bemutatója

A filmet és az alkotót méltatja Dr. Kubassek János múzeumigazgató

szeptember 19. 

17.00 Sándorfalvi László: Mezőföld természeti 
csodái c. fotókiállításának megnyitója. 
Köszöntőt mond Segesdi János Érd MJV alpolgármestere

17.30 Somorjai Ferenc: Magyarország útikalauz 
c. kötetének bemutatója

Az útikönyvet bemutatja Farkasvölgyi Frigyesné, a Medicina - Pa-
noráma Kiadó igazgatónője. A bemutató során a Panoráma Kiadó 
könyvei 40 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg

18.00 Dr. Kubassek János: Hazánk turisztikai 
értékei Somorjai Ferenc Magyarország 
útikönyve tükrében, avagy népszerű és 
rejtőzködő úti célok szülőföldünkön
Vetítettképes előadás

ÓFALU PINCESOR
szeptember 14. 

Szüreti mulatság és 
kézműves vásár

12.00 Felvonulás csikósokkal, lovas kocsikkal.

12:40 Szüreti Mulatságra csalogató műsor a 
Főtéren

14.30 Szőlőáldás a Szent Donát szobornál. 
Hagyományőrző szőlőfeldolgozás, szőlőtaposás, ingyenes mustkós-
toltatás

15.30 Kulturális műsorok a Pincesor 
nagyszínpadán

19.00 Utcabál élő zenével 
Közben: sajt-bor és kézműves vásár

Szüret Szépe választás, aszfaltrajzverseny, tombola.

információk
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Kénytelek voltunk kellemetlen 
élménnyel kezdeni:

– Tudom jól, a szófiai junior 
vébéről illene kérdeznem, mert 
elvégre birkózásról szól az írás, 
azonban mégsem ezt teszem, 
mert éppen most hallottam, 
hogy a lehető legrosszabbul kez-
dődött az ön számára a bulgári-
ai kaland.

– És még csak nem is az 
utazás körül volt baj, hanem 
korábban. Itt, a Nemzeti 
Sportcsarnok edzőtermének az 
öltözőjében. Az indulás előtti 
utolsó edzés közben úgy kirá-
molták az öltözőszekrényemet, 
hogy szinte semmit sem hagy-
tak benne. Irataim, papírjaim, 

személyim, pénz… Mind-mind 
oda lett.

– Meg gondolom, az útlevele 
is, ami nélkül bajos elindulni.

– No, látja, ez a volt a sze-
rencsém. A feledékenységem, 
meg az aznap reggeli szét-
szórtságom. Az útlevél otthon 
maradt… Ha nem lopják el a dol-
gaimat, lehet, hogy csak a hatá-
ron veszem észre, hogy nincs 
nálam az útlevél. Szóltam az 
édesanyámnak, aki már hozta 
is, így az első stresszhelyzetet 
legyőzve indultam el.

– Akartam is kérdezni: hogyan 
viselte el ezt a tortúrát? Nem 
kísérte végig a versenyen?

– Azt azért nem, mert tudtam, 
hogy ami megtörtént, az meg-
történt, az ellen nincs mit tenni. 
Igazából nem zökkentett ki, oda 
tudtam figyelni a versenyre, a 
bajaimat itthon hagytam.

– Azért most már dicsekedjen 
el ezzel a vébé-szerepléssel, mert 
nem volt az akármi…

– Harmadik lettem, dobogó-
ra állhattam, úgy, hogy a négy 
mérkőzésem közül hármat meg-
nyertem. Sajnos, pontosan azt 
veszítettem el, amelyik bevitt 
volna a döntőbe, így a harmadik 
helyért mehettem, s végül csak 
bronzérmes lettem.

Az elmúlt szezonban még NB III-
ban játszó csapatok találkozóján 
a vendégcsapat kezdte jobban a 
mérkőzést. Az érdiek bár enyhe 
mezőnyfölényben játszottak, 
helyzetet azonban nem tudtak 
kialakítani. A félidő közepétől 
aztán egy csapásra megváltozott 
a játék képe, mindkét együttes 
felpörgette támadójátékát és a 
kapuk előtt sorra alakultak ki 
a gólhelyzetek. Ebből a hely-
zet itt, helyzet ott szituációból a 
hazaiak jöttek ki jobban, miután 
a 34. percben egy gyors kont-
ratámadás után Less T. lőtt az 
érdi kapuba. 1-0. A vezető gól 
nem törte meg a vendégek len-
dületét és még a szünet előtt 
sikerült egyenlíteni. A 43. perc-
ben Gyurácz B. futott el a bal 
oldalon, beadására jól érkezett 
Csizmadia Z. és közelről a kapu-
ba helyezte a labdát. 1-1.

