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Vízelvezetés, útépítés
Érd további fejlesztési forrásokra számíthat a 
2014-2020-as idõszakban.
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Ügyeskedõk
A megfelelő szakértelemmel rendelkező vállal-
kozók mellett megjelentek csalók is.
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Utcabállal kezdõdött

Szeptember 7-én ismét megtartották a már hagyományosnak mondható közpon-
ti utcabált a város fõterén. A kézmûves és kirakodóvásár mellett a szervezõk 
táncelõadással és koncertekkel várták az érdeklõdõket, akik az idõjárásra sem 
panaszkodhattak, hiszen verõfényes napsütésben élvezhették a programokat. Az 
éjszakába nyúló rendezvény egyúttal a közel a két héten át zajló Érdi Napok nyitó-
eseménye is volt. 5. oldal

Névfelvétel a Habilitációs Központban
„Nõttön nõ tiszta fé-
nye, amint idõben és 
térben távozik” – idéz-
te Arany János sora-
it beszédében Balog 
Zoltán, az emberi erõ-
források minisztere 
dr. Dizseri Tamásra 
emlékezve, az Érdi 
Szociális Gondozó Köz-
pont tagintézménye, a 
Habilitációs Központ 
szeptember 6-án meg-
tartott névfelvételi ün-
nepségén.  3. oldal

Városi Anyatejes Nap

Nyolcadik alkalommal rendezte meg a védõnõi szolgálat 
a Városi Anyatejes Napot a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban. A szeptember 6-i rendezvényt idén is sok 
cég, vállalkozás támogatta, és résztvevõk is voltak 
szép számmal: mintegy százötven-kétszázan jöttek el, 
hogy megnézzék a gyermeküket szoptató édesanyák 
tiszteletére rendezett mûsort, amelyet idén a Bem téri 
tanácsadóban dolgozó védõnõk szerveztek.  4. oldal

Miénk a pillanat!
A mûvelõdési központban megnyílt fotókiál-
lítás alkotói három fotómûhely tagjai.

7

Kiváló elsõ félidõ
3-0-ás félidő után 3-2-re nyert az Érdi VSE  
a Hévízgyörki SC ellen.

16

Gyõztek

Második gyõzelmét arat-
ta a város nõi kézilabda 
csapata az elsõ osztályú 
bajnokságban ezúttal a 
siófokiak ellen. 16. oldal

KÜLÖNLEGES AJÁNLATOK

hallókészülék kiegészít kre

csak a Nyílt Napok alatt

Személyre szabott tanácsadás

a Starkey

vezet  hallásszakért jének 

közrem ködésével

AKCIÓS, BEVEZET  ÁR

a Starkey legújabb

fejlesztés  hallókészülékére

Jelentkezzen be még ma!

Ascent Hallásszalon
Érd, Budai út 28.
06 23 362 351
06 30 825 9274

n

Garantált ajándék Nyílt Napunkon a bejelentkezett érdekl d knek!

NYÍLT
NAPOK
OKTÓBER 2-3-4.

Kamatmentes részlet zetési lehet ség • Hallókészülék próbahordás



Úgy vélem, 3-5 év múlva látható 
eredményeket tudunk majd elér-
ni ezen a területen is – hang-
súlyozta a polgármester, megje-
gyezve: soha annyi út nem épült 
Érden, mint most, a csatornázás 
során. Mire e munkálatok befe-
jeződnek, 140 pormentesített út 
lesz városunkban, a korábban 
meglévő 100 helyett. 

– A negyvenből 16 kilomé-
ter szervizút, míg 24 kilométer 
a rég tönkrement aszfaltutak 
helyreállításából, újjáépítéséből 
adódik. Ha ezt az ütemet a jövő-
ben tartani tudjuk, pár év múlva 
észrevehető változás következik 
be az utak állapotában is – zárta 
szavait a polgármester.

 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

Tisztelt 10. és 11. választókerületi lakosok!
 

