
XXIII. évfolyam, 33. szám 2013. szeptember 5.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Vízellátás
Csaknem másfélmilliárdos rekonstrukciós 
program indul, svájci forrásból.

2

Kutyavári óvoda
Az átépítés hónapjai után ismét megnyitotta 
kapuit a Kutyavári óvoda.

3

Ünnepélyes tanévnyitó

Szeptember másodikán megkezdõdött az új tanév – ugyanúgy, ahogy már megszok-
hattuk: ünnepélyes megnyitóval, tankönyvosztással. Az oktatási intézmények felké-
szülten várták a szeptembert, mind a felújítási, karbantartási, mind a tanári munka 
tekintetében. Az iskolaév ugyanúgy kezdõdött, mint máskor szokott: a nyári szünetben 
az iskolákban elvégezték a szükséges karbantartási, felújítási munkálatokat, augusz-
tus végén lezajlottak a javítóvizsgák, elkészültek a munkatervek. 5. oldal

Nyárbúcsúzatás az Alsó utcában
Úgy tûnik, mára igazi vá-
rosi rendezvénnyé nõtte ki 
magát ez a több mint egy 
évtizeddel született Alsó 
utcai rendezvény – álla-
pította meg T. Mészáros 
András polgármester, 
aki szintén ellátogatott 
az idén augusztus 31-én 
megtartott Alsó utca és 
környékbeliek utcabáljá-
ra, és a színpadról kívánt 
jó mulatást a tizenegye-
dik alkalommal megtar-
tott, jó hangulatú rendez-
vényhez.   13. oldal

Kezdés gyõzelemmel

Egy héttel a magas színvonalon megszervezett U19-es 
kézilabda világbajnokság után „gazdája” is birtokba 
vehette a gyönyörû, emellett mégis otthonos érzést 
árasztó érdi Városi Sportcsarnokot. Elrajtolt a nõi ké-
zilabda magyar bajnokság! Az ÉRD együttese negyedik 
szezonját kezdte meg a legjobbak között és Szabó 
Edina leszögezte már a nyitó forduló elõtt, hogy a leg-
fontosabb számukra a hazai pontvadászat.  16. oldal

Gyerekszemmel
Kivételesen nem mûvészek, hanem gyerekek 
rajzai láthatók vasárnapig a Városi Galériában. 

10

Küzdelmes döntetlen
A érdi labdarúgó csapat a mérkőzés képe 
alapján közelebb állt a győzelemhez.

16

Érd szépe
A szervezõk arra biztat-
ják az érdi, Érd környéki 
szépségeket, jelentkez-
zenek minél többen a 
szépségversenyre, mert 
értékes ajándékok várnak 
rájuk.  5. oldal



túrát, Svájc felkínálta segítségét. 
2008-ban nagyon sok pályázat 
érkezett, többek közt önkor-
mányzatoktól is az infrastruktú-
ra modernizálására, és 2010-ben 
négy ivóvízellátással kapcsolatos 
projekt került jóváhagyásra; ezek 
egyike az érdi – hangsúlyozta 
a nagykövet, hozzátéve: a négy 
közül elsőként Érden indul el az 
építkezés. 

– A beruházás eredményeképp 
Érd városában teljesen megújul a 
fő vízvezeték, és a vízellátó rend-
szer új, hatékony irányítás alatt 
mûködik majd. Számításaink 
szerint a vízveszteség csökkenni 
fog, és a karbantartás költségei is 
kisebbek lesznek. Az 1,4 milliárd 
forintos beruházás 85 százaléka 
vissza nem térítendő svájci támo-
gatás, míg Érd önkormányzata a 
fennmaradó 15 százalékkal járul 
hozzá a projekthez. Kívánom az 
önkormányzatnak és a vízügyi 
hatóságnak is, hogy a beruházást 
sikeresen meg tudja valósítani, 
hiszen valamennyien tudjuk, 
mennyire fontos mindnyájunk 
számára az ivóvíz – zárta szavait 
Jean-François Paroz.

Simó Balázs, az NFÜ elnökhe-
lyettese beszédében azt emelte 
ki, hogy mind a magyar, mind 
a svájci fél látja annak garanci-
áit, hogy az érdi jól előkészített 
projekt – ezt igazolja az is, hogy 
ez a program tart legelőrébb a 
megvalósításban.

– Bízunk abban, hogy 2014. 
április 30-ig a záró konferenciá-
ra is sor kerülhet. Az NFÜ és a 

közremûködő szervezetként eljá-
ró VÁTI Nonprofit Kft. minden-
ben segíteni fogja a projekt vég-
rehajtását – mondta Simó Balázs, 
aki sikeres munkát kívánva zárta 
szavait.

Lanku Ildikó, az ÉTV ügyve-
zető igazgatója beveztőben azt 
hangsúlyozta, hogy a svájci támo-
gatás segítségével megvalósuló 
rekonstrukciónak köszönhetően 
olyan víziközmû-eszközöket üze-
meltethet a társaság, amelyekre 
más hazai víziközmû-szolgálta-
tók méltán irigykedhetnek. 

Az ügyvezető röviden össze-
foglalta az ÉTV megalakulását, 
eddigi történetét, bemutatta szol-
gáltatási területét. 

– Leginkább arra vagyunk 
büszkék, hogy az összes háló-
zatba juttatott vízhez képest 15,9 
százalék a veszteségünk. Ezzel 
az adattal az ország legjobb 
víziközmû-szolgálatói között 
vagyunk. Bízunk benne, hogy a 
rekonstrukciónak köszönhetően 
ez a veszteség még tovább csök-
ken majd, és az országban az 
ÉTV rendelkezik majd a legjobb 
mutatóval – hangsúlyozta Lanku 
Ildikó.

A projekt részleteit Jónás 
József, az ÉTV mûszaki szol-
gáltatási igazgatója mutatta be. 
Mint megtudhattuk, a rekonst-
rukció után az ÉTV Dunaparti 
Vízmûtelepének szivattyúi új 
frekvenciaváltós vezérléssel üze-
melnek majd, Érd alsó nyomá-
szónáját korszerû nyomásme-
nedzsment-rendszer mûködteti, 
és mintegy 6,1 kilométernyi 
nagyátmérőjû főnyomócsövet 
cserélnek újra. A 115 ezer embert 
érintő fejlesztésnek köszönhető-
en a felújított hálózati szakaszo-
kon csőtörések és egyéb vízellá-
tási problémák a jövőben nem 
zavarják a lakosság hétköznap-
jait.

Ami a kivitelezést illeti, a veze-
ték hálózati munkái a PH-Érd 
Konzorcium alá tartoznak,   az 
üzemirányítás, automatizálás, 
illetve a Dunaparti Vízmûtelep szi-
vattyúinak frekvenciaváltós vezér-
lése a CMA Konzorciumhoz. 

A munkaterületet júni-
us 28-án átadták, a tényleges 
építkezést megelőző munka 
most zajlik (tervek elkészítése, 
közmûegyeztetések stb.)

Ha a projekt befejeződik, a 
helyi vízellátó hálózat könnyeb-
ben ki tudja majd elégíteni az 
elmúlt évtizedek során megnö-
vekedett igényeket – a lakosság 
számára ez főként a csőtörések 
csökkenésében nyilvánul majd 
meg, de azt is jó tudni, hogy a 
vízveszteség is jóval kisebb lesz, 
ami mindannyiunk hosszú távú 
érdeke. Ádám Katalin
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/800-9079 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

A csatornaprojekt utolsó hónap-
jaiban járunk, ám egy másik 
nagy vizes beruházás csak most 
kezdődik Érden. Ez utóbbi a 
Svájci-Magyar Együttmûködési 
Program társfinanszírozásával 
valósul meg, és Érd, valamint a 
környező települések vízellátási 
rendszerének biztonságosabbá 
tételét célozza. 

Az érdi vízellátó hálózat még a 
’70-es években készült, amikor a 
településen jóval kevesebben éltek 
– ráadásul az elmúlt évtizedek-
ben nemcsak a lakosság  száma 
és igénye, de az ide települő vál-
lalkozóké is nőtt, a hálózat pedig 
egyre nehezebben tudta kielégí-
teni ezeket az igényeket. Az 1,4 
milliárd forintos beruházásnak 
köszönhetően jelentősen csökke-
nek majd az üzemeltetési költsé-
gek, és nemcsak Érden, hanem 
hat környező településen (Diósd, 
Tárnok, Sóskút, Törökbálint, 
Pusztazámor, Biatorbágy) javul 
majd a vízellátási rendszer biz-
tonsága. A munkálatok az Érd és 
Térsége Víziközmû Kft. szakmai 
irányításával folynak.

A rekonstrukciós program 
részleteiről egy augusztus 27-i 
rendezvényen számoltak be az 
illetékesek. A prezentáción jelen 
volt Jean-Francois Paroz, Svájc 
magyarországi nagykövete, Max 
Schnellmann és Liliana de Sá 
Krichknopf, a Svájci Hozzájárulási 
Program Hivatalától, Simó Balázs, 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
(NFÜ) megbízott elnökhelyettese, 
a Svájci Magyar Együttmûködési 

Program Nemzeti Koordinációs 
Egységének vezetője, Lanku 
Ildikó, az ÉTV ügyvezető igaz-
gatója, Aradszki András, Érd 
országgyûlési képviselője, illetve 
a város vezetői.

A megjelenteket T. Mészá-
ros András köszöntötte. Beszé-
dében hangsúlyozta: az önkor-
mányzat mindent megtett 
annak érdekében, hogy ez a 
projekt elinduljon és megvaló-
suljon, és a lakosság számára 
érezhető szolgáltatás-javulást, 
a pénztárcájukon is érezhető 
költségcsökkentést eredmé-
nyezzen. A polgármester köszö-
netet mondott a beruházásban 
közremûködőknek, illetve a sváj-
ci polgároknak, akiknek köszön-
hetően a beruházást finanszírozó 
program létrejött.

Jean-François Paroz, Svájc 
magyarországi nagykövete első-
ként azt hangsúlyozta a prezen-
táción, hogy a vízellátás kérdése 
manapság nemzetközi érdeklő-
désre tart számot, és a magyar 
kormány láthatóan elkötelezett 
abban, hogy az ezzel kapcsolatos 
globális kihívásokra válaszokat 
találjon. Ezt tanúsítja az is, hogy 
jövő októberben Budapesten tart-
ják a vízügyi csúcstalálkozót. 

– Amikor a Svájc és Magyar-
ország közötti együttmûködési 
szerződés aláírására sor került, 
különböző központi területeket 
jelöltek ki közösen. Mivel nem 
állt rendelkezésre európai uniós 
forrás arra, hogy helyre lehessen 
állítani a már létező infrastruk-

Csaknem másfélmilliárdos rekonstrukciós program indul

Svájci forrásból újul meg  

Érd vízellátása
Idestova negyven éves Érd vízellátó rendszere, amelynek jelentõs átalakítása 
kezdõdik meg a közeljövõben. Az 1,4 milliárd forintos beruházást nem az EU, ha-
nem a Svájci-Magyar Együttmûködési Program finanszírozza 85, a város pedig 15 
százalékban. A projektnek köszönhetõen jelentõsen csökkennek az üzemeltetési 
költségek, és Érden, valamint hat környezõ településen javul a vízellátási rendszer 
biztonsága. A beruházás részleteirõl augusztus 27-én számoltak be az illetékesek.

Indul a vízellátás rekonstrukciója - a projektbemutatón T. Mészáros András köszöntötte a résztvevõket. Mellette 
balra Jean-François Paroz, Svájc nagykövete és Liliana de Sá Krichknopf  (Svájci Hozzájárulási Program 
Hivatala), jobbra Simó Balázs (NFÜ) és Lanku Ildikó, az ÉTV ügyvezetõ igazgatója
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A vízmûtelep szivattyúi frekvenciaváltós vezérlést kapnak a projekt keretében
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Úgy telik meg a város, mint egy 
hirtelen fölfújt lufi. Augusztus 
utolsó napjaira mindenki haza-
ér, a kert sem úgy néz ki, mint 
amikor szüleink többszöri nóga-
tására sebtében utoljára lenyír-
tuk a füvet, bezsákoltuk, hogy 
legyen belőle tavaszra egy kis 
humusz, vagy valami hasonló, 
amivel töltögetni lehet az egyko-
ri építkezések nyomán maradt 
gödröket. Megtelnek a parko-
lóhelyek, a boltok papír-írószer 
polcai a világ végéig nyúlnak, 
festéket, ecsetet, új radírt, toll-
tartót még az is kaphat, aki ruti-
nos iskolás, és még azokat is 
elkapja egy kis várakozás, akik 
teljesen kikoptak a padokból. 
Amikor még Érd egy nagyra nőtt 
falu volt, még sokkal több volt a 
gyerek, és sokkal szerényebbek 
voltak a készülődést jelző vásár-
lások is. Nemcsak azért, mert 
a kizárólag állami iskoláztatás, 
a teljes központosítás valóban 
egyenruhába öltöztette még a 
gyerekek mellett a gondolatokat 
is, de tankönyvből is több volt 
a nagyobb testvérektől örökölt, 
nem volt ritka az ugyanígy a 
kisebbekre maradt tornacipő, s 
jaj, ki ne merjem mondani az 
iskolaköpeny. Aki elég öreg, még 
emlékezhet azokra a vastagabb 
vászonból szövött, legombolha-
tó ujjú, a sötétkéktől a gyako-
ri mosás nyomán a szürke felé 
hajló darabokra, amiknek osztott 
mellényzsebében ceruzák, már-
togatós tollak is meredezhettek, 
miközben a nagy oldalsó zse-
bekben minden gyermektitkok 
tárgyi gyûjteménye elfért, a csúz-
litól a színes madártollig, a lend-
keréktől a ruhacsipeszig. Ma már 

külön tanfolyam kellene ahhoz 
is, hogy megértsék a kamaszok, 
hogy milyen volt mártogatós 
tollal írni, s hogy a paca nem-
csak a vízfesték használatának 
kísérő jelensége. A legszebb az 
volt, amikor a kész házi feladatra 
ömlött rá az égszínkék tinta, s 
az egész füzetet ki kellett dobni. 
Az érdi vegyes boltban tanszer-
hez a késő délutáni órákban, a 
füzetet pótlandó nem lehetett 
hozzájutni. Nem tudom, írnak-e 
ma még üzeneteket a szülők a 
tanító néniknek s az oly ritka 
tanító bácsiknak, az ellenőrző 
füzetet erre használva, de az 
emlegetett kötetecske akár regé-
nyes önéletrajznak is volt tekint-
hető az élénkebb gyerekek ala-
kuló személyisége felől. Ha csak 
a tollnál maradunk; majd egy 
évtizedes huzavona volt, mire 
a magyar oktatásügy belátta, 
hogy az ügyes és egyre olcsóbb 
töltőtollak kiválthatják a márto-
gatóst, s valóságos forradalom-
nak tûnt a golyóstollak iskolába, 
az írás tanulásának idejére való 
bevezetése. Most örülhetünk, ha 
a gyerekek az első tagozatban 
elkerülik a teljes digitalizálást, a 
mobiltelefon szülői kényszerét, 
esetleg a számítógép használa-
tot. Nem szeretnék álszent lenni, 
ezt az írást a számítógépemen 
kopogtatom, a terjedelmét a 
karakter számolóval fogom ellen-
őrizni, persze előbb a helyesírás 
rigorózus kérdéseit is a gépre 
bízva. Mindössze minden indu-
lat és elfogultság nélkül írom és 
mondom, a gép egy eszköz, ami-

től a munka ugyan egyszerûbb 
lesz, de a szellemi értéke nem 
változik. Érdemes használni a 
világhálót, jól válogatva filmet 
is lehet nézni a gépen, játékot 
is kínál mértéken felül. Pont 
olyan ez, mint felnőtteknek bár-
mely élvezeti cikk. Mértékkel és 
mást is megtartva kell élni vele. 
A mozgást, a kerékpározást, amit 
Érden még egy-egy csendesebb 
mellékutcában meg lehet kísé-
relni, a kalandosabb gyalogtú-
rákat a környék tényleg vonzó 
természetei szépségei felé, azt 
nem pótolja a gép. A Duna parti 
erdők illatát, a Fundoklia völgy 
hangulatát, a kertvárosi sétákat 
sem. Ahogy az iskolán belül bon-
takozó kapcsolatokat sem váltja 
ki, bár szerelmes sorokra alkal-
mas. Az SMS, vagy az e-mail 
is föl tud forrósodni, legfeljebb 
a billentyûre nem izzad rá az 
ember tenyere, s a Facebook 
nem tudja a nehezen megfogal-
mazható vágyakat közvetíteni. 
A gép nem sóhajt helyettünk. 
S ha már a gyerekeket féltjük a 
számítógép veszélyeitől, akkor 
a tanárokat meg éppen érdemes 
lenne a pedagógiai értelemben 
kimeríthetetlen eszköz hasz-
nálatára bíztatni. Olvastam egy 
kémia tanár blogját az augusztus 
huszadikai tûzijátékok ürügyén a 
mûfaj kultúrtörténeti, színbeli és 
vegyi folyamatainak leírásával. 
Az összes egykori kémia órám, a 
feleltetés előtti sokkos állapottal 
sem tudott ilyen izgalmas, érde-
kes és vonzó lenni. Nagy dur-
ranás volt és nem is volt füstje. 
Legszívesebben elölről kezdtem 
volna az egészet. Egye fene, a 
kémiát is! Antall István