A félidőben kettős cserét haj-
tott végre a vendégek edzője 
és egyúttal a csapat szerkezetét 
is átalakította. A második fél-
idő azonnal vendéghelyzettel 
indult, jelezvén, hogy nem egy 
pontért érkezett az érdi gárda. 
A jó kezdésnek hamar meg is 
lett az eredménye. Az 55. perc-
ben Németh G. tört be a hazai 
16-osra és a védők csak sza-
bálytalanul tudták megállítani. 
A megítélt büntetőt Papp G. 
biztos lábbal értékesítette. 1-2. 
Továbbra is az érdi csapat aka-
rata érvényesült a pályán és egy 
kis szerencsével akár el is dönt-
hette volna a mérkőzést. Előbb 
Ország P. 18 méterről elvégzett 
szabadrúgása a felső lécről 
vágódott a gólvonal elé (sokak 
szerint mögé), majd Cservenka 
G. lövése jött ki a kapufáról. 
A hazai védelem nem tudott mit 
kezdeni a gyors érdi támadók-
kal, sőt, Gyurácz B. kiugrását 
utolsó védőként csak vissza-
húzással tudták megállítani, 
amelynek kiállítás lett a követ-
kezménye. Az emberhátrány 
ellenére sem mondott le a pont-
szerzésről a turai együttes és a 
76. percben egy védelmi megin-
gást kihasználva Less K. emelt a 
kifutó érdi kapus felett a hálóba. 
2-2. A szurkolók mindkét olda-
lon már kezdtek beletörődni a 
döntetlenbe, nem így az érdi 
csapat. A 85. percben egy előre 
rúgott labdára Cservenka G. raj-
tolt és a kapujából kifutó kapust 

megelőzve lőtt a kapuba. 2-3. 
Ahhoz azonban, hogy az érdiek 
három ponttal távozzanak, az 
utolsó percben még egy Kertész 
bravúrra is szükség volt.

Nagyjából azonos játéke-
rőt képviselő csapatok találko-
zóján a sok helyzetből eggyel 
többet kihasználó érdiek nem 
érdemtelenül szerezték meg az 
értékes három pontot. A hazai 
szurkolók nem csak a győztes 
alakulat második félidei jobb 
játékát dicsérték, hanem irigyke-
dően szóltak az érdi szurkolók 
sportszerû, csapatukat végig lel-
kesen bíztató viselkedéséről is.

Tura VSK – Érdi VSE 2-3 (1-)
Tura, 100 néző
Vezette: Nemes A.
Érdi VSE: Kertész F. – Ország P., 
Jakab Á., Süveges G., Németh 
G. – Cservenka G. (Ebedli 
Z.), Kovács B. (Kormos E.), 
Csizmadia Z., Papp G. (Kupi 
Z.) – Patkó Gy. (M. Noah), 
Gyurácz B.
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Less T.,Less K. 
ill. Csizmadia Z.,Papp G., 
Cservenka G.
Sárga lap: Csizmadia Z., 
Kertész F.
Jók: Kertész F., Jakab Á., 
Csizmadia Z., Gyurácz B.

Limperger Zsolt, a hazaiak 
edzője nem leplezte az örömét a 
három pont megszerzése felett: 

– Nagyon örülünk a három 
pontnak. A második félidő-
ben hamarabb is eldönthettük 
volna a mérkőzést a javunkra. 
Gratulálok a csapatnak.

A  3. fordulóban, augusztus 
31-én szombaton fél négykor 
a Vecsés csapata érkezik az 
Ercsi úti sportpályára, majd a 
4. fordulóban, szeptember 8-án 
vasárnap öt órakor a Hévízgyörk 
otthonába látogat az Érdi VSE.

  Harmat Jenő

Tura VSK – Érdi VSE 2-3 (1-1)

A jobb helyzetkihasználás döntött

A zöld mezes érdiek  értékes 
gyõzelmet arattak

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

Irány Varsány!
Amikor e sorok megjelennek, a vébé-
re készülő birkózó-válogatott már túl 
lesz egy „kellemes” heten a dunavar-
sányi edzőtáborban, ahonnan ismét 
Budapestre tér vissza, hogy ott folyta-
tódjék a „kínzás”, egészen szeptember 
16-áig, a világbajnokság nyitónapjáig. 
Az érdi sikerért, a válogatott 48 kilós 
újoncáért, Dénes Mercédeszért szorítók 
szeptember 19-én legyenek ott a Syma 
csarnok lelátóján, mert akár csodát is lát-
hatnak, egy szőke lányka előadásában.