A Parkvárosi Településrészi Önkormányzat

2013. szeptember 18-án (szerdán) 18:00 órától
a Teleki Sámuel Általános Iskolában,

a 11-es teremben (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)
tartja a következő ülését,

amelyre mindenkit szeretettel várunk!

  dr. Veres Judit elnök

Érd továbbra is számíthat a fej-
lesztések terén európai uniós 
forrásokra – jelentette be múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján T. 
Mészáros András polgármes-
ter. - Ez a bejelentés azért igen 
fontos, mert Budapest és Pest 
megye eddigi támogatásának 
mintegy 80 százalékát elveszí-
ti a következő hétéves uniós 
költségvetési ciklusban, mert a 
fejlettségi szintje miatt megvál-
tozott a státusa. 

– Nemrég Cséfalvay Zoltán 
parlamenti és gazdaságstratégiá-
ért felelős államtitkárnál jártam, 
az összes megyei jogú város 
vezetőjével együtt. Azt a jó hírt 
kaptuk, hogy mind a megyei 
önkormányzat, mind Érd sze-
repel a kormány kiemelt tervei 
között. Lázár János miniszter-
elnökséget vezető államtitkár 
szeptember 4-én úgy nyilatko-
zott: a kormány a 23 megyei 
jogú város önkormányzatával 
külön megállapodást köt  arról, 
milyen fejlesztéseket kívánnak 
végrehajtani a településen a 

2014-2020-as európai uniós költ-
ségvetési időszakban – mondta 
a polgármester.

– Az elkövetkezendő időszak-
ban az EU-források  60 százalé-
kát gazdaságfejlesztésre  fordít-
ják, ami jó hír az érdi vállalko-
zásoknak. Mi pedig reméljük, 
hogy továbbra is uniós forrá-
sokhoz jutunk az infrastruktúra, 
az intézményhálózat fejleszté-
sére. Bízom benne, hogy az a 
fajta fellendülés, ami az elmúlt 
években jellemezte Érdet, gon-
doljunk itt a csatornázásra, a 
szakorvosi rendelőintézet átépí-
tésére, az új gimnázium létre-
hozására, a RÁVNA-projektre, 
mind tovább folyik majd. Amit 
nem látunk még, az két kiemel-
ten fontos probléma megoldá-
sa: a felszíni vízelvezetés és az 
útépítés. Szeretnénk minél több 
pénzt a városba hozni, hogy 
ezek a gondok is megoldódhas-
sanak, természetesen a lakos-
ság közremûködésével (csa-
kúgy, mint a csatornázásnál). 

Idén is Érdi Napok
Lapunk megjelenésekor már javában zajlik az Érdi Napok ren-
dezvénysorozata, mely idén ugyanolyan gazdag programok-
ban, mint az előző években, ám a különféle rendezvényeket két 
hétbe sûrítették a szervezők. Rákérdezünk, hogy e változásnak 
mi az oka.

T. Mészáros András elmondta: ésszerûbb – és anyagilag is 
jobban megéri – körülbelül tíz napba sûríteni a programokat, 
amelyek így látogatottabbak lehetnek, mint több hétre elap-
rózva. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a programfüzetben hibá-
san jelent meg az ófalusi szüreti mulatság időpontja, ame-
lyet szeptember 14-én (tehát nem 15-én) rendeznek meg. 
A lapunkban ez az időpont jól szerepelt, csupán a programfü-
zetbe került rossz dátum.

A felszíni vízelvezetés és az útépítés még megoldásra vár

További fejlesztési források érkeznek Érdre
Érd további fejlesztési for-
rásokra számíthat a 2014-
2020-as idõszakban, a 
kormány ugyanis min-
den megyei jogú város 
önkormányzatával meg-
állapodást köt a fejlesz-
tések támogatásával 
kapcsolatban – jelentette 
be T. Mészáros András 
múlt szerdai sajtótájékoz-
tatóján. A polgármester 
kiemelte: a felszíni víz-
elvezetés megoldását és 
az útépítést más források-
ból, de reményei szerint 
pár éven belül meg tudja 
oldani a város. T. Mészáros András polgármester a fejlesztési forrásokról, Bozsogi János, az Érd TV ügyvezetõ igazgatója pedig 

az Érdi Napok rendezvényeirõl számolt bev
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Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város Városközpont 
részterületre: Európa sétány – Budai út – 19260 hrsz-ú út – 
Hivatalnok u. – Esküdt u. – alsó vasút által határolt területre 
vonatkozóan a 233/2010. (VII.19.) KGY. határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Terv, valamint a 31/2010.(VII.20.) önkormány-
zati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítását 
készítjük elő.