Digitális iskola

Várható volt, hogy most, így 
szeptember elején az iskola 
lesz a téma a közéletben. Volt 
földtörvény vita, elcsöndese-
dett. Jött trafik-ügy, nevetséges 
indokokkal, Érden is valótlan 
állításokkal, amelynek hangoz-
tatói szép lassan elhallgattak. 
Egyébként is érdemes megfi-
gyelni: az országos politikában 
megjelenő folyamatok rendre 
megjelennek Érden is, csak-
nem azonos retorikával, és 
azonos érvelési színvonalon. 
Legjobb példa erre a sportléte-
sítmények, a stadionok létreho-
zása. Aligha szükséges minősí-
teni az egyre halkabban, de 
azért időnként még elhangzó, 
sajátos összehasonlítást, amely 
szerint „hány lélegeztető gépet 
lehetne vásárolni egy stadion 
árából”, amelynek ugyancsak 
megvan a helyi „párja”. Itt a 
városi sportcsarnok helyett kel-
lett volna több aszfaltos út, sőt, 
Főtér helyett több munkahely, 
galéria helyett jobb közbizton-
ság, és így tovább – mintha 
valamilyen üzletközpontban 
a felsoroltakat szabadon be 
lehetne váltani, egyiket cserél-
ni a másikra, már ha egyálta-
lán lenne szándék lemondani 
egészségről, kultúráról.

Most tehát iskolakezdés 
lévén iskola a divat. Zászlajára 
is tűzte a jelen oktatási rend-
szer bírálatát két ellenzéki poli-
tikus, utcai rendezvényt hir-
detve „Botrányos tanévkezdés 
Érden is” címmel. Nem párt-
politikáról van itt szó, hiszen 
sem a két szónokot delegáló 
szervezet, sem ők maguk nem 
nagyon ismertek a város köz-
életében – hanem az akcióról, 
annak szándékáról és nehezen 
minősíthető színvonaláról. 
Mint az eseményről szóló tudó-
sításunkban is olvasható: már 
a helyszín megválasztásával is 
alapvető tájékozatlanságról tet-
tek tanúbizonyságot, ugyanis 
pártpolitikai rendezvénynek 
nem lehet állami iskola, de 

még a bejárata sem a színhelye, 
és ezt tudniuk kellett volna. 
Ráadásul mindezt az ország 
egyik legkiválóbb gimnáziu-
mához szervezték, amelynek 
környezetében a tanévkezdés 
botrányossá minősítése eny-
hén fogalmazva is a szakterü-
leten való járatlanságot tükröz. 
A megjelent érdeklődők lét-
számát tekintve gyakorlatilag 
zártkörűnek minősíthető utcai, 
majd a Főtéren elhangzó kis-
előadás szövege sem volt híján 
a különféle bakiknak – például 
felemlítették, hogy még az sem 
tudható, milyen tankönyvek-
kel kezdik az iskolák az új tan-
évet. Feltehetően nem szóltak 
nekik, hogy a tankönyvek már 
mindenhova rendben megér-
keztek, most inkább az isko-
lafolyosókon peckesen sétáló, 
tenyerét gumibottal ütögető 
félelmetes iskolarendőrökkel 
kell ijesztgetni gyerekeket, szü-
lőket, pedagógusokat.

Mindezeknek látszólag 
semmi köze nincs egy másik 
rendezvényhez, amely három 
nappal követte az Érdre látoga-
tó két közéleti férfiú utcai elő-
adását. Ez a másik rendezvény 
eredeti elnevezését tekintve 
utcabál volt, de aki odaláto-
gatott, meggyőződhetett róla, 
hogy több volt annál. Itt nem 
egy-két utcai járókelő kíván-
csiskodott, hanem tömeg jelent 
meg; családok beszélgettek 
asztal mellett, iskolakezdési 
aggodalmak szóba sem kerül-
tek, gyerekeik színpadi pro-
dukciójának tapsoltak, üstben 
főtt ételeket kóstoltak, röviden: 
jól érezték magukat. 

Talán érdemes lett volna ide 
eljönni az „érdi iskolabotrányt” 
hangoztató szónokoknak – itt 
valódi „érdiséggel” találkozhat-
tak volna.

A szerkesztõ jegyzete

Iskola és utcabál

Érd Magyarország egyik legfiata-
labb városa – már ami az itt élők 
átlagéletkorát illeti. A város évek 
óta vonzó letelepedési célpont-
ja a kisgyermekes családoknak, 
illetve a fiatal házaspároknak, és 
a nagyarányú betelepülés követ-
keztében a város negyven ezres 
lakossága két évtized alatt het-
venezerre duzzadt. Ezzel azon-
ban az infrastruktúra fejlődése 
nem tartott lépést. Egyik legége-
tőbb gond  évek óta az óvodai 
férőhelyek hiánya volt: előfor-
dult, hogy az óvodába jelent-
kezők  felét el kellett utasítani. 
A jelenlegi városvezetők meg-
kezdték az óvodai férőhelyek 
bővítését; ennek köszönhetően 
ma már mintegy 400 gyermekkel 
többet tudnak felvenni az óvo-
dák, mint néhány évvel ezelőtt. 

Legutóbb két óvoda bővítése 

indult el az Új Széchenyi Terv 
sikeres pályázatának köszönhe-
tően: 2012 szeptemberében a 
Kutyavári és a Meseház óvoda 
átalakítására 200-200 millió 
forintot nyert el az önkormány-
zat.

A Kutyavári óvoda munká-
latai június 20-án kezdődtek. 
A beruházás keretében egyrészt 
bővítik, másrészt teljes egészé-
ben felújítják a régi épületet. 
A bővítési munkálatok még tar-
tanak, a felújított szárny viszont 
már elkészült, így ezt szeptem-
ber 2-án birtokba vehették a gye-
rekek. 

A felújított épületrészt a pol-
gármester is megtekintette 
augusztus 28-án. Nyár végén a 
munkálatok már ott tartottak, 
hogy a régi óvodára rá sem lehe-
tett ismerni: új kapu, kerítés, 

újonnan kialakított utak, frissen 
festett, vakolt épület várta az 
óvodásokat.

– Láthatóan kiváló munkát 
végeztek a kivitelezők; a régi 
szárny, ahol öt csoportban száz-
ötven gyermek kapott helyet, 
teljes egészében megújult. 
Felújították a fûtésrendszert, 
új hideg- és melegburkolatokat 
raktak le, új a szellőzőrendszer, 
az elektromos hálózat, és ter-
mészetesen minden helyiséget 
kifestettek – sorolta T. Mészáros 
András, aki szerint a mûszaki 
tartalom mellett hangsúlyozni 
kell azt is, hogy a közgyûlés 
folyamatosan figyelemmel kíséri 
az óvodák állapotát és igyekszik 
javítani helyzetükön.

– A jövő évi  óvodai helyzet 
még nehezebb lesz, hiszen a 
következő esztendőtől az óvodai 
ellátást hároméves kortól kell 
majd biztosítani. Ez azt jelenti, 
hogy, legalábbis a rendelkezés-
re álló adatok szerint, kétezer-
rel növelni kellene a meglévő 
férőhelyek számát. Tekintve, 
hogy az elmúlt hat esztendő-
ben mintegy négyszáz új óvodai 
férőhelyet tudtunk létrehozni 
(így tartunk most kétezernél), 
belátható, hogy újabb kétezer 
óvodai férőhely létrehozása egy 
év alatt reménytelen. Bízunk 
benne, hogy a törvényhozók 
figyelembe veszik nemcsak Érd, 
hanem a többi, hasonló cipő-
ben járó agglomerációs telepü-
lés helyzetét – hangsúlyozta a 
polgármester, aki elmondta azt 
is: az érdi óvodai helyzetről az 
illetékeseknek több alkalommal 
beszámolt.

– Ha rendelkezésünkre is állna 
elegendő telek (ingatlan) az épít-
kezéshez, kétezer új férőhely 
kialakítása öt-hat milliárd forint-
ba kerülne, nem beszélve arról, 
hogy az óvodapedagógusok 
létszámát is jelentősen növelni 
kellene, és az új létesítmények 
fenntartása is az önkormányzatot 
terhelné – tette hozzá a polgár-
mester, megjegyezve: az óvodák 
bővítését már jóval korábban, az 
előző városvezetők idején meg 
kellett volna kezdeni. 

– Folyamatosan küzdünk 
azért, hogy egyre több forrást 
tudjunk ide telepíteni, és remél-

Kibõvül, megújul és megszépül a negyvenéves ovi

Újra megnyitotta kapuit  
a Kutyavári óvoda
Az átépítés hónapjai után ismét megnyitotta kapuit a Kutyavári óvoda. Igaz, 
egyelõre csak a felújított szárnyban fogadják a gyerekeket, de hamarosan az újon-
nan kialakított épületrészbe is beköltözhetnek az óvodások. Az építkezés részleteirõl 
T. Mészáros András polgármester számolt be múlt szerdai sajtótájékoztatóján, a 
megújuló óvodában.

hetőleg a jövőben is lesznek 
a mostanihoz hasonló lehető-
ségek, és egyre több új óvo-
dai férőhely jöhet létre – tette 
hozzá T. Mészáros András, 
aki köszönetet mondott a 
Kutyavári óvoda átépítésén dol-
gozó kivitelezőknek, illetve az 
óvoda munkatársainak, hiszen 
ez a munka pluszfeladatot ró 
rájuk is.

– A felújított rész szeptember 
2-tól fogadja a gyerekeket, az 
újonnan épülő szárnyban azon-
ban még zajlik a munka, ami 
várhatóan októberben fejeződik 
be. Hogy ezt mikor tudjuk átad-
ni a gyerekeknek, az attól függ, 
hogy a használatba vételi eljá-
rás mikor zárul le – tette hozzá 
a polgármester. A teljes projekt 
befejezési határideje egyébként 
december 31.

Zsirkai László, az Érdi 
Városfejlesztési Kft. ügyvezető-
je a sajtótájékoztatón elmond-
ta: az új épületrészben három 
csoportszoba és egy tornaszoba 
kap helyet, valamint a szükséges 
kiszolgáló helyiségek. Emellett 
hátsó lépcsővel, teraszokkal 
bővül az óvoda, és a kertje is 
megújul: az utak kialakítása 
megtörtént, a parkosítás már 
megkezdődött, és új kerti játszó-
eszközöket is beszereznek majd, 
bővítve a már meglevőket.

A külső-belső átalakítással, 
bővítéssel járó projekt 270 millió 
forintból valósul meg – ebből 200 
millió forint a pályázati forrás.

A Meseház óvoda – amelynek 
átépítésére szintén 200 millió 
forintot nyert el az önkormány-
zat – munkálatai jövő tavasszal 
kezdődnek, idén legfeljebb a 
bontás történhet meg.

 Ádám Katalin

A Kutyavári óvoda bõvítése és felújítása 200 millió forintos állami támogatással, 70 milliós önerõbõl valósul meg
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A csoportszobákon kívül lépcsõvel és teraszokkal bõvült a létesítmény

Nemcsak az óvodaépület, hanem a kert is átalakul – új sétányok, hatal-
mas park fogadja az óvodásokat
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A Pest  megyében  élők  nem  kérnek  többet  a 
bukott  baloldalból.  A Gyurcsány-Bajnai  kor-
mány  szétverte  az  oktatási  rendszert,  cserben-
hagyta a pedagógusokat, elszegényítette a szü-
lőket és a gyermekeket. A baloldal kormányzása 
alatt  százmilliárdokat  vont  el  az  oktatásból, 
több tízezer pedagógust tett az utcára, több száz 
iskolára  tett  lakatot.  Minden  ötödik  gyermek 
funkcionális  analfabétaként  hagyta  el  az  isko-
lapadot, a  fiatalok szakma nélkül és értéktelen 
diplomákkal  hagyták  el  az  oktatási  rendszert. 
A baloldal megduplázta a fiatalok munkanélkü-
liségét  és  adósította  el  őket már  akkor,  amikor 
még meg sem születtek. A gyermekek, a szülők 
és a pedagógusok ma érdemi segítséget kapnak 
a boldoguláshoz.
A Fidesz-kormány  átvette  a  kistelepülések 

iskoláinak fenntartásának terhét az önkormány-
zatoktól, ezzel iskolák százait és pedagógusállá-
sok tízezreit mentette meg, sőt, szeptemberben 
megkezdődik  a  pedagógusok  60%-os   béreme-
lési programja, szeptemberi fizetésük már 34%-
kal lesz magasabb az eddigieknél. Ma az olyan 
hátrányos  térségben  élő  gyermekeknek,  mint 

amilyenek  megyénkben  is   vannak,  szociális 
üdültetést, nyári szociális étkezést és ösztöndíj 
programokat biztosít a kormány. A most kezdő-
dő tanévben 600 ezer rászoruló és nagycsalád-
ban  élő  gyermek  ingyen  kapja  a  tankönyveket 
Magyarországon.  Csaknem  17  ezer  hátrányos 
helyzetû fiatalt segít az Útravaló-Macika ösztön-
díjprogram.  A következő  tanévben  a  kormány 
több mint  2 milliárd  forintot biztosít  a  tovább-
tanulást támogató és 5 milliárd forintot a hátrá-
nyos helyzetû fiatalok szakmaválasztását segítő 
ösztöndíjprogramokra.  A hátrányos  helyzetû 
fiatalokat  az  Útravaló  ösztöndíj  az  általános 
iskola  7-8.  osztályától  egészen  a  felsőoktatásig 
elkíséri.  Szeptembertől  az  ösztöndíjak  összege 
is  emelkedik,  a  tanulmányi  eredményétől  füg-
gően akár 14-15 ezer forint is lehet havonta. 
Ma a gyermeket nevelő szülők is érdemi   se-

gítséget kapnak a mindennapi megélhetéshez: a 
kormány rezsicsökkentéssel, a családi adórend-
szer  bővítésével,  foglalkoztatási  programokkal 
és  a  Gyurcsány-Bajnai  kormány  miatt  bajba 
jutott devizahiteles családok további megsegíté-
sével megélhetésüket segíteni.  Zabó Ferenc