A szófiai vb-bronz után Budapesten is valami szépre vágyik

Dénes Mercédesz:  
kicsit fáradtan, ezerrel égve
Nem akármilyen menetelés kellõs közepén találkoz-
tunk az Érdi Spartacus birkózójával, a 48 kilós Dénes 
Mercedesszel. Az elsõ pillantásra törékenynek tûnõ 
lányka olyan hónapokat tudhat maga mögött, s olyan 
hetek elõtt áll, amelyek meghatározhatják egész sport-
karrierjét. Errõl is, meg sok másról beszélgettünk a 
fiatal szõke hölggyel, aki egy dolog miatt már most 
aranyat érdemel: profi nyilatkozó. Olyan, amilyenrõl az 
újságírók álmodni szoktak…

– Csak?
– No, nem úgy értem, hát 

persze, hogy örülök. A kis szo-
morúságot az okozza, hogy a 
román lány ellen alakulhatott 
volna másként is az elődöntő, 
de nem alakult. Olyan ez, mint 
az öltözői lopás… Most már 
nem érdemes foglalkozni vele. 
Más, jobb, úgysem lesz.

– A lopásban csak tesz vala-
mit a rendőrség, a román lány-
nyal, meg találkozhat akár a 
közeljövőben is a birkózósző-
nyegen, s akkor aztán lesz hadd 
el, hadd…

– Ami a rendőrséget illeti, 
sok mindent nem tett… Még 
választ sem kaptunk a feljelen-
tésre, pedig igazán nem kellett 
volna messzire menniük, mert 
a Nemzeti Sportcsarnok, meg a 
kerületi rendőrség között nincs 
több, mint ötszáz méter.. Ezt 
azért nem igazán értem, s nem 
csak magam miatt mondom. 
Nem ez volt az első eset, lehet, 
hogy azért meg kellene nézni 
alaposabban. No, mindegy, 
ezzel meg azért nem foglalko-
zom most, mert megint vébére 
készülök, azzal a különbséggel, 
hogy ez most felnőtt lesz. Az 
életem első felnőtt vébéje, ame-
lyen juniorként, 19 évesen kép-
viselem Magyarországot. Ugye, 
nem túlzok, ha azt mondom, 
hogy már maga az érzés, a gon-
dolat is csodás?

– Az lenne a szomorú, ha nem 
így érezne… A junior mezőnyt 
ismeri, sőt, biztosan neve is 
van már közöttük. De mi van a 
nagyokkal?

– Az európai felnőtteket már 
megismertem a nemzetközi 
versenyeken. Amerikából és 
Ázsiából jöhetnek, s biztosan 
jönnek olyanok is, akiket itt, a 
mérlegelésen látok majd először. 
Nem baj, lesz, ami lesz, nekik 
kell menni, még ha nagyobbak, 
erősebbek is nálam.

– Ezt az erőt azért hagyjuk, 
mert a pólótrikóján át is látha-

tó, hogy az alacsony súlycso-
portja ellenére nem tartozik a 
nyeszlett-vállú nyápicok közé…

– Akkor nem is birkózóte-
remben beszélgetnénk. Az erő 
nálunk olyan, mint a levegővé-
tel. Nem lehetsz meg nélküle.

– Mondja, mennyit fogyaszt 
egy-egy verseny előtt?

– Négy kilótól szabadulok 
meg, ami nem jelent különö-
sebb gondot.

– Négy kiló az tényleg nem 
sok, de ha azt nézzük, hogy 
ez a testsúlyának csaknem tíz 
százaléka, akkor elgondolkodik 
az ember.

– Meg lehet szokni, meg lehet 
tanulni. Csak addig nehéz, amíg 
nem 47 kilón és 95 dekán áll 
meg a mérleg nyelve…

– Könnyen fogyaszt?
– El ne kiabáljam, nagy gond-

jaim még nem voltak.
– Ez lesz élete első felnőtt 

világbajnoksága. Nem fél?
– Annak nem nevezném, 

inkább azt mondom, máskép-
pen várom ezt a szeptembe-
ri vébét, mint az augusztusit. 
Sokismeretlenes egyenlet lesz, 
már csak abból kiindulva, 
hogy nem ismerem igazán a 
mezőnyt.

– Hadd tegyem fel az unalmas 
újságírói kérdést: mivel lenne 
elégedett?