A tervmódosítás elsődleges célja, hogy a tervezési terület, és 
környezete jelenlegi közlekedési helyzetének lehetőség szerinti 
javítására, valamint a beépítés újragondolására a hatályos szabályo-
zás szerinti előírásokhoz képest olyan javaslatot adjon, ami várható 
hatásként elősegíti a terület „városközponthoz méltó” fokozatos 
átalakulását, kedvezőbb építészeti megjelenését. A felhíváshoz kap-
csolódó dokumentáció a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján, 
és a Főépítészi Csoportban is megtekinthető.

Interneten a dokumentáció megtalálható a következő helyen: 
http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat a telepü-
lésrendezési eszközök módosítása címszó alatt.

A vonatkozó jogszabályok, és Érd MJV 80/2013. (III.28.) számú 
határozata szerint a tervmódosítás során biztosítani kell a vélemé-
nyező partnerek – lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó 
szervezetek, vallási közösségek – minél szélesebb körének bevo-
nását. 

Az előzetes tájékoztatási szakaszban kérjük, hogy 2013. szept-
ember 13-ig nyilatkozzanak arról, hogy az eljárásban partnerként 
részt kívánnak-e venni, illetőleg írásos észrevételeket is tehetnek a 
településrendezési elképzelésekkel kapcsolatban. 

Nyilatkozatukat, észrevételeiket a fenti határidőig írásban lead-
hatják a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján (Alsó u. 3.), a 
Főépítészi Csoportnak (Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba) címezve, 
vagy a foepitesz@erd.hu e-mail címre küldve. 

T. Mészáros András Polgármester nevében eljárva: 
Tisztelettel:  Ágó Mátyás főépítész 

  „Vigyázzatok és imádkozzatok” 
                               Máté 26:41                             

																														

Meghívó

2013.Szeptember	28-án,du	16	órakor	adunk	hálát	Istennek,hogy		érdi
Református	Gyülekezete	10	esztendö	után	befejezhette	temploma
ujjáépitését.Szeretnénk	megosztani	örömünket	mindazokkal,akik	

	imádságos	szeretetben	hordoztak	bennünket	és		támogatást	nyujtottak	
terveink	megvalósitásához.Sokan,nagyon	sokan	voltak,akik	egyszeri,vagy	

	folyamatos	adakozásukkal	álltak	mellénk	és	önzetlenül	adták	szivük	szerinti	
	adományaikat.

Ezért,tisztelettel	és	szeretettel	hivunk	minden	kedves	testvérünket,velünk		
együttérzö	és	gondolkodó	felebarátainkat,a	szebbre	és	jobbravágyó	

embertársainkat.

																																																
 S. D. G.

	 Erdö  Károly Erdélyi-Takács István
 fögondnok lelkipásztor
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Engem csak azért vettek be a 
csapatba, mert annyit dumál-
tam, hogy ez ellenfél szétrö-
högte a saját helyzeteit. Ám ha 
véletlenül megkaptam a labdát, 
még a saját csapattársaim sem 
lehettek biztosak abban, hogy 
kinek lövöm. A szemtengely-fer-
dülés, magyarán a kancsalság 
egyébként kizárólag engem nem 
zavart, ám ha az érdi főutcán 
köszöntem egy ismerősnek, 
előfordulhatott, hogy egy vad-
idegen járókelő fogadta üdvöz-
lésemet. Az osztálytársaim és a 
tanáraim sokkal hamarabb meg-
szokták, a csúfolódástól néhány 
óraközi szünetben megesett 
pofozkodás nyomán mindenki 
tartózkodott. Amikor szüleim-
mel bezötyögtünk Budapestre, 
a szemészeti klinikán a pro-
fesszor úr könnyelmûen elme-
sélte, hogy hogyan fog engem 
megmûteni. A szemgolyódat 
kiveszem és az egyik mögül is 
kivágok egy kicsit az izomból és 
a másikból is kivágok egy kicsit. 
Erre oly mértékben nem kerül-
hetett sor, hogy csak a hátamat 
csodálhatta meg a professzor úr, 
ahogy a folyósón végigvágtáz-
tam, hogy a szüleimet a kapu-
ban megvárjam és a Petőfi hídon 
átzötyögve a Kosztolányi Dezső 
térről sürgősen hazabuszozhas-
sunk Érdre. Itt kevéssé voltak 
vérszomjasak az orvosok, bár 
a gyakori szemüveg felírások-
kal volt gond elég. Az évente 
egy társadalombiztosítás (akkor 
még OTI) támogatta szemüveg 
négy, ötszörösét fogyasztottam, 
s ebben az is benne lehetett, 
hogy telibe találta a képemet 
a bőr, focizás közben. Apám 