Fidesz: A baloldal ismét feleslegesen 

hergeli az embereket

Mint kiderült, a Széchenyi térre 
tervezett  sajtótájékoztatójuk-
ról  nem  tájékoztatták  az  iskola 
vezetését,  ezért  nem  lehetett 
meglepő,  hogy  a  Vörösmarty 
Mihály  Gimnázium  igazgatója 
megkérte a két politikust, hogy 
politikai  álláspontjukat  szíves-
kedjenek más helyszínen kifejte-
ni. Szilágyi László országgyûlési 
képviselőnek  ugyan  a  gimnázi-
um előtt még sikerült elmonda-
nia – igaz, meglehetősen kis lét-
számú hallgatóság előtt –, hogy 
az  Együtt  2014  –  Párbeszéd 
Magyarországért  párt  szerint 
mitől botrányos a  tanévkezdés. 
Erőss  Gábor,  a  párt  oktatásért 
felelős  szakpolitikusa  azonban 
már  nem  jutott  szóhoz,  mert 
a  közben  megérkező  igazgató-
nő  kifogást  emelt  amiatt,  hogy 
a  gimnáziumot  politikai  célú 
megmozduláshoz felhasználják. 
Szilasné  Mészáros  Judit  felhá-
borítónak  tartotta  az  esetet,  és 
felszólította  a  párt  képviselőit, 
hogy  mivel  politikai  szándék-
kal  tartózkodnak az  intézmény 
épülete előtt, és mivel erről nyil-
vános  felvétel  is  készül,  hagy-
ják  el  az  iskola  előtti  területet, 
mert  az  intézmény  vezetése 
nem  járul  hozzá hogy  politikai 

célokra,  akár  háttérként  is  fel-
használják az intézmény épüle-
tét.  Az  igazgatónő  hangsúlyoz-
ta,  az  iskola  egyetlen  pártnak 
sem  szolgál  eszközéül  politi-
kai  nézeteik  népszerûsítésére, 
mert  az  iskola  jó  hírneve  ezt 
nem  engedi  meg.  Az  ellenzé-
ki  politikusok  –  bár  még  egy 
ideig  próbáltak  mentegetőzni 
és magyarázkodni  –  végül nem 
tehettek mást, kénytelenek vol-
tak engedelmeskedni az igazga-
tónő határozott  felszólításának, 
és átmentek a Főtérre, hogy ott 
–  immár háborítatlanul – kifejt-
sék,  szerintük  mitől  botrányos 
a tanévkezdés Érden is. Szilágyi 
László  országgyûlési  képvise-
lő  szerint  ilyen  zûrzavarosan 
még soha nem kezdődött egyet-
lenegy  tanév  sem,  mint  ez  a 
mostani,  amikor  az  ország  leg-
több  iskolájában  az  igazgatók 
– alig három nappal az évnyitó 
előtt  –  azt  sem  tudják,  milyen 
pedagógusokkal,  milyen  alkal-
mazottakkal,  milyen  bérekkel, 
milyen  tankönyvekkel,  milyen 
tantervvel  és  órakerettel  kezd-
hetik az új tanévet, és mi lesz a 
gyermekek sorsa. Noha a Fidesz 
három  és  fél  éve  kormányoz, 
mégis – a politikus szerint – erre 

Az Együtt PM két politikusa Érden fejtette ki véleményét a közoktatásról

Botrányos sajtótájékoztató a „botrányos tanévkezdésrõl”     
Nem a tanévkezdés, hanem inkább az errõl szóló saj-
tótájékoztató sikeredett botrányosra. Az Együtt 2014 
- Párbeszéd Magyarországért politikusai ugyanis rosz-
szul választották meg a „Botrányos tanévkezdés Érden 
is” címmel megtartott sajtótájékoztatójuk helyszínét. 
Az érdi gimnázium elõtti téren éppen csak belekezdeni 
tudtak mondandójukba, mert pár perc múltán úgy kel-
lett onnan távozniuk, mint a „fegyelmezetlen diákok-
nak”, akiket maga az intézmény igazgatója utasított 
rendre. 

az  augusztus  végére  sûrítette 
az  oktatási  rendszerben  a  leg-
alább  tizenöt  féle  változtatási 
folyamatot,  amitől  káosz  van 
az  iskolákban.  Szilágyi  László 
szerint  most  teljes  gőzerővel 
folyik a Fidesszel „lojális”  igaz-
gatók  kiválasztása  az  oktatá-
si  intézmények  élére,  hiszen, 
mint  állította:  „nem  szempont 
a  szakmai kompetencia,  csak a 
politikai  lojalitás”.  Ugyanakkor 
új  tantárgyként  jelenik  meg  a 
hittan  és  az  erkölcstan,  de  sok 
helyen  még  fogalmuk  sincs 
arról, hogyan és kik fogják majd 
ezeket  oktatni.  Mint  ahogyan 
még  az  sem  világos  előttük  – 
folytatta  a  képviselő  –,  hogyan 
tesznek  majd  eleget  annak  a 
követelménynek,  hogy  a  tanu-
lóknak délután 4 óráig kötelező 
lesz az iskolában maradni, mert 
„senki  nem  tudja, mi  fog majd 
történni  a  gyerekekkel,  és még 
az  sem  világos,  kötelező  lesz-e 
például  mindenkinek  befizetni 
az  étkeztetést”.  Szilágyi  László 
beszélt  arról  is,  hogy  a  peda-
gógusokat  egy  szerinte  „nem 
létező”  kamarába  kényszerí-
tik,  és  „bûnmegelőzési  tanács-
adóknak”  nevezve,  rendőrö-
ket  visznek  be  az  iskolákba. 
A politikus szerint az új fizetési 
rendszer  a  70-es  éveket  idézi, 
amikor  egymást  ellenőrizgetik 
majd a pedagógusok, miközben 
a  kényszernyugdíjazás  miatt 
megtizedelt tantestület képtelen 
lesz az elvártaknak megfelelően 
teljesíteni oktatási  feladatát. Az 
országgyûlési  képviselő  nagy 
bûnnek  nevezte  mindazt,  ami 

az oktatási rendszerben jelenleg 
zajlik, és ígéretet tett arra, amint 
lehetőségük adódik rá, első dol-
guk  lesz  ezeken  változtatni,  és 
mindent helyreállítani. 
Erőss  Gábor  az  Együtt  PM 

oktatási  szakpolitikusaként 
arról  tájékoztatta  a  sajtó  kép-
viselőit:  a  Parlamentben  több-
ször  is  kísérletet  tettek  arra, 
hogy megváltoztassák  a  Fidesz 
oktatáspolitikáját,  de  sikertele-
nül.  Szerinte  az  intézmények 
azt  sem  tudják,  hány  kisegítő 
személlyel  számolhatnak, mert 
közülük  is  sokat  elbocsátottak, 
és ezekből az említett  folyama-
tokból  az  érdi  pedagógusok  és 
szülők sem vonhatják ki magu-
kat.  Súlyosan  érinti  például  a 
Kós  Károly  Szakközépiskolát  a 
tankötelezettség  korhatárának 
16  évre  csökkentése,  valamint 
az  is,  hogy  a  közismereti  tan-
tárgyakat  kiiktatták  a  tanterv-
ből, ami azt eredményezi, hogy 

a  diákok  fele  lemorzsolódik, 
és  még  a  szakképesítést  sem 
lesz  képes  megszerezni.  Erőss 
Gábor  azt  állította:  a  három 
éve  tartó  megszorítások  miatt 
veszélybe  került  a  közoktatás. 
Ráadásul  a  beígért  pedagógus 
béremelés sem hozta meg a várt 
eredményt,  mert  sok  pedagó-
gusnak  szinte  alig  nő,  mások-
nak  viszont  még  csökken  is  a 
fizetése a béremelést követően. 
A legrosszabb szerinte az, hogy 
az  önkormányzatoktól  elvették 
az iskolákat, és úgy akarják azo-
kat  „fentről”  irányítani,  hogy 
nem  ismerik  a  helyi  viszonyo-
kat és  igényeket. Láthatóan tel-
jes a zûrzavar és a káosz, mert 
nem  készültek  fel  arra,  hogy  a 
több  ezer  oktatási  intézményt 
központilag  vezessék  –  foglalta 
össze  állításaikat  sajtótájékoz-
tatójuk  végén  Erőss  Gábor,  az 
Együtt PM politikusa.
  Bálint Edit

Szilágyi László az Együtt PM országgyûlési képviselõje szerint nagy a káosz 
az érdi iskolákban is – kiderült azonban, hogy nem ismeri a helyi viszonyokat
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Szilasné Mészáros Judit igazgatónõ azért kérte távozásra a politikusokat, 
mert az oktatási intézmény nem lehet a pártpolitika színtere

Helyi szolgáltatók

Hirdetni 
szeretne?

+36 1 814 4767
+36 20263 2514
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Van egy fogalom, amivel annyit 
foglalkoznak minden augusz-
tusban, hogy nagybetûvel kel-
lene írni. Bár nem virág, min-
den ősszel nyílik, és kisebb-
nagyobb izgalom övezi a család 
részéről (igaz, a felnőttek rend-
szerint jóval nagyobb fontossá-
got tulajdonítanak neki, mint 

a diákok). Ugye, mindnyájan 
kitalálták: ez a fogalom az új 
tanév, illetve annak kezde-
te – ami lehet egyesek szerint 
örömteli, mások szerint szomo-
rú pillanat, de az biztos, hogy 
semmiképpen sem botrányos, 
mint ahogy azt az Együtt 2014 
– Párbeszéd Magyarországért 

augusztus 28-i sajtótájékozta-
tóján „Botrányos tanévkezdés 
Érden is” elnevezésû sajtótájé-
koztatóján állította. (Erről szóló 
írásunk lapunk előző oldalán 
olvasható)

– Városunkban, illetve a 
tankerületben az iskolaév 
ugyanúgy kezdődött, mint 

Érkeztek szépen a szép lányok a város 
elsõ szépségversenyének az elsõ vá-
logatójára. Kedvesek, aranyosak, csi-
nosak és tudatosak voltak. A jövendõ 
királynõ és udvarhölgyei példaképpé 
válhatnak a többi érdi lánynak, akik 
esetleg bátortalanság miatt nem mer-
nek a színpadra állni, bár a külcsín és 
a belbecs alapján vetélytársak lehettek 
volna vagy lehetnének. 
Mint korábban beszámoltunk róla, október 26-
án rendezik meg a város első szépségversenyét, 
I. Érd Szépe néven a Finta rendezvényházban. 
A szervezők 18-26 éves tudatos szépségeket 
keresnek, akik ezt életmódjukkal is bizonyítják. 
A hét elején, hétfőn 10-18 óra között rendezték 
meg a válogatót a zsûri: két hölgy (Madarász 
Krisztina fő szervező a GreenEnergy Investment-
EU Kft. részéről és Takács Bernadett divatpszi-
chológus) és két férfi (Herczeg Zoltán divatguru 
és Makai Ferenc, az Öt hét Egyesület elnöke) 
előtt a Szepes Gyula Mûvelődési Központ kis 
termében. A másik fő szervező, Bada Zoltán 
most is elmondta a jelentkezőknek, hogy nem-
csak a külső adottság számít, hanem az élethez 
való hozzáállás, az életfelfogás is, hogy megmu-
tassák a tiszta női értékeket. 

– Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az indulók 
milyen tudatos szemléletmódot képviselnek, 
mennyire tudatosan élnek, azaz szeretnénk 
összekötni a szépséget a tudatossággal – tette 
hozzá. Ennek szellemében állították össze a 
kérdőíveket is, amit ki kellett tölteni a jelent-
kező lányoknak. Egyebek közt ilyen kérdéeket 
kellett megválaszolni: milyen praktikákat ismer 
és alkalmaz az energiafelhasználás (víz, gáz 
stb.) csökkentésére; milyen globális probléma 
foglalkoztatja és miért; mi a jelentősége számá-
ra annak, hogy az érdi szépségverseny a tuda-
tosság jegyében zajlik?

Ennél egyszerûbb kérdéseket is feltettek a 

zsûritagok: mi az érdeklődési köröd; mely belső 
és külső tulajdonságodat tartod erősségednek; 
elégedett vagy a külsőddel? – és így tovább.

Bencze Zsófia kedvesen, mosolygósan fogad-
ta a kérdéseket, ő belső értékének az empátiát 
tartja, ami „néha jó, de nem mindig hasznos.”

– A tudatosságról mit gondolsz? – érdeklődött 
az extravagáns híresség, Herczeg Zoltán.

– Fontosnak tartom az élet minden területén, 
mert előre viszi az embert céljai megvalósításá-
ban – válaszolta. 

Repcsik Abigél és ikertestvére, Angéla külön-
külön érkezett a válogatóra. Abigél a következőket 
mondta környezettudatosságát alátámasztandó:

– Szelektíven gyûjtöm a hulladékot és mindig 
leoltom a lámpát abban a helyiségben, ahol már 
nem tartózkodom.

Ez tetszett a zsûrinek, hiszen mint említettük 
egy szépségnek példaképnek kell lenni az élet 
különböző területein. Civil ruhában érkeztek a 
lányok szép számban, de még várnak a szer-
vezők újabbakat, ezért úgy határoztak, szept-
ember 16-ára még egy castingot rendeznek a 
Szepesben, 13 óra 30 perctől 18 óráig. 

Madarász Krisztina újra arra bíztatta az érdi, 
Érd környéki szépségeket, jelentkezzenek nyu-
godtan, mert értékes ajándékok várnak rájuk. 
A legszebbek külföldi utazást, nyelvtanfolya-
mot, komoly összeget, sportolási lehetőséget, 
wellness hétvégét, ajándékcsomagokat nyer-
hetnek. 

– Gyertek érdi lányok, nem kell attól tartani, 
hogy környezetvédelmi szakembereket kere-
sünk, hanem az erre nyitott fiatalokat, akikben 
megvan a téma iránt az érdeklődés és még 
szépek is. Fontos információ, hogy ingyen lehet 
nevezni – mondta végezetül. Neki és a többi 
zsûritagnak nagyon tetszett az eddigi „felhoza-
tal”, de biztosak benne, hogy ennél jóval több 
szép lány él Érden és a környékén. Így nem 
csoda, hogy egy újabb válogatót is beiktatnak 
szeptember 16-ra! 

Legyetek hát bátrak érdi lányok, nem kell 
félni a környezettudatos, kedves zsûritagoktól!

 Temesi László

Lehet még jelentkezni a szépségversenyre

Tesztlapot töltenek ki a szépségek...
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A zsûri elõtt, kérdésekre kellett válaszolni az indu-
lóknak

Ünnepélyes megnyitó a Batthyányban és a Gárdonyiban

Botrány nélkül indult az új tanév
Szeptember másodikán megkezdõdött az új tanév – ugyanúgy, ahogy már meg-
szokhattuk: ünnepélyes megnyitóval, tankönyvosztással. Az oktatási intézmények 
felkészülten várták a szeptembert, mind a felújítási, karbantartási, mind a tanári 
munka tekintetében.

máskor szokott: a nyári szünet-
ben az iskolákban elvégezték a 
szükséges karbantartási, felújí-
tási munkálatokat, augusztus 
végén lezajlottak a javítóvizs-
gák, elkészültek a munkater-
vek – sorolta lapunknak Sárközi 
Márta, az Érdi Tankerület 
igazgatója, hozzátéve: időben 
megérkeztek a tankönyvek is, 
amelyeket már kiosztottak a 
gyerekeknek.  

– Az Együtt–PM sajtótájékoz-
tatójára nem kívánok reagálni. 
A szervezet engem nem kere-
sett meg kérdéseivel, ráadásul 
egy olyan intézményt, a Kós 
Károly Szakképző Iskolát emelte 
ki a sajtótájékoztatót követően 
kiadott közleményében, amely 
nem is az Érdi Tankerülethez 
tartozik. Annyi biztos: a tanév-
kezdés Érden egyáltalán nem 
volt botrányos – szögezte le a 
tankerület igazgatója, aki 21 
iskolát irányít, és mint mond-
ta, mind a huszonegyre nagyon 
büszke.

– Mindegyik intézmény fel-
készülve várta az új tanévet, 
mind a szükséges felújítási, 
karbantartási, mind a tantes-
tületi munka tekintetében 
– zárta szavait Sárközi Márta, 
aki Érden a Gárdonyi iskolában 
nyitotta meg a tanévet, szept-
ember 2-án.

A tankerület igazgatója első-
ként a legkisebbekhez szólt, 
majd a nagyobbakat, végezetül 
a 8. és 12. évfolyamot kezdő 
diákokat köszöntötte.