– A válasz sem lesz izgalmas: 
érmet szeretnék nyerni, akkor 
maradéktalanul boldog lennék.

– Ha a budapesti vébé után 
is leülünk beszélgetni, akkor, 
ugye, nem mondaná azt, hogy 
„csak” bronz?

– Biztosan nem, mert akkor 
már megismerne a szakma, s 
tán egy kicsit el is ismerne.

– Hadd térjek vissza még egy 
kicsit a pólójához. Nem lehet nem 
észrevenni, hogy az „vagyon” 
arra ráírva, hogy „Winner”, 
vagyis, hogy győztes…

– Mindig őszinte ember vol-
tam, a pólómon sem hazudok.

 Róth Ferenc

sport
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A minap részt vettem egy ingyenes lábszűrő 
vizsgálaton a Sensitiv Kft.-nél. Nem volt öt 
perc sem a procedúra. Míg engem vizsgáltak, 
egy hölgy érkezett, és a következő tanulságos 
és hasznos beszélgetésnek voltam fültanúja.

Beteg: – Jó napot kívánok! Cukorbeteg va-
gyok, és azt hallottam, itt találok magamnak ci-
pőt…

Basch László ügyvezető: – Jó napot kívánok. 
Cégünk tizenhét éve foglalkozik a cukorbete-
gek lábával, lábbelijével. Egyedileg, lábformája 
alapján készítjük el a betétet, lábbelit.

 
– Mit kell tennem?
– Szinte semmit, rááll egy üveglapra, mi eb-

ből nyomástérképét készítünk, majd ez alapján 

kialakítjuk a betétet. A nálunk készített cipők-
nél a kemény orr-rész, és az ujjak kényelmes 
mozgástere garantált.

 
– Ez miért fontos?
– Mert a diabéteszeseknél gyakran lép fel ér-

zésvesztés, és nem érzékelik a talpukon kialaku-
ló bőrkeményedéseket, sebeket.  Sokszor nem is 
tudják, hogy például eltörték a lábujjukat, mert 
fájdalmat nem tapasztalnak. Javasoljuk, hogy 
egy tükör segítségével vizsgálják rendszeresen a 
lábukat, látnak-e elváltozást. A világon félpercen-
ként amputálnak végtagot, cukorbetegségből ki-
folyólag. Nálunk újra járni tudnak a páciensek, 
az előbbi megoldás szóba sem kerül. Ehhez ter-
mészetesen a jó cipőn kívül elengedhetetlen a 
cukorszint beállítása és a sebek kezelése.  

Amputáció helyett...
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ÁLLÁS

Azonnali kezdéssel! Budapest vezetõ 
ingatlanirodája kiváló keresettel, ingye-
nes képzéssel ingatlanközvetítõket keres! 
269-4990 regio4@tippingatlan.hu

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

ÁLLATORVOS

AUTÓBONTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSALÁDI NAPKÖZI

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS







ÉPÍTÕANYAG

FUVARVÁLLALÁS

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

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

GÉP

INGATLAN

Adács, Adácsi tópart., 45.00 nm-es, 
tégla építésû lakás kiadó. Ár: 32000 
Ft/hó, 23 ?/hó. +36302352234  
www.ingatlan.com/20149193

Kis méretû: 1-3 fõs, bútorozott iroda 
kiadó a Deák F. tér közelében, A kat. 
irodaházban 5500 Ft/nm havi díjért 
+36203406571   
www.ingatlan.com/20268322

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

Bp XXII, Nagytétényi út, 25 nm 
lakás, pincével, tárolóval, kertkapcso-
lattal, fedett parkolóval eladó 5,4M Ft!! 
+36303952901   
www.ingatlan.com/7077864

Tóparton, Nyírjesben felújított téli-
esített hétvégi ház eladó. Beépített 
tetõtér. víz, villany, kandalló. Új tetõ 
+36304326564   
www.ingatlan.com/7031441

XXI. ker., Szent László utcában 
tulajdonostól eladó 53 nm-es,egyedi 
fûtéses,2.emeleti tégla lakás.Ir.Ár:9 mFT 
+36303827150   
www.ingatlan.com/6841333

Budapesten, a Nyárfa utcában több 
generációs felújítandó családi ház, 497 
m2-es telekkel eladó. Ár: 40 millió. Érd: 
30/5155768;   
lukacs.renata@lombardinvest.hu

Budapesti ingatlanhálózat keres XI. 
kerületi irodájába munkatársakat, ingyenes 
képzéssel. l. morvay@gdn-ingatlan.hu