igazi ezermesterként úgy meg-
tanult több törött szemüvegből 
egy újat varázsolni, hogy a leg-
ügyesebb mûszerészek is meg-
bámulták volna. Az általános 
iskolai csapatban azonban stabil 
helyem volt, mert a labdaérzé-
kemmel ugyan voltak problé-
mák, a pontos passzokig azért 
eljutottam és ez a szóbeli játék, 
ez a verbális incselkedés a legke-
ményebb csapatok idegrendsze-
rét is kikezdte. Elég volt a legki-
válóbb csatárral hallótávolságba 
keverednem és már mellé ment 
a labda, mert az illető az oldalát 
fogta a nevetéstől. 

Mindaddig ment is a dolog, 
amíg az érdi általános iskolá-
sokat azon a hatvanas évek 
végén megrendezett rangadón 
össze nem hozta a balsorsuk a 
budapesti siketek és nagyothal-
lók iskolájának válogatottjával. 
Nagyon megraktak bennünket, 
mert remek játékukat, összeszo-
kott csapatukat nem tudta meg-
bontani az én sületlenségem 
sem. A poénokat nem lehetett 
elmutogatni.

Persze abban az időben rúgtuk 
a labdát mindenütt. Nemcsak a 
Parkváros mellékutcáiban volt 
még ritka madár a géppel hajtott 
jármû, de még a Balaton felé 
kanyargó keskeny aszfaltcsík is 
csak nyáron, vagy hétvégeken 
tudott valami forgalmat felmu-
tatni. Az aszfalton díszelgő lócit-
rom is jelezte, hogy a fuvaro-
zásnak ebben a korszakában a 
lovak vontatta fogatokról sem 
lehetett lemondani. De mit érde-

kelt az minket? Egy alaposan 
szétrúgott, többszörösen meg-
varrt labda is Albert Flórián, 
Bene Ferenc és a brazil válo-
gatott legendáját lökte elénk, 
szinte elérhető közelségben. 
(Persze az érdi zöld-fehér színek 
is nyomtak valamit a latba, bár 
elképzelhető, hogy ezt már csak 
a mai VSE meccseiről vetíti visz-
sza az emlékezet.) A felnőttek 
játékairól kevés fogalmunk volt, 
de az Érdligeti SE, az Ófalusi SE, 
az Érdi Kossuth, a Parkvárosi 
SE híre a mi ingerküszöbün-
ket is elérte. A mérkőzéseinket 
azonban, ha felnőtt nem figyelt 
a játékunkra, csak az időjárás 
befolyásolhatta. Ha nem esett, 
akkor szürkületig kergettük a 
labdát, vagy addig, amíg har-
sányan utol nem ért a szülői 
szólító szó, magyarán a vacso-
rára hívó kiabálás. A meccsek 
eredményeit ugyan számon 
tartottuk, de csak a következő 
mérkőzésig futotta az emléke-
zet, hiszen a csapatok összeál-
lítása is attól függött, hogy ki 
mikor ért rá. A játék volt a fon-
tos, és egyikünk sem gondolt 
sem a testmozgás hasznára, sem 
egészségére, amikor elkapta a 
szenvedély. A „kell egy csapat” 
kódja belénk volt oltva, s labda 
nélkül is kitartott a bandázá-
sokig. 