– Kedves utolsó éves gimna-
zisták! Most rajtatok a város, a 
tankerület, a világ szeme. Négy 
évvel ezelőtt kezdődött meg 
ebben az iskolában a gimnáziu-
mi oktatás. Ez az év különösen 

fontos számunkra és számotok-
ra is, hiszen a mostani 12-edi-
kesek előtt hatalmas feladat áll. 
Kívánom nektek, hogy ez az 
év nagyon eredményes legyen. 
A nevelőtestület és a tankerület 
mindent megtesz azért, hogy 
érettségi vizsgátok, továbbtanu-
lásotok sikeres legyen – hangsú-
lyozta Sárközi Márta, aki beje-
lentette azt is: az intézmény 
eddigi vezetője, Marosánné dr. 
Gáti Gabriella a kápolnásnyé-
ki általános iskola és gimnázi-
um élén folytatja munkáját, a 

Gárdonyi iskola megbízott igaz-
gatója pedig szeptember else-
jétől Pintérné Bernyó Piroska 
igazgatóhelyettes. 

A megbízott igazgató is beje-
lentett egy változást: az intéz-
mény neve mostantól Érdi 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnázium.

Név- és igazgatóváltástól füg-
getlenül ebben az iskolában is 
ugyanúgy indult a tanév, mint 
Érd többi általános iskolájában 
– azaz rendben, „botrány” nél-
kül.  Á. K.

Tanévnyitó augusztus utolsó péntekén, a Batthyány Általános és Sportiskolában - legelöl a legkisebbek, nekik volt 
a legnagyobb élmény a tanévkezdés
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Elõször, de korántsem utoljára ültek be a kicsik a Batthyány iskolapadjába

A legkisebb gárdonyisokat a nagy diákok kísérték a padokhoz
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. szeptember 9– 15.

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

Klubok:

Duna – Art Fotó Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi 

06-20/ 411-3673
Szeptember 10. kedd 18 óra
A „Miénk a pillanat!”
fotókiállítás kiértékelése 
A további klubfoglalkozások 
tematikájának megbeszélé-
se. Az őszi 1 vagy 2  napos 
közös  fotóskirándulásunk 
helyszínének, időpontjának 
egyeztetése

Varga Zoltán Rováskör
Szeptember 10.  kedd 17 óra 
Rovásírás 
Vezeti: Czippán István

Irodalomkedvelők Klubja
Vezeti: Daróci Lajosné
Szeptember 13. péntek 16.30-18.30-ig
Klubnap, felolvasások
Az Érdi IRKA megjelenése
Felhívás az őszi irodalmi pályá-
zatra

Kern Péter Kaktuszkör
http://www.erdikaktusz.eoldal.
hu/ 
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Információ: Libnárné Herczeg 
Ilona 06-20/ 517-1130
Szeptember 12. csütörtök 17 óra

A szeptember kiállítás meg-
szervezése
Őszi programok megbeszélése.
Nyári programok értékelése. 

Számítógép- és  
internethasználati tanfolyam
Kezdőknek: Windows 
szövegszerkesztés, 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 tanfolyamvezetőnél: 
06-30/640-6946 

Programok:

2013. szeptember 13-án, pénteken 18 órakor
Vendégünk:
Gergely Róbert és
Némedi Varga Tímea
Az előadásra ingyenes belépő-
jegy igényelhető a művelődési 
központban.

Szeptember 14-én és 15-én (szombaton és 
vasárnap) 10 – 18 óráig
Kaktuszkiállítás

ral

a Kern Péter Kaktuszkör szer-
vezésében – különleges kak-
tuszok, pozsgások, orchideák 
– kiállítása és vására
A kiállítást megnyitja Dr. Solti 
Ádám biológus. 
A belépés díjtalan!

Kiállítások:

A kamarateremben:
Miénk a pillanat 
a Duna-Art Fotóklub (Érd) 
és meghívott vendégei
a Sásdi László Fotóműhely 
(Budaörs), a Réti Pál Fotóklub 
(Csepel)
kiállítása.
A kiállítás megtekinthető: szept-
ember 23-ig

A fotogalériában:
Így kerek a világ
fotók emberekről, természetről
A Duna – Art Fotóklub Föld 
Napjára összeállított kiállítása 
Megtekinthető október 31-ig.

Az előtéri kiállítótérben:
Szeptemberben
A Budafoki Mészáros László 
Képzőművészeti Egyesület
Kerámia Szakosztályának kiál-
lítása 

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

Múzeumi körjárat

Őszi barangolások – történelmi 
séták
Nagytétényi Kastély, 
Nagytétény, Magyar Földrajzi 
Múzeum, Érd, „Matrica” 
Múzeum, Százhalombatta

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

Az alábbi napokon 11-16 óra között ingyenes körjárat közlekedik  
a múzeumok között a következő időpontokban: 

Időpont Nagytétényi Kastély  
Nagytétény

Magyar Földrajzi 
Múzeum Érd

„Matrica” Múzeum
Százhalombatta

Szeptember 14. 
Október 12.
November 9. 

11,00
12,00
13,00
14,00
15,00

11,20
12,20
13,20
14,20
15,20

11,40
12,40
13,40
14,40
15,40

A látogatók történelmi sétát tehetnek a múzeumok állandó, illetve időszaki kiállításain. 
A program a múzeumokban érvényes belépőjegyekkel vehető igénybe.

Felnőttkönyvtár
13. (péntek) 18 óra
Bíró András: Hűséges barát. 
Történetek a kutyáról.
A könyvet bemutatja, a 90 éves 
íróval beszélget: Zsirai László 
irodalomtörténész
14. (szombat) 15 óra
Magyar szív c. dokumentum-
film vetítése,  valamint
Emlékezés II. Lengyel mene-
kültek Magyarországon 1939-
1946 c. album bemutatója.
Vendégünk:Grzegorz Łubczyk
volt  Lengyel Köztársaság  
nagykövete Budapesten,
 a film rendezője, az album 
társszerzője. Köszöntőt mond: 
T. Mészáros András, 
Érd MJV polgármestere.
Az Érdi Lengyel-Magyar 
Kulturális Egyesület, és Érd 
Város Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzata rendezésében

Gyermekkönyvtár
Kreatív kedd  
a gyermekkönyvtárban
Szeptembertől minden hónap 
2. keddjén délután 14.00 órától 
a Gyermekkönyvtárban adott 
témákban, kreatív és játékos 
foglalkozásokat tartunk az 
érdeklődőknek.
A foglalkozások látogathatóak 
önállóan és családdal is, 
alkalmanként és fejenként 100 
forintért.
A találkozók időpontjai, témái 
2013-ban:
Szeptember 10.  Magyar 
Népmese napja alkalmából
népmesés játékok
Quilling (papírcsík dekoráció) 
készítés

Könyvtári játék
Tudod-e?
A feladatlapot keresd a gyer-
mekkönyvtárban, vagy honla-
punkon: www.csukalib.hu

Az új fordulók megjelennek:
Szeptember 1.
Október 1.
November 1.

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 legkisebbekre is gondol-
tak. Õket mivel várják a könyv-
tár információs pontjánál?

– Lesz számukra helyismereti 
és irodalmi totó, érdekes, szim-
bolikus nyereményekkel, a leg-
kisebbeket pedig mesefigurás 
puzzle várja. Minden korosztály 
megtalálhatja tehát, ami érdekli 
és leköti a figyelmét. 

– Az Érdi Napok programso-
rozatában minden évben szere-
pel egy-két könyvbemutató is. 
Erre az idén is számíthatunk?

– Ezúttal a városunkban élő, 
sokunk által kedvelt, kilencven-
éves Bíró András új könyvét 
mutatja be a kiadvány társ-
szerkesztője, Zsirai László iro-
dalomtörténész. A kötet címe: 
Hûséges barát, amiből sejteni 
lehet, hogy ez kutyákról szóló 
történetek gyûjteménye. Bíró 
András jól ismeri a négylábú 
kedvenceket, hiszen kinezoló-
gus, és évekig a Kutya újság 
főszerkesztője volt.

– A könyvbemutatót lengyel 
est követi majd, hiszen a nem-
zetiségi irodalom és a közös 
múlt ápolása is szép hagyomá-
nya az intézménynek.

– Idén a Lengyel Menekültek 
Magyarországon II. albuma 
kerül bemutatásra, amely az 
1939 és 1946 közötti időszakot 
öleli fel. A programot a Lengyel-
Magyar Kulturális Egyesület és 
városunk Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzata szervezi. Az 

est vendége lesz Grzegorz 
Lusczyk, a Lengyel Köztársaság 
volt budapesti nagykövete, aki 
nemcsak az album társszerzője, 
hanem a rendezvényen bemu-
tatásra kerülő Magyar szív címû 
dokumentumfilm rendezője is. 

– A könyvtárban minden 
esztendőben megemlékeznek 
az intézmény névadója, Csuka 
Zoltán születésnapjáról is. 

– A korábbi években szept-
ember 22-e volt az Érdi Napok 
egyik záró rendezvénye. Idén 
azonban a kéthetesre tervezett 
programsorozatba már nem 
fért bele, de természetesen nem 
hagyjuk ki a saját rendezvénye-
inkből, így szeptember 20-án, 
egy rövid mûsor keretében meg-
koszorúzzuk a városunkban élt 
kiemelkedő költő és mûfordító, 
városunknak adományozott, 
egykori otthonának falán elhe-
lyezett emléktábláját.

– A könyvtári programok őszi 
évada éppen csak elkezdődik 
az Érdi Napok rendezvénysoro-
zattal. Mit emelne ki a könyvtár 
későbbi eseményeiből?

– Minden évben október 
elején kerül sor az Országos 
Könyvtári Napok rendezvény-
sorozatra. Mi hagyományosan 
egy nagycsaládosoknak szer-
vezett vetélkedővel szoktuk 
erre készülni. A gyerekek már 
nagyon várják, mert ilyenkor 
közös programokat szerve-
zünk a felnőttek és a gyer-
mekek számára, izgalmas 
vetélkedőkkel, kézmûves fog-
lalkozásokkal, süteményes 
teadélutánnal. Még egy lénye-
ges információt meg kell osz-
tanom az Országos Könyvtári 
Napokkal kapcsolatosan: azt, 
hogy ez a hét a könyvtárakban 
az úgynevezett „megbocsátás 
hetének” számít. Ez azt jelenti, 
hogy a régen kikölcsönzött, de 
bármilyen okból vissza nem 
szolgáltatott könyveket úgy 
lehet leadni, hogy nem kell a 
késedelmi bírságot megfizetni. 
Személyesen is behozhatják, 
vagy akár postán is elküldhe-
tik a náluk „ragadt”könyveket 
mindazok, akiket eddig a 
tetemes pótdíjtól való féle-
lem tartott vissza attól, hogy 
sokat késve, de visszahozzák. 
Minden évben eredményes 
ez az akciónk, mert mindenki 
jól jár: mi mégis visszakapjuk 
a könyveket, az olvasó pedig 
nem érzi magát kellemetle-
nül, hogy nála ragadt a könyv-
tár tulajdona. Ne feledjék, a 
könyvtári „megbocsátás hete” 
idén október 7-től 11-éig tart!

 Bálint Edit
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szeptember 9. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Herencsény, 50/25. 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 Herencsény, 50/25. gasztronómiai 

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

16:50 Polgár-társ
17:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/5.  

TV sorozat, 43’ 
18:10 Négyszemközt 
18:30 A Doktor Elhízás 2. 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 24/5.  

TV sorozat, 43’ 
21:45 Híradó ism.
22:05 Polgár-társ
22:35 Négyszemközt ism.

szeptember 10. kedd
08:00 Híradó
08:30 Ízőrzők Herencsény, 50/25. gasztronómiai 

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

09:00 Fény-Kép
09:30 Négyszemközt
09:50 Kézilabda-mérkőzés
11:20 A Doktor Elhízás 2. szórakoztató  

egészségügyi magazinműsor 25’ 
14:50 Híradó
15:10 Fény-Kép
15:40 Ízőrzők Herencsény, 50/25. gasztronómiai 

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

16:10 Négyszemközt
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/22. 
17:30 A Doktor Elhízás 2. 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 7. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/22. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

szeptember 11. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/5.  

TV sorozat, 43’ 
09:40 Négyszemközt
10:00 Ízőrzők Herencsény, 50/25. gasztronómiai 

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

10:30 Polgár-társ
11:00 Bibliai Szabadegyetem 90/22. 
12:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 7. rész 
12:30 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:20 Fény-kép
15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 90/22. 
17:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:40 Négyszemközt 
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Elhízás 2. 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 6/6. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 A Doktor Elhízás 2. szórakoztató  

egészségügyi magazinműsor 25’ 

szeptember 12. 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 7. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/6. 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 7. rész 

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

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

18:25 Benyovszky Móric és a malgasok földje 
6/6. 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 90/23. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 7. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

szeptember 13. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/23. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

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

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 7. 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 

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

17:10 Négyszemközt 
17:30 Mozgás
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Elhízás 2. 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 24/6. 

TV sorozat, 40’ 
21:05 Híradó
21:20 Bibliai Szabadegyetem 90/23. 
22:20 Négyszemközt ism.
22:40 A Jazz születésétől napjainkig 24/6.  

TV sorozat, 40’ 

szeptember 14. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. 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 

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

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/23. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. 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 7. rész 
20:30 A törvényenkívüli 

amerikai western, 116’ 
rend.: Howard Hughes, Howard Hawks 
fsz.: Thomas Mitchell, Jack Buetel, Walter 
Huston 

22:30 Érdi Panoráma

szeptember 15. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/23. 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/23. 
17:00 A törvényenkívüli amerikai western, 116’ 

rend.: Howard Hughes, Howard Hawks 
fsz.: Thomas Mitchell, Jack Buetel, Walter 
Huston 

19:00 A Jazz születésétől napjainkig 24/6.  
TV sorozat, 40’ 

19:30 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 8. rész 

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

2013. szeptember 9 – 15.

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

Bencsik Ildikót, a könyvtár igaz-
gatóhelyettesét az Érdi Napokra 
tervezett rendezvényekről és az 
intézmény őszi programjairól 
faggattuk. 

– Immár hagyományosnak 
is mondható az utcabálon való 
megjelenésünk, hiszen az idén 
negyedszer találkozhatnak 
velünk itt az érdiek. A gloriett 
alatt idén számos, a könyvek-
kel, irodalommal és olvasással 
kapcsolatos szolgáltatásunkra 
szeretnénk felhívni a lakosok 
figyelmét. Egy lokális hangosító 
segítségével élő hangos könyv 
fültanúi lehetnek mindazok, 
akiket érdekelnek a regényrész-
letek, irodalmi szemelvények, 
költemények, amelyeket könyv-
tárunk munkatársai választottak 
erre az alkalomra. Mindenki a 
saját ízlése és érdeklődése alap-
ján kereste ki azokat a könyve-
ket, részleteket, amelyeket érde-
mesnek tart felolvasni, másokkal 
is megosztani. Van, aki Örkény 
egyperces novelláival készül, 
más népszerû kortárs mûvekkel 
igyekszik népszerûsíteni az iro-
dalmat, jómagam Tóth Kriszta 

esszégyûjteményéből tervezek 
felolvasni, mert nagyon értékes 
gondolatokat kínálnak. 

– Az ingyenes beiratkozási 
lehetőség is vonzó lehet a láto-
gatók számára. Tényleg nem 
kell semmit fizetni annak, aki 
az utcabálon dönti el, hogy a 
könyvtár olvasója lesz?

– Az éves tagsági díj 1600 
forint, ami egyeseknek csekély 
összeget jelent, de biztosan van-
nak olyanok, akiknek ez is szá-
mít a családi költségvetésben, és 
örülnek ennek a rendkívüli ked-
vezménynek, hogy itt ingyen 
meg lehet szerezni a könyvtári 
tagságot, amellyel kedvére köl-
csönözhet könyveket. Sokan alig 
várják ezt a pillanatot, mások 
szinte rácsodálkoznak arra, 
hogy egyáltalán mûködik Érden 
egy sokoldalú városi könyvtár, 
és örülnek, hogy ránk találtak. 
Ezen kívül könyvvásárt is rende-
zünk, amelyen mindössze 200 
forintért kínáljuk megvételre az 
értékes irodalmat, olvasni valót. 
Régi és új könyveket egyaránt 
vásárolhatnak, szinte jelképes 
összegért. 

A városi könyvtár értékes programokkal készül az Érdi Napokra

Élõ „hangos könyv” lesz az utcabálon
Aki nem hiszi, hogy egy szabadtéri rendezvényen is lehet a könyvet és az olvasást 
népszerûsíteni, az feltétlenül látogassa meg szeptember 7-én az érdi központi utca-
bálon a Csuka Zoltán Városi Könyvtár munkatársait a Fõtéri gloriettnél! 