Budakalászon eladó 5 szobás, 
gyönyörû medencés nagy telken 
lévõ, szerkezetkész családi ház rugal-
mas 29.900.000 Ft irányáron. Tel.: 
0630/651-1204

Sümeg-bazaltbányán 65 m² 2 szobás 
fürdõszobás alápincézett, új nyílászá-
rókkal felszerelt családi ház eladó. A 
házhoz kert, garázs, mûhely tartozik. 
Iár:3,5 M Ft. T:06 70 273 1338, 06 87 
350 528























Pince eladó Tárnok Öreghegyen, 
kõfejtõ közelében, csendes környéken, 
jó megközelítéssel, két helyiség, villany 
van, szõlõfeldolgozó, tárolóeszközök. 
Iár:1,5 M Ft T:06 30 240 8610

Érden a Bor utcában régi építésû 
ház dupla telken eladó külön v. egyben. 
Iár:16 M Ft. T:06 20 493 4250

Családi ház eladó Érd, Rába utcában, 
150 N-öl telken, 2 szobás. T:06 30 
369 7255

JÁRMÛ

KERT

KERTÉPÍTÉS

FAKIVÁGÁS elszállítva is,anyagi 
felelõsséggel! Sövénynyírás,Fûkaszálá
s,Gyepesítés,Térkõ,Kertrendezés/építés.
Ingyen felmérés!Szakszerûen,lélekkel.0
630/287-4348

KIADÓ

Érden a Tárnoki út aszfaltos részén 
buszmegállóhoz 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 tárgya. 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

Érd-parkvárosban, Bem tér közeli 50 
m² tetõtéri lakás bútorozva 1 fõnek rezsi-
vel 65 E Ft kiadó. T:06 30 210 1197

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

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

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 maxi-
mum 3 fõ részére. T: 06 70 311 6282

KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közle-
kedéssel ügyfeleink részére a belváros-
ban (I-tõl XIV. kerületekben). Hívja a 70-
6273425 számot és segítünk gyorsan 
kiadni lakását!



































Megbízható fiatalok kiadó lakást 
keresnek Budapest belterületén, jó köz-
lekedésnél, hosszútávra, 2 hó kaucióval!  
266-2698, 06/30 9 404406

KONTÉNER

KOVÁCS

KÖLTÖZTETÉS

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

MÉZ

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-
8909







ROBOGÓ

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

SÍRKÕ - SÍREMLÉK

SÍRKÕKÉSZÍTÉS

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS





Szövetkalmár bútorszövetek, sziva-
csok, mûbõrök, autókárpitok, kárpito-
zás. Érd, Leányka u. 6. 23/372-495 
www.butordoktor.hu

TELEK

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

VARRÁS

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Olcsón eladó: gördíthetõ PB 
hõsugárzó, 10 l szõlõprés, faszenes 
kerti grill, tömlõkocsi. T:06 1 343 0490

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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









AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!

49 nm,tégla építésû lakás eladó Bp.XIX.
ker.Molnár J.u.Felújított, közp.cirkóval, kony-
habútorralÁr:10.4 MFt +36206624366



Budapest XIII., Tahi utca, 33.4 nm-es, 4. 
emeleti, erkélyes, felújított téglalakás eladó. 
Ár: 9.3 millió Ft. +36302124659
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A Katar  elleni  győzelemmel  a 
magyar fiúk megszabadultak attól 
a tehertől, hogy a világbajnokság 
mezőnyének  második  felében 
végeznek.  A románok  teljesít-
ményéről sokat sejttetett, hogy a 
helyosztók során Franciaországot 
is  sikerült  két  vállra  fektetniük. 
A hazai  együttes  viszont  nem 
hagyott sok eldöntendő kérdést. 
A románok  elleni  első  félidő 

összeszedett  és  koncentrált  játé-
kot  hozott,  főleg  a  védekezés 
volt  dicsérhető.  Borbély  Ádám 
48  százalékos  mutatóval  védett, 
remek  fal  dolgozott  előtte,  így 
a  szünetig  már  számolhatott  a 
magyar  közönség  az  ellenfélre. 
Stranigg  János  minden  megol-
dása  sikeres  volt,  egyértelmûen 
hátán vitte a válogatottat, de  ter-
mészetesen  a  csapatkapitányra, 
Faluvégi  Rudolfra  sem  lehetett 
panasz.  A folytatásban  érthető 
módon  valamelyest  csökkent  a 
magyar válogatott koncentrációja 
és  hatékonysága,  azonban  meg-
győző sikerét  semmi sem veszé-
lyeztette.  Az  utolsó  tíz  percben 
Tóth  Patrik  is  főszerepet  kért 
magának,  csereként  beállva  öt 

kísérletéből  makulátlan  maradt, 
beállítva a végeredményt is. 