A mai pályaépítéseket, a lab-
darúgás körüli országos fölbuz-
dulást, ha az a játékhoz való 
tömeges hozzáférést segíti 
– csak mert egybeesik a politikai 
szándékokkal is – talán nem kel-
lene ferde szemmel nézni. Bár 
magam nem tudom mással. 

 Antall István

Szemtengely

Helyszínét is, meg a stílusát 
tekintve is útszélinek minősít-
hető humorral jött velem szem-
be a járdán a kicsit gyűrött 
arcú, de élénk szemmozgású 
férfiú: „Tudna adni néhány 
forintot, kannás borra gyűjtök, 
mert szőlő-allergiám van…” 
A kérésben számos belső tar-
talom rejtőzik – mindenekelőtt 
az a lényegi információ, hogy a 
szöveg elmondójának pénzre 
van szüksége, mert inni akar. 
Kihallható belőle némi keres-
kedelem-bírálat is, miszerint 
a kannás bornak semmi köze 
nincs a szőlőhöz, ezt tetőzi be 
a tréfának szánt kitétel a szőlő-
allergiáról.

A példát csupán annak 
szemléltetésére idéztem, hogy 
manapság, így szüret idején 
sokféle megközelítésben esik 
szó a borról. Természetesen 
a hamisításról is, magam is 
hallottam már receptet, amely 
a lereszelt sárgarépa cukro-
zásával kezdődik, de ezek az 
ötletek nyilvánvalóan a borzal-
mak, a büntetendő merényle-
tek sorába tartoznak, említeni 
sem érdemes őket. Fontosabb 
ennél az a szerep, az a státusz, 
amelyet a bor nálunk egyre 
inkább elfoglal, de mondhat-
juk azt is, hogy visszaszerez. 
Ez ugyanis egy fontos, érté-
kes pozíció – és itt egyáltalán 
nem alkoholizmusról van szó. 
A borban ugyanis, mint tud-
juk, igazság van, sőt, egészség 
is. „Jó bor, jó egészség…” szól 
a nóta – igaz, a szöveg később 
elkanyarodik a fehérnépek felé, 
de ez mit sem von le a monda-
nivaló igazságtartalmából.

Sokáig, helyenként talán még 
most is él az a fajta megkülön-
böztetés, amely egyéb enni-
innivalóknál, például húsfélék-
nél, de italoknál is a korábbi 
évtizedekben használatos volt, 
amely szerint van „bolti”, és 
van „házi”. Természetesen ez 
utóbbi mindig jobb minőségű 
volt az előzőnél, a bor esetében 

azonban, hála Istennek, ez a 
fajta megkülönböztetés meg-
szűnőben van. Többről van itt 
szó, mint egyszerű címkefel-
irat megváltoztatásról, hogy 
most már nem ilyen-olyan 
állami gazdaság, vagy téesz 
neve olvasható az üveg olda-
lán. Magukra, hírnevükre adó 
szőlősgazdák íratják nemcsak 
személyük, vagy családjuk 
nevét, hanem többnyire meg-
találhatóságukat is a palackok 
oldalára, jelezve, hogy bizony 
nem akármilyen innivaló kerül 
elő a dugó kihúzását követően, 
és ők erre büszkék.

Ha valami, akkor a bor feltét-
lenül megérdemli a „nemzeti 
érték” minősítést – és ez nem 
csupán egy-két kiemelt, olykor 
inkább divatosnak mondható 
szőlőtermesztő terület nedűire 
vonatkozik. Ha pedig van érté-
künk, arra vigyázni kell, őrizni, 
óvni kell a rangját, és ahhoz 
érteni is kell. Ennek néha szo-
katlan formái is megjelennek; 
valóságos divattá vált például, 
hogy a társadalmi, a gazdasá-
gi, vagy akár a művészeti élet 
mezőgazdaságtól távoli terüle-
tein tevékenykedők beiratkoz-
nak sommelier tanfolyamra, 
vagyis szakértői is kívánnak 
lenni a bornak.

Az viszont nem minősíthető 
kuriózumnak, hogy egyre több 
az igényes, a kiváló minősé-
gű bort előállító szőlősgazda 
országszerte, és itt a környé-
künkön is. Meg lehet erről 
győződni, ha valaki ellátogat 
hét végén az érd-ófalui pince-
sorra, a szüreti mulatságra, de 
ha nincs ilyen ünnepi alkalom, 
akkor is megtalálhatók ezek a 
palackok – és akkor is érdemes 
élnünk ezzel a rangos nemzeti 
értékünkkel.