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár már negyedik éve népszerûsíti intézményét az érdi utcabálon - nemcsak érdekes 
programokkal várják az érdeklõdõket, hanem ingyenes beiratkozást is kínálnak leendõ olvasóiknak
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Meghívó
 

az Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat
(6. és 8. választókerület)

2013. szeptember 11-én  (szerdán) 18:00 órakor
 kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola
(2030 Érd, Diósdi út 101.)

Meghívó

az Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat
(1. és 5. választókerület)

2013. szeptember 12-én (csütörtökön) 18:00 órakor 
kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola

(2030 Érd, Túr u. 5-7.)
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ERZSÉBET
UTALVÁNY
CSALÁD

Gondolt már az év végi ajándékozásra?

Ajándék Erzsébet-utalvány
már élelmiszerre is!

Motiválja Ön is dolgozóit év végén vagy 
jutalmazza üzleti partnereit és rendeljen 
Ajándék Erzsébet-utalványt!

Az aktuális elfogadóhelyi kedvezményekről honlapunkról tájékozódhat!

Rendelje meg most! www.erzsebetutalvany.huy

Erzsebet_elemiszer_281x418.indd   1 8/30/2013   12:49:47 PM
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– Idén második évébe lépett az 
Erzsébet-program. Hogyan tekint 
vissza az elmúlt időszakra?

– Hittel és lelkesedéssel vág-
tunk neki az előttünk álló felada-
toknak. Azt szerettük volna, hogy 
az Erzsébet-program által biztosí-
tott szociális üdültetés és táboroz-
tatás minél szélesebb körben el-
érhetővé váljon. A Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány által 
2012-ben – 3 milliárd forint érték-
ben – kiírt pályázatoknak köszön-
hetően több mint 100 ezer ember, 
ebből több mint 30 ezer gyermek 
jutott üdülési és táborozási lehe-
tőséghez. A Kormány által támo-
gatott Erzsébet-program, amely-
nek pénzügyi alapja az Erzsébet-
utalvány által biztosított, már egy-
éves működését követően is sike-
resnek bizonyult.

– Ha már a pénzügyi alapot emlí-
tette, milyen változások történtek 
az Erzsébet-utalványt illetően?

– Változás, hogy 2013. január 
1-jétől a munkáltató béren kívüli 
juttatásként az eddigi 5 ezer forint 
helyett havi 8 ezer forint értékben 
adhatja az Étkezési Erzsébet-
utalványt, amelyet 14 százalékos 
egészségügyi hozzájárulás terhel. 
Januárban kerültek forgalomba az 
Erzsébet-utalvány család új tagjai, 
az Ajándék, az Iskolai és a 

Szabadidő Erzsébet-utalványok. 
Az Erzsébet-utalvány ma már az 
egyik legnépszerűbb cafeteria-
elem, mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint hogy több mint 2 mil-
lió felhasználója van.

– Milyen volt az új utalványok fo-
gadtatása?

– Az utalványcsalád új tagjai-
nak fogadtatása pozitív a piacon. 
Forgalombefolyásoló tényező 
azonban a szezonalitás, míg az 
Iskolai Erzsébet-utalvány megren-
delések többsége a második ne-
gyedév végén, harmadik negyed-
évben várható, az Ajándék 
Erzsébet-utalványoké az év vé-
gén. Az új típusú utalványok je-
lentős része már a meglévő elfo-
gadóhelyek nagy részében is be-
váltható, ezen túlmenően több 
ezer új elfogadóhely szerződésé-
nek feldolgozása van folyamat-
ban. A beváltóhelyek kétharmada 
magyar tulajdonban van.

– Hogyan alakultak a forgalmi 
adatok?

– 2012-ben 83,9 milliárd forint 
értékben történt Erzsébet-
utalvány kibocsátás. Az utal-
ványt országosan ma már több 
mint 50 ezer helyen fogadják el, 
több mint 40 ezer munkáltató 
választotta és a felhasználók 

száma 2 millió. Minél sikere-
sebb az Erzsébet-utalvány, an-
nál több embernek tud kedvez-
ményes üdülési és pihenési le-
hetőséget biztosítani a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány az 
Erzsébet-programmal. Az 
Erzsébet Utalványforgalmazó 
Kft. 2013-ban több mint 130 mil-
liárd forint értékű utalvány ki-
bocsátását tervezi.

– Milyen eredményei vannak idén 
az Erzsébet-programnak?

– Az Alapítvány 2013-ban mint-
egy 3 milliárd forint induló keret-
összeggel hirdette meg pályázata-
it, így több mint 135 ezer ember 
részesült támogatásban üdülési 
szolgáltatás formájában, ebből 
több mint 73 ezer gyermek.  
Összességében 2012-ben és 2013-
ban közel 260 ezer ember, köztük 
több mint 100 ezer gyermek jutott 
kedvezményes üdülési, táborozá-
si lehetőséghez. Az Erzsébet-
program Magyarország közös si-
kere, hiszen hosszú évek óta nem 
volt példa arra, hogy ilyen szerve-
zett keretek között, ennyi szociá-
lisan rászoruló felnőtt és gyermek 
üdülhessen. A Program bizonyí-
totta, hogy képes megfelelni az el-
várásoknak, társadalmilag is 
hasznos, és képes betölteni azt a 
feladatot, amit rászabtunk.

– Kik jelentkezhettek az Erzsébet-
program szociális üdülési pályá-
zataira?

– Bővítettük az érintettek körét, 
a tavalyi 6 helyett idén 8 szociális 
üdülési pályázatot hirdettünk. A 
nyertes pályázók között vannak 
fogyatékossággal élők, nagycsalá-
dosok, nyugdíjasok, közfoglalkoz-

tatottak, a honvédelmi szervek, a 
MÁV Zrt., az egészségügyi ellátó-
rendszer és a belügyi szervek 
munkavállalói. 

– Augusztus 24-én ért véget az 
Erzsébet-tábor. Hány gyermek töl-
tötte vakációját a táborokban?

– Több mint 40 ezer gyermek  
vett részt az Erzsébet-táborban. 
Több mint 50 pályázatot hirdet-
tünk, így a három általános tábor 
mellett, hozzávetőleg ötszörösére 
nőtt a tematikus táborok száma. 
Nagyon sok lehetőséget kínál-
tunk azért, hogy minden gyer-
mek megtalálja a számára érde-
kes és izgalmas tábort, ilyen volt 
például a média-, az egészséges 
életmód, a néptánc, a színjátszó 
vagy éppen a lovas tábor.

– Kik voltak a tematikus táborok 
vezetői?

– A tematikus táborokban ve-
lünk volt többek között Hadfi 
Dániel cselgáncsozó, Komáromi 
Tibor birkózó, Kovács „Kokó" 
István ökölvívó, Báder Márton ko-
sárlabdázó, Székely Bulcsú vízi-
labdázó, Kozmann György kenus, 
Kovács Ágnes úszó, Szávay Ágnes 
teniszező, Nagy Tímea párbajtőr-
vívó, Parais István koreográfus, 
Borza Teréz iparművész. 

– Hogyan foglalná össze az 
Erzsébet-program üzenetét?

– A Programmal bizonyítot-
tuk, hogy a társadalmi szolida-
ritást nemcsak szavakkal, ha-
nem tettekkel is képviselni kell. 
Azt gondolom, hogy a számok 
magukért beszélnek, a Kormány 
által támogatott Erzsébet-

program Magyar ország közös si-
kere. Ez a siker a munkavállalók 
és munkaadók összefogása nél-
kül nem valósulhatott volna 
meg. Tapasztalatból mondha-
tom, nincs annál lélekemelőbb 
érzés, ha olyan gyerekekkel fog 
kezet az ember a Balaton part-

ján, akik addig még nem jutot-
tak el a magyar tengerhez, de az 
Erzsébet-programnak köszönhe-
tően ez lehetővé vált számukra, 
vagy olyan nagycsaládosokkal 
találkozik, akik öt gyermekkel 
vágtak neki a kalandnak. Ezért 
érdemes dolgozni.

A pályázatra az ország 47 leg-
hátrányosabb helyzetű kistérsé-
gében lévő alap- és/vagy közép-
fokú oktatási intézmények je-
lentkezhetnek. A pályázat nyer-
tesei fűtéstámogatásban része-
sülnek Erzsébet-utalványból ké-
szült brikett formájában.

Az Erzsébet-utalvány kibocsá-
tója a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány, forgalmazója az 
Alapítvány egyszemélyes tulajdo-
nában lévő Erzsébet Utalvány-
forgalmazó Kft. A forgalmazó 
évente körülbelül 100 tonna el-
számolt Erzsébet-utalványt sem-
misít meg és brikettál. Az így ke-
letkező tüzelőanyag fűtőértéke a 
tűzifáéval azonos, és kiválóan al-
kalmas a fűtési költségek jelentős 
csökkentésére.

Az Erzsébet Utal vány-
forgalmazó Kft. tavaly hirdette 
meg első ízben brikettpályázatát, 
amely során az ország leghátrá-
nyosabb kistérségeiben – 

Pusztadobos,  Vajdácska, 
Zsadány, Ózd és Vilmány telepü-
léseken – működő öt általános 
iskola és óvoda fűtési költségé-
nek csökkentéséhez nyújtott je-
lentős mértékben segítséget.

Az elmúlt évben az érvényes pá-
lyázatok mellett voltak olyanok is, 
amelyek elbírálását az adatlap hely-
telen kitöltése nem tette lehetővé, 
mert egyebek között hibás adato-
kat, hiányos sorokat tartalmaztak, 
vagy nem szerepelt rajtuk dátum. 
Az idei felhívás esetében is fontos 
kitétel az adatlapok helyes kitölté-
se. További információk megtalál-
hatóak a www.erzsebetutalvany.hu 
honlapon az Erzsébet-utalvány 
brikettpályázat menüpontban. A je-
lentkezés határideje 2013. szeptem-
ber 30. A kiíró a pályázatokat leg-
később 2013. október 7-ig bírálja el.

Az Erzsébet-program kiváló 
példa arra, hogyan lehet költ-
ségvetési források bevonása 
nélkül megteremteni a gazda-
sági alapját egy olyan szociális 
üdültetési rendszernek, amely 
új megközelítésen alapul, és 
célja, hogy olyan emberek is 
pihenhessenek, akiknek sok 
esetben nehezen, vagy egyálta-
lán nem lenne erre lehetősé-
gük.

Az Erzsébet-program kereté-
ben ellátott közfeladatok meg-
valósítását az Erzsébet-utalvány 
forgalmazásából származó 
pénzügyi eredmény biztosítja, 
központi költségvetési források 

bevonása nélkül. Így segíti a 
Program azokat, akik szociális 
és anyagi nehézségeik okán rö-

videbb-hosszabb ideig kiemelt 
figyelemre szorulnak.

Az Erzsébet-programnak két 
alappillére van a szociális 
üdültetés és a gyermektábo-
roztatás. A Program jóvoltából 
2013-ban több mint 73 ezer 
gyermek jutott pihenési lehe-
tőséghez, közülük több mint 
40 ezren vettek részt az 
Erzsébet-táborban. 

A második évébe lépett, 
Kormány által támogatott 
Erzsébet-program Európa-szerte 
az egyik legsikeresebb eszköz az 
állam szociális felelősségének ér-
vényesítésére.

Erzsébet-program, a szociális felelősség
Guller Zoltán úgy véli, nincs annál lélekemelőbb érzés, 
ha olyan gyerekekkel találkozik az ember a Balaton 
partján, akik addig még nem jutottak el a magyar ten-
gerhez, de az Erzsébet-programnak köszönhetően ez 
lehetővé vált. A miniszteri biztos az Erzsébet-utalvány 
eredményeiről is nyilatkozott.

Brikettpályázatot hirdet az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft. A kiírásra a leghát-
rányosabb helyzetű kistérségek iskolái jelentkezhetnek 2013. szeptember 30-ig 
a www.erzsebetutalvany.hu honlapról letölthető adatlap segítségével. A nyerte-
sek több tonna fűtőanyaghoz jutnak hozzá.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által működtetett szociális üdültetési prog-
ram több mint 260 000 embernek, köztük több mint 100 000 gyermeknek terem-
tett 2012-ben és 2013-ban üdülési, pihenési lehetőséget.

Idé  n is lesz fűtéstámogatás 
a leghátrányosabbaknak

Második évébe lépett a Program

Erzsébet-program

Guller Zoltán, az Erzsébet-program végrehajtásának kormányzati összehan-
golásáért felelős miniszteri biztos

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

Erzsébet-program a Facebookon is
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A vállalkozást édesapám ala-
pította 1971-ben, budapesti 
kisiparosként. Kezdetben csak 
orvosi mûszerek gyártásával és 
javításával foglalkozott, azon-
ban az idõ múlásával bõvült a 
választék ollók, kések, bicskák 
és vadásztõrök gyártásával. A 
cég alakulása után megépült az 
érdi mûhely 1980-ban, kezdet-
ben mindössze 4 szakmunkás-
sal és 3 ipari tanulóval.

Cégünk fontos jellemzõi, 
hogy a termékek választéka 
folyamatosan bõvül az igé-
nyek szerint, valamint egyedi 
tervezésû termékekeinkkel is 
a vásárlóink kedvében járunk. 
1972 óta Magyarország egész 

területén forgalmazzuk ter-
mékeinket. Munkáink 1984 
óta számos európai ország-
ban, kisebb tételben még 
Amerikában is forgalomba 
kerültek különbözõ kiállításo-
kon és vásárokon. 

A FeHoVa kiállításokon 
közel 20 éve veszünk részt, 
de több nevesebb kiállításon 
is megtalálhatnak minket az 
érdeklõdök. Többek között az 
OMÉK-en, BNV-n és különbözõ 
karácsonyi vásárokon áruljuk 
termékeinket. Kiskereskedõket 
is kiszolgálunk, 12 fõvel dol-
gozunk a cégnél.  Jelenleg az 
üzletünk átépítése folyik, szept-
ember végétõl már az új bemu-

Lelkipásztorként városból falu-
ra, egyre nagyobb gyülekezetbe 
kerültünk. A természetközelség, 
a közvetlen emberi kapcsolatok 
és a sok munkásember példás 
életébe való belelátás mind jó 
nevelőeszközül szolgált.

Gyermekeink derék, munka-
szerető emberekké nevelődtek. 
Családunk egy keresetből élt. 
Gyermekeink 1- 2 évenként szü-
lettek, összesen öten. Feleségem 
nem helyezkedett el polgári 
foglalkozásban, a legáldásosabb 
női munkát végezte: gyermeke-
ink nevelését. 

Kertünket gondosan megmû-
veltük, így – fizetés kiegészí-
tésként is – saját termesztésû 
élelmek kerültek asztalunkra. 
A kert megmûvelésébe és a 
növények gondozásába gyer-
mekeink készséggel besegítet-
tek, így nem a pénz lett náluk 
elsődleges, amivel vásárolni 
lehet, hanem szemlélői voltak 
egy csodafolyamatnak, amíg a 
magból ízletes, zamatos termés 
érlelődött. 

Ekkor ismerkedtünk meg a 
rebarbarával, azóta sem tudunk 
tőle megválni, pedig ez a kez-
det több mint harminc éve tör-
tént. Minden gyermekünk sze-
reti. Tavasszal szinte ez az első 
fogyasztható növény. Az átte-
lelt alma és a friss rebarbara 
szár együtt nagyon finom kom-
pót. Csak a szárát használjuk, 
leháncsoljuk és apróra vágjuk. 
Tréfából szoktam mondani, hogy 
„rántást” adok neki. Érthetőbben 
mondva: a szárat nem vágom le 
a tőről, hanem lerántom.

Az árnyékosabb helyet sze-
reti, tőosztással szaporítjuk, 
ősszel vagy tavasszal. Ez időn-
ként szükséges is, mert a nagy 
tövön apróbb levelek nőnek. 
A virágzó szárakat kitöröm, 

hogy a növény a levélre dol-
gozzon.

A rebarbara savanyú, cukor- 
igényes, de azért mi nem 
vagyunk savanyú emberek, 
hanem idős korunkban is élet-
vidámak. Ez a vidámság keresz-
tyén életünkből is következik.