9-12. helyért
Románia – Magyarország 
22-30 (6-16)
Érd, Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Arthur Brunner, 
Morad Salah (svájciak)
Románia: Ionut Iancu, 
Alexandru Bucataru, Daniel 
Bobeica(kapusok), Ramon 
Somlea, Gabriel Burlacu, 
Ionita Ionut Nistor 4, Nicolae 
Ungureanu, Dan Emil Racotea 
5, Robert Militaru 3, Daniel 
Vasile Balan, Daniel Besliu 2, 
Adrian Rotaru 2, Vlad Sincelean, 
Nicusor Negru 6, Adrian 
Mihailescu, Alexandru Budui
Szövetségi edző: Lucian Rasnita
Magyarország: Holló Márk, 
Borbély Ádám (kapusok), 
Stranigg János 8, Szeitl László, 
Törtely Koppány 1, Faluvégi 
Rudolf 5, Bánhidi Bence 2, Tóth 
Patrik 5, Fekete Bálint 2, Nagy 
Szabolcs 2, Leimeter Csaba 1, 
Gidai Máté, Kovacsics Péter 2, 
Bujdosó Bendegúz 1, Bohács 
Sándor 1, Horváth Dániel

Szövetségi edző: Kovács Péter
Hétméteresek: 6/4, ill. 2/0
Kiállítások: 8, ill. 14 perc

A helyosztók  legnehezebb-
je  várt  Magyarországra  a  brazil 
válogatott  ellen,  ugyanis  a  dél-
amerikaiakat is nagyon motiválta 
a 9. hely megszerzése és a világ-
bajnokságon  tettek  is  róla,  hogy 
már  ne  csak  a  futballal  lehes-
sen  összekapcsolni  a  nevüket. 
A csoportmeccsek  első  forduló-
jában  a  spanyol  válogatottat  is 
legyőzték,  ám  hiába  a  bravúr,  a 
bombaerős  C  jelû  hatosból  így 
is  negyedik  helyen  tudtak  csak 
továbbmenni. Németország ellen 
szenvedték  el  legnagyobb  ará-
nyú vereségüket,  ennek ellenére 
nem  kellett  szégyenkezniük,  a 
mutatott  játék  alapján  kis  sze-
rencsével  a  legjobb  nyolc  közé 
is  bejuthattak  volna  a  nagyon 
sûrû mezőnyben. Persze  igaz ez 
a  magyar  válogatottra  is,  amely 
viszont ezen alkalommal mintha 
ki  sem  jött  volna  a mérkőzésre. 
Borzasztóan  kezdtek  a  mieink, 
a 13. percben 11-2-es eredményt 
mutatott a kijelző, ami gyakorla-
tilag az egész összecsapás képét 
meghatározta.  A brazil  játék 
hatékonysága  az  egész  világbaj-
nokság  alatt  szembeötlő  volt, 
az  európai  csapatok  számára 
nagyon  kellemetlen,  gyors  láb-
munkára építő nyitott védekezés 
és  a  villámgyors  támadások  tel-
jesen  elkedvetlenítették  Kovács 
Péter csapatát. Az együttes  fana-
tikus  kapitánya,  Faluvégi  Rudolf 
természetesen megpróbálta hátá-
ra  venni  a  csapatot,  ez  annyira 
sikerült, hogy a szünetre vonulva 
halvány  remény  még  csillogott 
a  kilencedik  hely  megszerzésé-
re.  Közelebb  azonban már  nem 
sikerült  jutni,  a  brazilok  uralták 

Brazília ellen már az elsõ percekben elúszott a kilencedik hely

A tízedik helyre ért Magyarország, Dánia a világbajnok
a  mérkőzést,  kimagasló  egyéni 
teljesítményeknek  köszönhető-
en.  Leonardo  Felipe  Santos  és 
Joao Pedro Silva is fantasztikusan 
játszott,  Jose  Guilherme  Toledo 
azonban mindkettejük elől ellop-
ta  a  show-t,  tíz  találata  azt  is 
jelentette, hogy a gólkirályi címet 
is megszerezte. 
Keserû  lett  tehát  a  zárás 

Magyarország számára, azonban 
ha  az  alsóbb  régiókba  nézünk, 
így is bombaerős csapatokat sike-
rült maga mögé utasítania a csa-
patnak. Kívánjuk nekik, hogy az 
esemény  mottójának  megfelelő-
en minél  többen váljanak  legen-
dává közülük!