Egészségünkre!

A szerkesztõ jegyzete

Jó bor, jó egészség…

Nagyszabású névfelvételi 
ünnepségnek volt a színhe-
lye a hét végén a Habilitációs 
Központ, ahol az intézmény-
vezető javaslatára és az érdi 
közgyûlés döntése alapján 
fennállásnak 30. évfordulóján 
felvette alapítója, dr. Dizseri 
Tamás gyermekorvos, főigazga-
tó nevét. A nagyszabású városi 
rendezvényen többek között 
részt vett Balog Zoltán, embe-
ri erőforrások minisztere, T. 
Mészáros András polgármester, 
dr. Velkey György, a Bethesda 
Gyermekkórház főigazgatója, 
valamint a Dizseri család tag-
jai, önkormányzati képviselők, 
intézményvezetők, és mind-
azok, akik ismerték, tisztelték 
és szerették a gyengék és erőtle-
nek ügyét felvállaló, értük élete 
végéig fáradhatatlanul munkál-
kodó szakorvost. Dizseri Tamás 
“egy ügyû ember” volt, a szó 
legszebb értelmében – hang-
súlyozta ünnepi beszédében 
Balog Zoltán miniszter. 

– Ez az „egy ügy” nem az 
egészségügy, nem a családse-
gítés, nem is valami fajta egy-
házi ügy, hanem ez maga az 
ember volt! Olyan példaként áll 
előttünk, mint azok az embe-
rek, akik többet tesznek, mint 
amennyi a kötelességük, és azt 
a többet egy egységben, egész-
ben látják. Az a nagy generá-
ció, amely a 80-as évek végén, 
a 90-es évek elején, a dikta-
túra szorításából kiszabadulva 
tenni akart, pontosan tudta, 
hogy kevés az egyéni hőstett. 
Ezért intézményeket kell ala-
pítani mindannak a gondosko-
dásnak, gondolatnak, tudásnak 
és elszántságnak – hangoztatta 
a miniszter, majd hozzáfûzte: 
az intézmény azonban önma-
gában kevés. Ha megvan, meg 

kell születniük azoknak is, akik 
többet tesznek, mint amennyi 
az előírás, és amit az intézmény 
elvár. Sokakat látok itt – nézett 
körül – akik ugyanígy gondol-
kodnak, és dolgoznak, mint ő. 
Intézményt vezetnek, de eköz-
ben a szeretetszolgálat munká-
sai is. Balog Zoltán beszélt arról 
a szemléletváltozásról is, amit 
dr. Dizseri Tamás és utódai is 
követnek, nevezetesen: hogy 
a hátrányos helyzetûeknek, 
a bajba jutott és a fogyatékos 
embereknek nem úgy kell elfo-
gadniuk, hogy amiben vannak, 
az végérvényes helyzet, mert 
mindig vannak kiutak! Az ellá-
tó rendszernek ugyanis nem 
az a lényege, hogy fenntart-
son valamilyen súlyos állapo-
tot, hanem az a feladata, hogy 
segítsen abban, hogy ezek az 
emberek ne éljenek elszigetel-
ten, hanem megéljék, hogy ők 
is egy nagyobb közösség részei. 
Ezek az emberek nem kliensek 
és páciensek, hanem a közösség 

részei, akik rengeteget vissza 
tudnak adni abból a gondosko-
dásból, amit itt kapnak, sőt! Sok 
olyat is meg lehet tőlük tanulni, 
amit az egészséges emberektől 
nem – emelte ki ünnepi beszé-
dének végén az emberi erőfor-
rások minisztere. 