A rebarbarából készítünk 
kompótot édes gyümölcsökkel 
vegyesen is, levest tejfölös haba-
rással és lekvárt édes gyümöl-
csökkel összefőzve – ez lehet 
körte, cseresznye, füge, banán, 
földieper, vagy málna.

Öt gyermekünknek, 15 uno-
kánknak és többi szeretteinknek 
is közkedvelt étele a rebarbarás 

sütemény. Kelt tésztából készí-
tem. Zsírozott tepsibe a tész-
ta szélét kissé felnyomkodom. 
A tésztát megszórom fahéjas 
cukorral, ujjnyi vastag, négy 
centiméter 4 hosszúra vágott 
rebarbarákat teszek rá szépen 
sorba. A tetejét megszórom 
fahéjas cukorral. Ha van, még 
darált diót is szoktam rászórni, 
a tetejére tésztát nem teszek, 
200 Celsius fok fölött sütöm.

Kertünkben most egy méter 
széles levél is növekedett, négy 
centiméter vastag szárral.

Az a véleményem, hogy érde-
mes „rebarbaráskodni”.

 Elek Lajos ny. lelkipásztor

Fórum
Egy méter széles rebarbara levél

Vállalkozói életutak Érden

Késköszörüléstõl az elektronikus mûszerekig
tatóteremmel várjuk kedves 
vásárlóinkat és érdeklõdõinket, 
ám addig is a vállalkozás zavar-
talanul üzemel.  A budapes-
ti üzletünket átköltöztettük 
egy esztétikusabb, jobb inf-
rastrukturális lehetõségekkel 
rendelkezõ helyre Budapest XII. 
kerületébe, ahova vásárlóink 
követtek minket. Sok elégedett 
vásárlóval büszkélkedhetünk, 
mivel minõségi termékeket és 
javításokat készítünk.

Legnagyobb erõsségünknek 
a pontosságunkat és precizitá-
sunkat tartjuk, de nem utolsó 
sorban a generációs szakmai 
tudásunkat. A cégnél idõközben 
a fiaim is munkába kezdtek, 
Nagy István (25) és Nagy Attila 
(20), akik kis koruk óta ismer-
kednek a szakma rejtelmeivel, 
részt vettek és jelenleg is vesz-
nek a vásárokon és besegítenek 
a budapesti üzletben is.

Sajnálatos módon jelenleg 
hazánkban nincs színvona-
las késes-köszörûs szakmun-
kás képzés, ezért édesapám 
és én tanítottuk meg nekik az 
évtizedek alatt tapasztaltakat. 
Mivel manapság az orvosi 
szakmában egyre több olyan 
mûszerrel találkozhatunk, 
amelyek elektronikusak, ezért 
indokolttá vált, hogy fiaim 
elektromûszerésznek tanulja-
nak, és ahogyan már említet-
tem, késes-köszörûs szakmát 
az elõzõ generációktól sajátít-
hassák el. A fiatalok folyama-
tos megújulásra késztetnek, 
számos új ötlettel és tervvel áll-
nak elõ, így családunk jövõje is 
biztosítva van.

Nagy István
ügyvezetõ-tulajdonos

Felhívás mérnök akkreditációra
Az Érd és Térsége Szennyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás akkredi-
tációt hirdet végzett mérnökök számára. 
A lakosok számára a csatornázási projektben ajánlott szakember segítségét igénybe venni, de ezt 
a szolgáltatást csak akkreditált mérnöktõl kérheti! 
Az akkreditációs folyamat során a mérnökök megismerkednek azokkal az elvárásokkal, amelye-
ket az Üzemeltetõ támaszt a házi bekötések mûszaki megfelelõségével szemben és megismerik 
a szükséges dokumentáció elvárt tartalmát és formáját. 
Az akkreditált mérnök anyagilag is felelõsséget vállal azért, hogy az általa átvett házi szennyvíz-
hálózat mûszakilag megfelel és a rákötés jogi-pénzügyi feltételei teljesülnek. 
A mérnöki akkreditáció ingyenes, akkreditációs idõpontokat folyamatosan tartunk! 

Jelentkezés feltétele:
•  Építõ- vagy épületgépész-mérnöki végzettség
•  Mérnök kamarai tagság

Jelentkezés módja:
•  E-mailben a doboserika@erdszennyviz.eu címen vagy személyesen az Érd és Térsége 

Szennyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás irodájában a 2030 Érd, 
Diósdi út 14/A  címen a  következõ adatok leadásával: 

 – személyes adatok (név, cím, elérhetõség)
 – mérnöki diploma másolata
 – érvényes kamarai tagság igazolása

A következõ akkreditáció idõpontja:
2013. szeptember 23. 16:00 óra

Jelentkezését kérjük legkésõbb az akkreditációs idõpont elõtt egy nappal, 2013. szeptember 22-
án 17:00 óráig szíveskedjék eljuttatni hozzánk!
Várjuk mindazok jelentkezését, akik akkreditált mérnökként szeretnének részt venni az Érd és 
térsége szennyvíz-csatornázási projektben!
 

információk

Vajon mit tud, mit lát egy gyer-
mek Érd, Diósd és Tárnok jelen-
leg futó legnagyobb beruházá-
sából? Mit mond egy iskolásnak 
az a szó, hogy csatornázás? 
Csak a munkagépeket látja, 
vagy a beruházás környezeti 
és egyéb hasznát is? Erre kap-
hatunk választ az Érdi Városi 
Galériában rendezett, szeptem-
ber 8-ig látható kiállításon, ahol 
kivételesen nem mûvészek, 
hanem iskolás gyerekek mun-
káit mutatják be.

A kiállított mintegy száz rajz, 
festmény a „Jobbá tesszük éle-
tünket!” elnevezésû tavaszi 
rajzpályázatra készült, amelyre 
diósdi, érdi és tárnoki, zöm-
mel alsó tagozatos gyerekek 
neveztek be. A pályázat május-
ban zárult, a győztesek kihir-
detésével. A díjkiosztó ünnep-
séget az Érdi Csatornázási 
Ügyfélszolgálati Iroda galéri-
áján tartották, és mindhárom 
részt vevő településről egy-egy 
diákot jutalmaztak: Diósd 
díját Albitz Csanád (Diósdi 
AMK Általános Iskola) nyer-
te, Érdét Kovács Miklós Artúr 
(Érdligeti Általános Iskola), a 
tárnoki gyerekek között pedig 
Kozel Evelin (II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola) lett az első. 
Megjutalmazták a legaktívabb 
iskolát is – ezt a címet a fent 
említett tárnoki intézmény nyer-
te el. A szervezők azt a képet is 
kiemelték, amelyre a legtöbb 
internetes szavazat érkezett: 

a közönségdíjat Muri István 
(Érdligeti Általános Iskola) 
vehette át, akinek a rajzára fél-
ezren voksoltak. 

Az ünnepélyes díjkiosztón 
sajnos nem kerülhetett sor 
minden beküldött rajz bemu-
tatására, mivel erre nem volt 
elegendő hely. A szervezők sze-
rették volna mind a száz képet 
megmutatni a közönségnek, és 
ez most, az Érdi Városi Galéria 
segítségével megoldhatóvá vált.

A látogató kedvére elidőz-
het a tiszta vízben lubickoló 
halakat, réteken legelésző álla-
tokat ábrázoló, azaz a csator-
názás környezetvédelmi hasz-
nát bemutató, illetve a mun-
kálatokat gyerekszemmel igen 
élethûen ábrázoló képek előtt. 
Ahogy az augusztus 28-i meg-
nyitón T. Mészáros András pol-

gármester fogalmazott: érdekes 
látni, hogy a gyerekek milyen 
különböző módon közelítik 
meg és gondolják végig, miért 
fontos számunkra a természet 
és a környezet védelme, illetve 
a csatornázás. 

– A csatorna ugyan a föld 
alá kerül, és ha befejeződnek 
a munkálatok, láthatatlanná 
válik, mégis, ez az egyik leg-
fontosabb kényelmi berendezé-
sünk. Ráadásul a csatornázás 
nemcsak a környezet védelme 
szempontjából fontos, de segít-
ségével a szennyvíz elszállítása 
is olcsóbbá válik – hangsúlyozta 
a polgármester, aki reményét 
fejezte ki, hogy a jövőben is 
születnek olyan, a gyerekek fan-
táziáját megmozgató pályáza-
tok, amelyekre ugyanúgy szép 
számmal jelentkeznek majd, 
mint ahogy a mostani rajzver-
seny esetében tették.

Ez a kívánság várhatóan már 
az elkövetkező hónapokban tel-
jesül, ugyanis az Érd és Térsége 
Szennyvízcsatornázási Projekt 
őszre egy többfordulós vetélke-
dőt tervez a csatornázással kap-
csolatban – erre szintén várják 
majd az iskolások jelentkezését 
(ezúttal az idősebb korosztá-
lyét). Mivel a mostani kiállítás 
anyaga csak szeptember 8-ig 
látható, szeretnék bemutat-
ni azokban az iskolákban is, 
amelyek a legaktívabban vettek 
részt a rajzpályázaton. 

 Ádám Katalin

Csatornáról, gyerekszemmel

Kivételesen nem mûvészek, hanem gyerekek rajzai láthatók vasárnapig a 
Városi Galériában - a rajzok témája a csatornázás

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

T. Mészáros András polgármester szerint e kiállítás érdekessége az a 
sokszínûség, amellyel a csatornázás témájához, illetve a környezetvéde-
lemhez közelítenek a gyerekek
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Salma Hayek lilában

Minden nő jól ismeri azt a jelen
séget, hogy míg egyik nap vá
gyunk a harsány, színes ruhák
ra, másnap már elképzelni sem 
tudjuk, hogy ne szürkét vagy fe
ketét vegyünk fel. A színek szo
ros kapcsolatban állnak hangu
latunkkal, ha tudatosan öltözkö
dünk, sokat segíthetünk ma
gunknak, hogy boldogabbak és 
kiegyensúlyozottabbak legyünk.

A színterápia ősi gyógymód, 
amely jelentőséget tulajdonít a szí-
nek lélekre gyakorolt hatásának. A 
módszer manapság is egyre elter-
jedtebb és könnyen beépíthetjük 
mindennapi életünkbe, hiszen a 
ruhánk színe is hat ránk. A mód-

szer egyszerű: ha fáradtnak érez-
zük magunkat, húzzunk élénkebb 
színű ruhát, ha idegesnek, válasz-
szunk nyugtató árnyalatot.

A zöld ruha vagy kiegészítő 
mindig jó választás, hiszen harmó-
niát, kiegyensúlyozottságot közve-
tít, segíti a nyugalom megteremté-
sét, csak úgy, mint a kék. A sárga 
csak a közmondásban az irigység 
színe, valójában az örömé, mert a 
Napot juttatja az eszünkbe. A sár-
ga kevésbé harsány árnyalatai a 
kreativitást is erősítik. A piros nö-
veli a lelki aktivitást, a rózsaszín 
pedig erősíti önbizalmunkat. A li-
la segít a félelem és az izgalom 
legyőzésében. szd

A lila segít legyőzni a félelmet

Nancy Motes - akinek közös az 
édesanyja Julia Roberts-el -  elme-
sélte, mennyire nehezítette meg 
az életét a világsztár. 

– Nem könnyű egy olyan csa-
ládban élni, ahol különösen 
szép emberek vannak - kezdte 
Nancy. 

– Egész életemben úgy érez-
tem, hogy megbélyegeznek a 
súlyom miatt – magyarázta a nő, 
aki tetemes súlyfelesleggel küz-
dött kamaszkora óta. Nancy azt 
is elmesélte, hogy ő is színész-
nő szeretett volna lenni, de Julia 
mindig azt mondta, hogy ezzel 
hagyjon fel, ne járassa őt le a 
kövérségével Hollywoodban. 

A világhírű mostohatestvér fel-
nőtt korában is folyamatosan meg-
jegyzéseket tett Nancy súlyára, töb-
bek között annak szü-
letésnapján, az egész 
család előtt. Nancy a 
megaláztatások miatt 
sokáig depresszióban 
szenvedett és még 
több evésbe mene-
kült. Végül pár éve 
banki kölcsönt vett fel 
és édesanyja támogatásával gyo-
morgyűrűt csináltatott, amelynek 
segítségével sikerült is lefogynia. 
Aka rat erejéért és csinos külsejéért 
mindenki megdicsérte. Kivéve 
Julia Roberts-et. szd

Julia a súlyával szívatta a húgát
Julia Roberts és féltestvére, Nancy Motes viszonya sosem volt felhőtlen. A sztár 
húga nemrég azt nyilatkozta: a színésznő nagyképű és állandóan bántó meg-
jegyzéseket tesz a túlsúlyos emberekre.
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Néhány hete látható a legnagyobb 
videómegosztó oldalon A dal a szí-
vért című szám. Az elsőre sláger-
gyanúsnak tűnő nóta nem a toplis-
tákat szeretné meghódítani, in-
kább ráirányítja a figyelmet a szív 
és érrendszeri betegségek megelő-
zésére a nők körében. Külföldön 
olyan hírességek kampányolnak 
az ügy mellett, mint az Oscar-díjas 
Catherine Zeta-Jones, vagy a kana-
dai énekesnő, Diana Krall. A dal a 
szívért három hazai énekesnője 
számára sem ismeretlenek az ér-
rendszeri betegségek. 

Radics Gigi 7 évesen közel 70 ki-
lós volt, ezért nagyon magas volt a 
vérnyomása. Oroszlán Szonja csa-

ládjában is volt már példa megbe-
tegedésre. Wolf Kati anyai felme-
női között is jelen vannak a szív és 
érrendszeri betegségek. 

– A mi családunkban anyai ágon 
öröklődnek ezek a megbetegedé-
sek. A nagyszüleim sajnos ilyen tí-
pusú betegségekben hunytak el, és 
az édesanyám is érintett a dolog-
ban – mesélte lapuknak Wolf Kati.

A kétgyermekes énekesnő szá-
mára nem volt kérdés, hogy csat-
lakozzon a kezdeményezéshez. Őt 
ugyan jelent pillanatban nem érin-
ti semmilyen szív- és érrendszeri 
megbetegedés, ám anyaként meg-
próbál mindnet megtenni, hogy a 

családjának se kelljen a jövőben 
szembenéznie hasonlókkal. 

–  Anyaként nem tudom elkerül-
ni a stresszhelyzeteket, ami nem is 
baj, mivel sose szerettem az állóvi-
zet. A megelőzés szempontjából 
leginkább a sportra és az étkezés-
re helyezzük a hangsúlyt. A gyere-
keim is nagyon szívesen felnőné-
nek a hamburgeren és a kólán, de 
anyaként oda kell figyelnem rá, 
hogy ez ne így legyen. A másik fon-
tos szempont a sport. A legna-
gyobb gyermekemen vettem észre, 
aki 8 évesen már rendszeresen 
sportolt, hogy amikor volt egy egy-
hónapos leállása, a hónap végére  
sokkal feszültebb lett.  Kovács

Wol  f Kati ügyel gyermekei vérnyomására

Magyarországon a nők 
több mint a felét érinti va-
lamilyen szív- és érrend-
szeri betegség. A Pirosban 
a Nőkért Mozgalom erre 
szeretné felhívni a figyel-
met. Olyan hazai híressé-
gek álltak a jó ügy mögé, 
mint Wolf Kati, Oroszlán 
Szonja és Radics Gigi. 
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Dr. Szentkirályi Béla szakorvos rávilágított: a szülők 
egy része a szemüveget sajnos fogyatékosságként ke-
zeli, ami bizony a gyermek helyzetét is megnehezí-
ti. Amennyi ben a szülő hozzáállása nem megfelelő, 
az hamar átragadhat a gyermekre.

– Pedig a jó szemüveget hamar megszokják a gye-
rekek – szögezte le a szakember és hozzátette: ma 
már számtalan szemüvegkeret közül választhatunk 
az üzletekben.

Amíg néhány évtizeddel ezelőtt a szemüveges gye-
rekeket valóban csúfolhatták az óvodában vagy isko-

lában, manapság egyre kevésbé jellemző. Ez többek 
között a piacon megjelent divatos szemüvegkeretek-
nek is köszönhető. 