9. helyért
Brazília – Magyarország 
35-29 (19-15)
Budaörs, Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Majid Koladouzan, 
Alireza Mousavian (irániak)
Brazília: Pedro Salvini Fonseca, 
Rangel Luan Rosa(kapusok), 
Rogerio Moraes Ferreira, 
Acacio Moreira Filho, Gabriel 
Nascimento 3, Thiago Alves 
Ponciano 1, Jose Guilherme 
Toledo 10, Cleber Antonio 
Andrade 2, Leonardo Felipe 
Santos 8, Joao Pedro Silva 7, 
Felipe Venancio Santaela 3, 
Rudolf Hackbarth, Wendel Jesus 
Silva, Haniel Vinicius Langaro 1, 
Alecssander Santos, Rodrigo Luiz 
Joench
Szövetségi edző: Ivan Bruno 
Maziero
Magyarország: Holló Márk, 
Borbély Ádám (kapusok), 
Stranigg János 2, Szeitl László, 
Törtely Koppány, Faluvégi Rudolf 
8, Bánhidi Bence 2, Tóth Patrik 
2, Fekete Bálint 1, Nagy Szabolcs 
3, Leimeter Csaba 3, Gidai Máté 
3, Kovacsics Péter 2, Bujdosó 
Bendegúz, Bohács Sándor 2, 
Horváth Dániel 1
Szövetségi edző: Kovács Péter
Hétméteresek: 3/3, ill. 0/0
Kiállítások: 10, ill. 12 perc

Helyosztók
15. helyért:  
Katar – Ausztria 29-27
13. helyért:  
Franciaország – Egyiptom 27-26
11. helyért:  
Románia – Fehéroroszország 
27-22
7. helyért:  
Szerbia – Szlovénia 39-31
5. helyért:  
Norvégia – Svédország 26-20

A német  válogatott  egyértel-
mûen  az  aranyéremért  érkezett 
Magyarországra  és  az  elődöntő-
ben  a  horvát  együttestől  elszen-
vedett  vereség  után  láthatóan 
nehezen  sikerült  motivációt 
találnia.  Az  ibériaiak  a  remek 
stratéga,  Isidoro  Martinez  veze-
tésével  érezhetően  remek  takti-

kájuknak  köszönhetően  jutottak 
a  legjobb  négy  közé,  a  dánok 
ellen  viszont  az  utolsó  20  perc-
ben  nem  bírták  felvenni  a  ver-
senyt.  A 3.  helyért  lejátszott 
meccsen aztán összeszedetten és 
fegyelmezetten  játszottak,  végig 
vezettek a küszködő németekkel 
szemben.  Szinte  folyamatosan 
ismétlődött  az  a  forgatókönyv, 
hogy  a  spanyolok  elléptek  négy 
góllal,  amit  a  németek  igyekez-
tek  ledolgozni  –  bár  legtöbbször 
sikerrel  tették.  A hajrára  fordul-
va, 23-19-nél is megvolt az előny 
Spanyolországnál,  attól  kezdve 
viszont  a  németek  megtáltosod-
tak,  cserekapusuk,  Konstantin 
Poltrum,  valamint  a  balátlövő 
Marcel  Engels  és  az  irányító 
Tim  Suton  vezetésével  10  gólt 
lőttek zsinórban, amivel megtör-
ték  ellenfelüket  és  megnyerték 
a bronzérmet. Úgy  látszik, nem-
csak  a  fociban  érvényes  a mon-
dás:  a  végén  mindig  a  németek 
nyernek…

Bronzmeccs
Németország – Spanyolország 
29-23 (13-15)
Legjobb góllövők: Yves Kunkel 
8, Tim Suton 7, Lukas Blohme, 
Marcel Engels 4-4 ill. Gerard 
Carmona Agustin 5