– A kiskamasz lányom szerencsére örömmel vi-
seli a szemüvegét - mesélte lapunknak Király 
Gabriella, aki bevallotta: ő bizony féltette gyermekét 
a csúfolódástól. - Nézegettünk szemüveges ismert 
embereket, ráadásul Harry Potter amúgy is nagy 
kedvenc és neki védjegye a szemüveg. Próbáltam 
oldani benne a görcsöket, aztán kiderült, egyáltalán 
nincsenek benne. Kifejezetten menőnek tartja a 
szemüvegét! Kóré Károly

A szemüveg menő!
Szemüvegesnek lenni igenis menő 
dolog! A szemész-szakorvos elmon-
dása szerint többnyire inkább a szü-
lőknek okoz nagyobb nehézséget 
annak elfogadása, ha gyermekük lá-
tásjavító eszközre szorul. 

Lelkiekben megerősödött Xan
tus Barbara. Immár egy új kap
csolatra is nyitott. A kétgyerekes 
színésznő és volt férje, Szurdi 
Miklós  akivel 20 évig éltek há
zasságban  „megfelezték” a 
gyereknevelés gondjait.

– Készen állok egy új kapcsolatra, 
megerősödtem lelkileg. Nem talál-
tam még meg azt, akiben ismét 
bízhatnék, de készen állok arra, 
hogy folytatódjék az életem – je-
lentette ki lapunknak Xantus 
Barbara. – A magamban való lelki 
rendrakásban és lomtalanításban 
nagy segítséget nyújt a a folyama-
tos színészi elfoglaltság, és az, 
hogy a gyermekeim lelkivilágá-
val foglalkozhatok. Erre szükség 
is van, mert biztosan megvisel-
te őket, hogy elváltunk az édes-
apjukkal. PG

Rendet rakott
a lelkében Sötéten látják a világot a magyarok, legalábbis ez derült ki a 

közelmúltban napvilágot látott felmérésekből. A magyar pesszi
mizmus nem új keletű jelenség, szinte nemzeti védjegyünké 
vált a borongós természet, a panaszra hajlamos viselkedés. De 
vajon miért sírva vigad a magyar?

A magyarok többsége szerint ha-
zánkban rossz a munkahelyi biz-
tonság, a közbiztonság, rossznak 
ítéljük meg saját egészségi állapo-
tunkat, és a jövőben sem nagyon 
bízunk, miközben objektíven néz-
ve, nem biztos, hogy ilyen kétség-
beejtő a helyzet. Mi azonban sze-
retünk panaszkodni, a jelenség le-
írására kifejezés is született: 
hungaropesszimizmus.

– A pesszimizmus a dolgok ok 
nélkül való negatív megítélése. 
Van, aki ezt a gazdasági helyzet-

tel, a társadalmi körülményekkel 
vagy a történelemmel hozza ösz-
szefüggésbe – mondja Ferencz 
Mag dolna szociológus. - Ugyan-
akkor a nemzetközi összehasonlí-
tásokból látszik, hogy a hasonló 
nemzeti sors nem vezet minden-
hol ugyanolyan életérzéshez  

A magyar mentalitás kapcsán 
sokat emlegetett példa a Himnusz. 
Egy ötven ország himnuszát ösz-
szehasonlító kutatás azt mutatta, 
hogy mindegyikre az öröm a jel-
lemző, kivéve a magyart.  FeM

Öröklődik a pesszimizmus

Harmadik alkalommal hirdetik meg a Richter 
Aranyanyu Díjat, amellyel egészségügyben és 
pedagógusként dolgozó nők munkáját ismerik 
el. A Richter Gedeon Nyrt. és a Rácz Zsuzsa író 
által 2011-ben alapított díjat és az azzal járó 200 
ezer forintos pénzjutalmat hat nő veheti majd át.

A Richter Aranyanyu Díj jelöltjeinek megtalálá-
sában idén is kiemelkedő szerepe lesz a nagykö-
zönségnek: bárki ajánlhat olyan orvosnőt, pedagó-
gust vagy egészségügyi szakdolgozót, akinek hálás 
munkájáért, és így szeretné megköszönni azt. Olyan 
köztünk élő hősnőket keresnek, akik kiemel-
kedően sokat tesznek értünk, családjainkért 
és közösségeinkért.

Rácz Zsuzsa szerint fontos, hogy a klasszi-
kus női, segítő szakmákban dolgozók meg-
kapják társadalmi súlyuknak megfelelő elis-
merést: „Díjakat általában azok kapnak, akik 
a figyelem középpontjában állnak. Mi azokat 
szeretnénk jutalmazni a nagyközönség segít-
ségével, akik szinte láthatatlanul teszik dol-
gukat, munkájuk nélkül azonban megállna a világ.”

Az ajánlásokat három kategóriában várják a  
www.aranyanyu.hu honlapon október 2-ig. Egy sze-
mélyes történetben kell bemutatni a jelölni kívánt 
orvos nőt, pedagógust vagy egészségügyi szakdol-
gozót.

A beérkezett jelölésekből kategóriánként négy, 
vagyis összesen tizenkét döntős Aranyanyut válasz-
tanak ki. A jelöltekről portréfilm készül, ennek 
alapján internetes szavazással a nagyközönség dönt-
het arról, hogy kik kapják meg a díjat. Emellett 
egy hattagú zsűri is odaítél minden kategóriában 

egy elismerést, így összesen hatan vehetik át a  
Richter Aranyanyu Díjat és az elismeréssel járó 200 
ezer forintos pénzjutalmat.

A zsűri tagjai: Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt.  
kommunikációs vezetője; Dobó Kata színésznő; Dr. 
Gyarmati Andrea gyermekorvos, olimpikon, Kriston 
Andrea, a Kriston Intim Torna módszer kidolgozója, 
Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó 
és Rácz Zsuzsa, a Terézanyu-könyvek szerzője.

Beke Zsuzsa, a Richter kommunikációs vezetője 
az elismeréssel kapcsolatban elmondta: „Ez egy 

hiánypótló kezdeményezés, társadalmi fele-
lősségvállalásunk fontos eleme. Fontosnak 
tartjuk, hogy pozitív példákat mutassunk, 
és szeretnénk hozzájárulni, hogy a nők meg-
kapják a társadalmi szerepükhöz méltó elis-
merést.”

A Magyarországon egyedülálló kezde-
ményezés célja a nők önbecsülésének és 
társadalmi megbecsültségének növelése. Az 
elmúlt két évben már kiderült, az Aranyanyuk 

országa vagyunk: hazánk minden szegletéből érkez-
tek jelölések, összesen csaknem ezren küldték el 
ajánlásukat több száz nőre. Az internetes szavazá-
sokon több mint 160 ezer voks érkezett a döntős 
Aranyanyukra. A kezdeményezés elindulása óta 15 
pedagógus és egészségügyben dolgozó nő vehette 
át a díjat, köztük meseregényeket író magyartanár; 
daganatos betegekkel foglalkozó szakápoló; szívbete-
gek életkedvét visszaadó gyógytornász; árván maradt 
féltestvérét egyedül nevelő sebészeti asszisztens; 
mellrákot legyőző orvosnő, valamint egy diákjának 
jótékonysági rendezvényt szervező tanárnő.  

Aranyanyuk mesterhármasa
Ismét jelölhetünk elismerésre köztünk élő hősnőket
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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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„Jó közéjük tartozni!”

Érd Városi 
Sportcsarnok

Érd, 
Velencei út 

39-41.
www.handballerd.hu

www.facebook.com/handballerd

Az ÉRD női kézilabdacsapat 
és szurkolótábora 

mindenkit szeretettel 
vár a hazai bajnoki- 

és nemzetközi 
mérkőzésekre! 

Szvetlana Gridnyeva, az ÉRD játékosa – Nagy Krisztián, az ÉRD törzsszurkolója

Bár a szervezőknek nyilván meg 
sem fordult a fejében, és nem 
is volt szándékuk, hogy felve‑
gyék a versenyt a főtéri Központi 
Utcabállal, de az is igaz, hogy 
a sokszínû mûsor és a remek 
hangulat egyre több érdit csal 
ki az Alsó utcába. A változatos 
és magas színvonalú, több órás 
színpadi mûsor, a nemzetiségi 
kultúrák találkozása, és nem 
utolsó sorban a bográcsokban 
rotyogó ízletes étkek bizony már 
nemcsak az utca és a környék‑

beli lakosok érdeklődését kelti 
fel, hanem sokkal távolabbról 
is idevonzza városunk apraját 
és nagyját. A lelkes szervezők 
pedig – az önkormányzat és 
az Érdi Horvát Önkormányzat 
támogatásával, Antunovits Antal 
önkormányzati képviselővel 
az élen, és idén Bada Zoltán 
szorgos segítségével – szívvel 
lélekkel dolgoznak a sokéves, 
népszerû rendezvény sikeréért. 
Az idén az égiek is melléjük 
szegődtek, hiszen álmodni sem 

lehetett volna ennél megfelelőbb 
és kellemesebb időjárást, mint 
amilyen a nyár legutolsó nap‑
ján köszöntött ránk! Így valóban 
méltó búcsúztatása volt ez a hét‑
végi esemény – ha nem is a nyár‑
nak, hiszen lesznek még meleg 
napok – de a vakációnak min‑
denképpen! A legkisebbek önfe‑
ledten élvezhették még az ugráló 
várat, és ha nem a Vöröskereszt 
Érdi Szervezetének arcfestői for‑
málták át a vonásaikat, akkor 
legfeljebb a vattacukor hagyott 

az arcukon mókás kék, zöld, 
lila vagy piros foltokat. Délután 
fél négytől már gyülekezett, 
majd egyre csak nőtt a soka‑
ság. A fellépők hosszú sorát az 
Érdi Szociális Gondozóközpont 
Habilitációs Központjának 
Csengettyû együttese nyitotta, 
amelynek vezetője Bolyki Eszter. 
Az ismert melódiákat idéző, 
meghatóan kedves muzsikájukat 
követően a kiválóbbnál kiválóbb 
érdi táncosok váltották egymást 
a színpadon. Nagyszerû volt 
látni az olykor ámulatba ejtő, 
máskor ritmusos tapsra késztető 
Érdi Torna Club, Bonton TSE, 
Cats Dance Team, Tigers SE, 
Frutti TSE, Maters SE, Fashion 
Dance Tánc Stúdió és a Hip Hop 
Akadémia kiváló növendékeit a 
színpadon. Rendszeres fellépője 
az utcabálnak az öt éve mûködő 
Rosenbrücke Énekkar is, ahogyan 
az utóbbi években a Tökölről 
idelátogató Komsije hagyomány‑
őrző népdalkör népszerû horvát 
népdalai nélkül sem múlhat már 
el a rendezvény. Sőt, a tököli 
vendégek az idén a helyi tam‑
burazenekart is magukkal hoz‑
ták, akik nemcsak a színpadon 
muzsikáltak, hanem később 
az utcai táncházat is pillanatok 
alatt „összehozták”, különösen, 
hogy a tánclépésekben segítettek 
a horvát önkormányzat „Igraj 
Kolo” együttesének tagjai is. Ám 
egy magára valamit is adó, érdi 
utcabál nem múlhatott volna 
el az Érdi Pincetulajdonosok 
Egyesületének Magtár Néptánc 
csoportjának fellépése nélkül, 
amely ezúttal szatmári népi tán‑
cokkal szórakoztatta a közön‑
séget. 

Amíg a színpadon egymást 

váltották a remek produkciók, 
az Érdi Horgászegyesület finom 
halászlével, a horvát önkormány‑
zat pedig ízletes gulyáslevessel 
és töltött káposztával kínálta az 
utcabál vendégeit. Úgy tûnik, a 
nagyszerû szervezés, a szemet 
gyönyörködtető színpadi mûsor, 
és nem utolsó sorban a finom 

falatok meg a vidám hangulat, 
az idén is, nemcsak egy‑egy 
jóízû beszélgetésre, hanem némi 
mulatságra, táncra is összehozta 
a környékbelieket és vendégei‑
ket. A legkitartóbbak még söté‑
tedés után is ropták a táncot a 
Tranzit Zenekar muzsikájára. 

 Bálint Edit

Rengeteg fellépõ, finom étkek és vidám horvát táncház  

Az Alsó utcaiak bálja városi esemény lett
Úgy  tûnik,  mára  igazi  városi  rendezvénnyé  nõtte  ki  magát  ez  a  több  mint  egy 
évtizeddel  született  Alsó  utcai  rendezvény  -  állapította  meg  T.  Mészáros  András 
polgármester, aki szintén ellátogatott az idén augusztus 31-én megtartott Alsó ut-
ca és környékbeliek utcabáljára, és a színpadról kívánt jó mulatást a tizenegyedik 
alkalommal megtartott, jó hangulatú rendezvényhez.  

A Magtár Néptánc csoport szatmári táncokkal zárta a rengeteg látványos produkciót felvonultató, zenés, táncos 
színpadi mûsort

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A Csengettyû együttes fellépésével kezdõdött a gazdag és sokszínû 
mûsor az utcabál színpadán

Készül a finom gulyásleves, míg pár méterre tõle egy hatalmas üstben 
halászlé rotyog

helyi társadalom
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VÁRJUK SZEPTEMBERBEN INDULÓ 
TANDÍJMENTES ESTI KÉPZÉSEINKEN 

Érettségizettek részére ajánljuk

ÉRETTSÉGI NÉLKÜL IS



Érdi Újság 15
ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Az érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2030 
Érd, Fehérvári út 69/B könyvelõi munkakör 
betöltésére közalkalmazotti jogviszonyban állást 
hirdet. Feltétel:államháztartási gyakorlat, mér-
legképes könyvelõi végzettség; bérezés: KJT 
bértábla alapján. Információ: Székely Miklósné 
23/365-610; Fényképes önéletrajzát a végzett-
séget igazoló iratokkal a titkarsag@ekfi.hu e-
mail címre várjuk. Jelentkezési határidõ:09.15.

Azonnali kezdéssel! Budapest vezetõ ingat-
lanirodája kiváló keresettel, ingyenes képzéssel 
ingatlanközvetítõket keres! 269-4990  
regio4@tippingatlan.hu

Jogi asszisztenst, bébiszittert, takarítónõt 
keresünk, diákokat is várunk. Jelentkezés fény-
képes önéletrajzzal: finalexpertkft@gmail.com

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

Szobafestõ-mázoló szakmunkást alkalmaz-
nék. T:06 20 912 2208

ÁLLÁST KERES

Felnõtt szakápolónõ gondozást, ápolást vál-
lal, esetleg gondozási szerzõdést kötne. T:06 
30 632 4313

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

Takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet vál-
lalok. T:06 30 593 6621

ÁLLATORVOS

AUTÓBONTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSALÁDI NAPKÖZI

















CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉPÍTÕANYAG

Vásárolok NF-30-as téglát és E-gerendához 
60-as kerámia béléstestet. T:06 20 922 0964

ESKÜVÕ

FELVÁSÁRLÁS

Használt PÁRNÁT, DUNYHÁT készpénzért 
veszek,és egyéb mást, mindenféle hagyatékot! 
06-70-356-7614

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

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

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

XII Táltos u, 30nm, fsz-i, kertrenézõ, cir-
kos, felújított, bútorozott, gépesített lakás kiadó. 
55e+rezsi+2hó kaució +36203839569  
www.ingatlan.com/20297100

XXII. kerületben, Nagytétényi úton, panel-
programos házban, felújított, erkélyes lakás 
akciós áron eladó! Irányár: 9.900.000 Ft Tel: 
06-70/209-0578

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

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

Eladó tulajdonostól, Érden, Tusnádi utcában 
a Fundokliánál 710 m² belterületi, bekerített épí-
tési telek. Iár:4,4 M Ft. T:06-20 323 0443

JÁRMÛ

KERT

Megbízható férfi házon belüli és körüli mun-
kát, kertgondozást vállal, hétvégén is. T:06 30 
622 4358, 06 30 387 9839



















KIADÓ

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

Kiadó hosszabb távra Bp. XXII. Nagytétényi 
úton igényesen berendezett 2 szobás gázkonvek-
toros lakás 2 fõnek 55 E Ft/hó+rezsi+kaució, 
szeptember 15-tõl. T:06 23 366 818

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

Érdligeten családi házban külön bejáratú 
önálló lakás, jó közlekedéssel 1-2 felnõttnek 
kiadó, ár:28 E Ft+rezsi. T:06 30 986 2902

Érden virágnevû utcában családi házban, 
garzonlakás kiadó 45 E Ft+rezsi+1 hó kaució. 
T:06 70 326 1809, 06 70 578 5696

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

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

Külön bejáratú bútorozott összkomfortos 
szoba, konyha, fürdõszoba, 1-2 fõnek kiadó. 
T:06 20 483 1893

Érden kertes, teraszos, egy szoba össz-
komfortos, alacsony rezsis lakás kiadó. T:06 
70 612 0268

Kiadó Érdligeten 1 szobás bútorozott téli-
esített faház 30 E Ft+rezsi+kaució. T:06 30 
966 0054

Kiadó 100 m² bútorozott lakás különálló 
épületben, kocsibeállási lehetõség. T:06 30 
964 9246

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

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

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

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

Kiadó Érdligeten 2 szobás bútorozott lakás 
50 E Ft+rezsi+kaució. T:06 30 966 0054

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

KIADÓ LAKÁST KERES

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

Keresek kiadó lakást Budapesten, 1 vagy 
2 szobásat, jó közlekedésnél, hosszútávra 
(min.1év)06-70-635-0551

KÖLTÖZTETÉS

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

KONTÉNER

KOVÁCS









































MASSZÁZS

MÉZ

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Általános iskolások korrepetálását vállalom 
magyarból. Ui. gitároktatás kezdõknek (ukulele 
is) T:30/417-4952

Mérnök-tanár matematika, fizika korrepetá-
lást, érettségire felkészítést vállal 2-2300 Ft/ó. 
T:20/214-9155

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára felkészí-
tés tapasztalt, diplomás nyelvtanárnál. T:06 70 
235 3386

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

Diplomás mérnök több év tapasztalattal mate-
matika oktatást vállal érettségiig. T:30 470 7751

ROBOGÓ

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

RUHAJAVÍTÁS

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

SÍRKÕ - SÍREMLÉK

SÍRKÕKÉSZÍTÉS

SZABÓ















SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS

Szövetkalmár bútorszövetek, szivacsok, 
mûbõrök, autókárpitok, kárpitozás. Érd, Leányka 
u. 6. 23/372-495 www.butordoktor.hu

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

TÁRSKERESÕ

TELEK

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

Eladó Érd-Százhalombatta között fõúton 
3021 m² zártkerti telek. Ár:3,3 M Ft. T:0620 
252 1723











TV JAVÍTÁS

VARRÁS

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Eladó költözés miatt: új 5 KW calorkályha, 
grohe csaptelep szett, kád, mosdó, mediterrán 
kandallókõ-burkolat, akril zuhanytálca 80x120-as, 
120-as 8 mm üvegajtó, nyíló, T:06 70 388 1905

Eladó:jó állapotú fa hálószobabútor, sarok 
étkezõ, villanyvarrógép, 2 db heverõ, új WC 
magasító, pelenkák, szobai hibiszkusz és pálma. 
T:06 23 365 991, 06 30 568 8942

Olcsón eladó: gördíthetõ PB hõsugárzó, 10 
l szõlõprés, faszenes kerti grill, tömlõkocsi. 
T:06/70-703-1381

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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









AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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Egy héttel a magas színvo‑
nalon megszervezett U19‑es 
kézilabda világbajnokság után 
„gazdája” is birtokba vehette a 
gyönyörû, emellett mégis ott‑
honos érzést árasztó érdi Városi 
Sportcsarnokot. Elrajtolt a női 
kézilabda magyar bajnokság! 
Az ÉRD együttese negyedik sze‑
zonját kezdte meg a legjobbak 
között, és Szabó Edina leszö‑
gezte már a nyitó forduló előtt, 
hogy a legfontosabb számukra a 
hazai pontvadászat. A tabellán 
ismét 12 csapat neve állt, bár a 
nyáron többször is megkérdője‑
lezhetővé vált, kell‑e egyáltalán 
ennyi. A Kiskunhalas még júli‑
usban lépett vissza, helyét az 
MTK‑Budapest foglalta el, vala‑
melyest folytonosságot téve az 
egyetlen kieső BSE hiánya után. 
Az NB I/B Keleti csoportjának 
bajnoka az Esterházy KFSC 
volt, amely egészen a rajt előtti 
utolsó hétig nem mutatott látvá‑
nyosan aggasztó jeleket, akkor 
viszont megkérdőjeleződött, 
egyáltalán el tud‑e utazni Érdre 
a csapat. Végül megrendezték a 
találkozót és kialakult a „főisko‑
lások” kerete, ugyanis korábban 
a problémák hatására arról is 
szó volt, hogy szétszéled a tár‑
saság. Három légiós is szerepel 
az egriek játékosállományában, 
valamint a svájci Winterthur 
csapatától visszaigazoló Sári 
Barbara, aki legfőképpen Kocsis 
Erzsébet lányaként vált ismertté 
Dunaújvárosban – bár ő még 
nem állt Herczeg Béla rendel‑
kezésére. 

Ünnepélyes átadással kezdő‑
dött az idénynyitó, T. Mészáros 

András, Érd Megyei Jogú Város 
polgármestere elvágta a szala‑
got és hivatalosan is megnyitot‑
ta a csarnokot az érdiek előtt. 
Az első pillanatokban mégis az 
Esterházy KFSE mozgott ottho‑
nosabban, villámgyorsan lőtt 
két góljával. Természetesen az 
átmeneti lazaság után beindult 
az ÉRD is, a hazaiak első talá‑
lata az új otthonban a születés‑
napját ünneplő Kisfaludy Anett 
nevéhez fûződött, aki kiváló‑
an emelte át Fekete Dorinát. 
Érdekesség az Egerrel kapcso‑
latban, hogy a tizennégy főből 
álló keretükbe mindösszesen 
egyetlen kapust neveztek. Érdi 
oldalon is voltak hiányzók, 
hiszen sem Török Petra, sem 
pedig a súlyos térdsérüléséből 
továbbra is lábadozó Bognár 
Barbara nem állt még Szabó 
Edina rendelkezésére. A három 
új igazolás viszont igen, Schatzl 
Nadine 3‑as, Triscsuk Krisztina 
5‑ös, míg Klivinyi Kinga 15‑ös 

mezben törekszik minél ered‑
ményesebb játékra új állomás‑
helyén. 

Az ötödik percig kellett várni 
arra, hogy a hazai címer mel‑
lett álljon több gól a kijelzőn. 
Kovács Anna szerepelt kiválóan 
és 8‑3‑ra lépett meg az ÉRD. 
A magabiztos előny tudatában 
nem adott ki magából száz szá‑
zalékot a narancssárga mezes 
együttes, így a védekezés sem 
volt olyan éles. Ezeket a lehető‑
ségeket Pados Mónika használta 
ki, a ferencvárosi nevelésû játé‑
kos húzóember volt. Erőn felül 
teljesített a vendégcsapat és a 
félidő hajrájára fordulva min‑
dössze négy volt az Érd előnye. 
A hazai vezetőedző időkérése 
után azonban magasabb sebes‑
ségi fokozatra kapcsolt a bajno‑
ki bronzérmes és a szünetre az 
addigi legnagyobb különbséget 
alakította ki. 

A lendület a folytatásban 
ismét mérséklődött kicsit, a 
játék képe viszont továbbra is 
azt mutatta, hogy az ÉRD teljes 
kontroll alatt tartja a mérkőzést. 
Szabó Edina folyamatosan rotál‑
ta a csapatot, ezért mindenki 
beleszagolhatott a hazai csar‑
nok légkörébe, emellett abszo‑
lút kiegyensúlyozott góltermés 
született – nyolcan is elérték 
legalább a három találatot. Alja 
Koren volt leginkább elemében, 
aki a fáradó ellenfél mellett lein‑
dításokból, valamint kiválóan 
végigjátszott támadások végén 
is eredményes volt. A második 
félidőben Oguntoye Viktória állt 
a kapuba, aki csakúgy, mint az 
elsőben Janurik Kinga, szintén 

hozzátette a maga védéseit. Az 
utolsó tíz percben már igazán 
szigorú volt az érdi fal és az 
ellenfél ugyan el is fáradt, de 
a mindösszesen két kapott gól 
mindenképpen dicséretes tel‑
jesítmény. Története első NB 
I‑es mérkőzésén az egri ellen‑
fél nem vallott szégyent, míg 
az ÉRD először kezdte sikerrel 
a szezont és az élről várhatja 
a komoly riválisok elleni rang‑
adókat.

ÉRD – Esterházy KFSC-Globál 
Safe 35-22 (19-11)
Érd, Városi Sportcsarnok, 250 
néző
Játékvezetők: Kékes Csaba, 
Kékes Pál
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Schatzl Nadine 3, 
Triscsuk Krisztina 5, Kovács 
Anna 4, Szara Vukcsevics 4, 
Balog Beáta 1, Szekeres Klára 
2, Kisfaludy Anett 3, Klivinyi 
Kinga 3, Wolf Alexandra 4 (4), 
Oláh Nóra, Kovács Gréta, Alja 
Koren 6
Vezetőedző: Szabó Edina
EKFSC: Fekete Dorina (kapus), 
Gyimesi Kitti 1, Gasková Réka, 
Molnár Nikolett 1, Bárkai 
Bianka, Bárány Krisztina 4, 
Hárs Adél, Király Ramóna, 
Héjjas Tímea, Fehér Viktória 2, 
Pados Mónika 9 (4), Tatjana 
Trbovics 3, Kovács Viktória 2, 
Marija Todorovics
Vezetőedző: Herczeg Béla
Hétméteresek: 4/4, ill. 4/4
Kiállítások: 4, ill. 10 perc

Az 1. forduló eredményei:
DVSC TVP – Békéscsabai ENK 
SE  27-24 (12-14)
Fehérvár KC – Siófok KC-
Galerius Fürdő 35-30 (21-13)
Ipress Center-Vác – MTK-
Budapest 20-18 (12-10)
Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC – Dunaújvárosi 
Kohász KA 19-30 (9-12)
FTC-Rail Cargo Hungaria – 
Győri Audi ETO KC 20-17 (12-7)

A 2. fordulóban az ÉRD együt‑
tese a Balaton partjára utazik, 
ahol a Siófok KC‑Galerius Fürdő 
vendége lesz. A találkozó szept‑
ember 7‑én 18 órakor kezdődik.

 SZA

ÉRD – Esterházy KFSC-Globál Safe 35-22 (19-11)

Nyitányként gyõzelem az új sportcsarnokban!

A szülinapos Kisfaludy Anett gólokkal ünnepelte magát

Triscsuk Krisztina öt góllal kezdte érdi pályafutását - az irányítótól védeke-
zésben is sokat várnak

A néhány évvel ezelőtt még 
az NB II‑ben játszó, jó erők‑
ből álló Vecsés csapatát fogad‑
ta az átalakulóban levő érdi 
gárda. Hamar vezetést szerzett 
a vendégcsapat. A 7. percben 
Ponczok T. kapott egy hosz‑
szú indítást és két hazai védőt 
is becsapva Kertész F. felett 
lőtt a léc alá. 0‑1. Nem kellett 
sokat várni a hazai szurkolók‑
nak az egyenlítő találatra. A 10. 
percben hazai szöglet után 
Csizmadia Z. fejelt a kapuba. 1‑
1. Jó iramú, küzdelmes mérkő‑
zést vívott a két csapat. Az érdi‑
ek kontra támadásaiban több 
volt a veszély, míg a vecsésiek 
sokpasszos játékkal építették 
fel támadásaikat. Ennek ellené‑
re mégis váratlanul szereztek 
újabb gólt a vendégek. A 43. 
pecben egy baloldali beadást a 
vecsési játékos a 16‑oson belül 
kézzel szelídített meg, majd 
labdáját Y. Mohamed lőtte a 
kapuba. 1‑2.

Sajnos, a vendégek játéka 
nem volt mentes a kirívó sza‑
bálytalanságoktól sem. Először 
Németh G.‑t fejelte le egy 
vecsési játékos (az orrcsontja el 
is törött), a játékvezető megle‑
petésre csak sárga lapot muta‑
tott fel, majd a 44. percben 
második sárga lapos figyelmez‑
tetés után Ferencz D. mehetett 
zuhanyozni.

A félidőben mindkét edző 
cserére szánta el magát. 
A vendégek a védelmüket, míg 
a hazaiak a támadó játékukat 
erősítették meg. A cserék az érdi 
csapatnál sikerültek jobban, 
fokozatosan fölénybe kerül‑
tek és egymás után vezették 
támadásaikat a vecsési kapura, 
de sajnos az utolsó pillanatok‑
ban rendre hiba csúszott az 
összjátékba. A vendégek lét‑
számhátrányban szinte kizáró‑
lag az eredmény megőrzésére 
fordítottak gondot és minden 
alkalmat megragadtak az idő‑
húzásra, amit a játékvezető saj‑
nos nem torolt meg. A hazai 
erőfeszítéseket a 61. percben 
siker koronázta. Csizmadia Z. 
ismét szögletből volt eredmé‑
nyes. 2‑2. Az utolsó percek‑
ben az érdi csapat eldönthette 
volna a három pont sorsát, de 
Makituma N. kétszer is ziccer‑
ben hibázott, majd a kapufa 
segítette ki a vendégeket.

Az érdi csapat bár nem tudta 
megismételni az első két fordu‑
lóban mutatott játékát, a mér‑
kőzés képe alapján közelebb 
állt a győzelemhez – az ered‑
ményesebb játékhoz azonban 
sokkal pontosabb összjátékra 
van szükség, főleg a kapu elő‑
terében.

Érdi VSE – Vecsés FC 2- 2 (1-2)
Érd, 200 néző
Vezette: Debreczeni Krisztián
Érdi VSE: Kertész F. – Ország P., 
Jakab Á., Süveges Z., Németh 
G. (Kormos E.) – Gyurácz B., 
Kovács B. (Makituma N.), 
Csizmadia Z., Csevenka G. 
– Patkó Gy. – Papp G. (Dobray 
Zs.).
Vezető edző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Csizmadia Z. 2 ill. 
Ponczok T., Y. Mohamed
Sárga lap: Kovács B., Dobray 
Zs. ill. Kollár D., Petruska Cs.
Piros lap: – ill. Ferenczi D. 
(második sárga )
Jó: Csizmadia Z. ( Két gólján 
kívül hatalmas mezőnymunkát 
végzett)

A mérkőzés után mindkét 
edző az elmaradt győzelem 
miatt kesergett.

Limperger Zsolt (Érd): 
– Az első 10 percet átaludtuk, 

ekkor a Vecsés megérdemelten 
szerzett vezetést. Utána sikerült 
rendezni a sorokat és egyenlí‑
teni. A vecsési kiállítás után a 
mi játékunk dominált. Kétszer 
vittük a labdát egyedül a kapu‑
ra és egy kapufát is rúgtunk. 
Úgy érzem, egy kis szerencsével 
nyerhettünk volna a jó erőkből 
álló vendégek ellen.

Kántor Attila (Vecsés):
– Három pontért jöttünk Érdre. 

Az első félidőben a mi aka‑
ratunk érvényesült. Kijátszott, 
szép gólokat rúgtunk, míg az 
Érd szögletekből tudott ered‑
ményes lenni. Az sem mellé‑
kes, hogy 50 percen keresztül 
létszámhátrányban játszottunk. 
Összességében igazságos ered‑
mény született.

A 4. fordulóban, szeptem‑
ber 8‑án vasárnap öt órakor 
Hévízgyörkön szerepel az érdi 
csapat, majd az 5. fordulóban, 
szeptember 14‑én szomba‑
ton négy órakor a Kisnémedi 
MSE együttese érkezik az Ercsi 
úti sportpályára. Harmat Jenő

Érdi VSE – Vecsés FC 2-2 (2-1)  

Küzdelmes mérkõzés,  
ellentétes félidõkkel 

A zöld mezben játszó Csizmadia Z. 
(4-es számmal) két szögletbõl is 
eredményes volt
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