Az egész kézilabda társadalom 
figyelme Magyarországra irányult 
az  U19-es  világbajnokság  utolsó 
meccsére. Dr. Hasszan Musztafa, a 
Nemzetközi Kézilabda Szövetség 
egyiptomi elnöke is ideutazott az 
utolsó  napokra  és  nem  győzte 
dicsérni  a  rendezvény  zökkenő-
mentes lebonyolítását. A döntőbe 
némi meglepetésre a német válo-
gatottat búcsúztató Horvátország, 
valamint  százszázalékos  mér-
leggel  Dánia  jutott.  Az  északiak 
az  egyenes  kieséses  szakaszban 
elsöprő magabiztossággal játszot-
tak, viszont délnyugati  szomszé-
daink  sem  feltett  kézzel  léptek 
pályára.  Olyannyira  nem,  hogy 
bő tíz perc után a vezetést is átvet-
ték, amit sikerült is háromgólosra 
hizlalni. Az első félidő hajrájában 
azonban visszazárkóztak a dánok 
és  egálról  folytathatták  a  felek  a 
második  harminc  percet.  Ennek 
kezdetén a horvátok egyre nehe-
zebben  tudták  követni  a  félel-
metes  iramot  diktáló  ellenfelet, 
ám  a  játékrész  derekán  sikerült 
megtalálni az ellenszert – mégpe-
dig remek védekezéssel. A német 
bírópáros  olykor  kétes  ítéletei  is 
felhevítették  a  dalmátokat,  akik 
elképesztő elszántsággal tapadtak 
a riválisra. Az utolsó három minu-
tum kétgólos dán előnyről indult, 
ám  érkezett  egy  Ante  Grbavac-
dupla,  míg  Domagoj  Grahovac, 
az  addig  a  hétméteres  vonalról 
hibátlan Kristian Stoklund Larsen 
büntetőjét  hárította.  Jöhetett  a 
hosszabbítás!

A kétszer  öt  percben  a  dánok 
már nem hagytak kétséget. A két 
kulcsemberét  is  piros  lap  miatt 
elveszítő  horvátok  már  nem 
tudták  szorosan  tartani  az  ered-
ményt. Dánia ült  fel a  trónra, az 
ötödszörre  kiírt  U19-es  világbaj-
nokságok  történetében  harmad-
szor, míg Horvátország a közön-
ség  szimpátiáját  is  maximálisan 
elnyerve úgy örült az ezüstérem-
nek,  mintha  nyert  volna.  Akik 
még  biztosan  nyertek,  azok  a 
nézők,  akik  a  két  hét  alatt  szer-
vezésből,  rendezésből,  valamint 
játékból  is  világszínvonalat  kap-
tak.  Mindaz  pedig  nem  is  lehet 
kérdéses,  hogy  a  jövő  legendái 
letették első kézjegyüket. 

Döntő
Horvátország – Dánia 26-32 
– hosszabbítás után  
(12-12; 25-25)
Érd, Városi Sportcsarnok,
Játékvezetők: Robert Schulze, 
Tobias Tönnies(németek)
Horvátország: Mario Cvitkovic, 
Domagoj Grahovac, Matej 
Mudrinjak(kapusok), Lovro 
Mihic 5, Leon Vucko, Ante 
Grbavac 4, Bruno Butorac, Ante 
Kuduz 4, Luka Mrakovcic 3, 
Marko Mamic 4, Kristian Beciri, 
Ivan Vida 3, Lovro Jotic, Marin 
Buneta, Josip Bozic-Pavletic 2, 
Josip Juric-Grgic 1
Szövetségi edző: Vedran Curak
Dánia: Sebastian Frandsen, 
Mike Jensen(kapusok), Nicolai 
Pedersen 4, Niclas Kirkelokke 
7, Kristian Stoklund Larsen 10, 
Martin Kaergaard Pedersen, 
Christian Jensen 2, Jonas Bruus 
Tidemand 2, Simon Hald 
Jensen, Andreas Holst Jensen, 
Kasper Kildelund 2, Martin 
Risom Christensen 4, Magnus 
Landin Jacobsen, Nicolaj Schytt 
Nielsen, Kristian Bach Bonefeld 
1, Johan Meklenborg
Szövetségi edző: Claus Hansen
Hétméteresek: 2/1, ill. 9/8
Kiállítások: 14 (piros lap: 
Kristian Beciri, Ante Kuduz), ill. 
8 perc

A világbajnokság  
All Star csapata:
Kapus: Sebastian Frandsen 
(Dánia); Balszélső: Lovro Mihic 
(Horvátország); Balátlövő: 
Marko Mamic (Horvátország); 
Irányító: Tim Suton 
(Németország); Jobbátlövő: 
Niclas Kirkelokke (Dánia); 
Jobbszélső: Sebastian Karlsson 
(Svédország); Beálló: Ignacio 
Plaza Jimenez (Spanyolország)
A torna legértékesebb játékosa: 
Simon Hald Jensen (Dánia, 
beálló)
Gólkirály: Jose Guilherme Toledo 
(Brazília) – 64 gól
A legjobb védő: Amr Badawy 
Abdelrahman (Egyiptom)
  Szarka András

Öröm pirosban – Dánia harmadszor lett világbajnok az U19esek között