A továbbiakban Vassné Baki 
Ilona református lelkész osztot-
ta meg emlékező gondolatait az 
egybegyûltekkel. Hangsúlyozta: 
a szeretet úgy és akkor lesz 
valósággá, ahogyan és amikor 
mi emberek segítő kezet nyúj-
tunk egymásnak. Dizseri Tamás 
mindig felvállalta a gyengék 
és erőtlenek ügyét. Életével, 
sőt, halálával is azt üzente: 
aki erősnek gondolja magát, 
holnap törékeny cserépedény-
nyé lesz. Ahol most vagyunk, 

olyan munkahely, amely csupa 
szeretet és odaadás, mert itt 
a szívükbe írt törvény szerint 
élnek, dolgoznak és segítenek a 
munkatársak – emelte ki rövid 
beszédében a lelkésznő, majd 
dr. Velkey György, a Bethesda 
Gyermekkórház főigazgatója 
folytatta az emlékezést, aki sze-
rint Dizseri Tamásban két hatal-
mas erő mûködött, olyan inten-
zitással, amit lehetetlen utánoz-
ni, megpróbálni, reprodukálni 
ma, ellentmondásokkal teli vilá-
gunkban. Az egyik az „ügyeket” 
jelentette, míg a másik a szere-
tet volt. Az a szeretet, amely-
lyel mindig teljes odaadással 
rá tudott hangolódni az előtte 
álló emberre. Mindenkire rend-
kívül személyesen oda tudott 
figyelni. Mindkét erő valós volt 
egész életében, és orvosként, 
keresztényként hûen követte 
azt az igét, amit a meghívóban 
is olvashattunk: „Mi, akik erő-
sek vagyunk, türelmesen el kell 
viseljük azoknak a gyengesége-
it, akik erőtlenek.” 

Paróczai Zoltánné, a Habi-
litációs Központ vezetője az 
intézmény harmincéves tör-
ténetét felidézve elmondta, a 
sérült gyermekeket ellátó nap-
közi otthon ötlete az akkoriban 
az érdi szakrendelőben dolgozó 
dr. Dizseri Tamásé volt, aki Pest 
megyében elsőként szervezte 
meg a családsegítő szolgálatot 
is. Paróczai Zoltánnét harminc 
évvel ezelőtt, 1983-ban kérte fel, 
szervezze meg, és irányítsa ezt 
a habilitációs intézményt, aki 
ennek a küldetésének immár 
három évtizede kitartóan eleget 
tett és tesz ma is. Az önkor-
mányzat egy kétszobás házat 
vásárolt meg erre a célra, majd 
ahogy nőttek az igények, önkor-
mányzati támogatással és pályá-
zatokkal tovább bővítették az 
ingatlant. Az ikerház másik 
felének megvásárlásával jelen-
tősen javult az ellátás minősé-
ge is, így beindították a korai 
fejlesztést. Ez utóbbit pár éve 
a Nevelési Tanácsadóhoz csa-
tolta az önkormányzat, majd 
az épület egy részét leválasztot-
ták, amely az Idősek Napközi 
Otthonát szolgálja. Emiatt most 
szûkösen vannak – ismerte el 
az intézményvezető – a kerámia 
mûhely és a varrószoba sajnos 
túlzsúfolt azoknak a sérültek-
nek, akik munkával töltik itt 
hétköznapjaikat. A Habilitációs 
Központ életéről azonban sza-
vak helyett többet elmondott 
(volna) az az öt perces kisfilm, 
amit erre az alkalomra készítet-
tek, ám a kellemes napsütéses 
délután nemcsak az eseményt, 
de a kivetítőt is beragyogta, így 
a mûsort levezető Bolyki György 
szavaival élve: behunyt szem-
mel, lélekben kellett átélniük 
és elképzelniük az ünnepség 
résztvevőinek a történéseket. 
Annál is inkább, mert Dizseri 
András, a főigazgató testvére is 
úgy látta: napjainkban a nyers 
indulatok és harsány nevetések 
korát éljük, amikor áldott az, aki 
még mosolyogni tud. Legyen ez 

Névfelvételi ünnepség a Habilitációs Központban

Dizseri Tamás mosolyogva tekint le fentrõl
„Nõttön  nõ  tiszta  fénye,  amint  idõben  és  térben  tá
vozik” –  idézte Arany János sorait beszédében Balog 
Zoltán,  az  emberi  erõforrások  minisztere  dr.  Dizseri 
Tamásra  emlékezve,  az  Érdi  Szociális  Gondozó  Köz
pont  tagintézménye, a Habilitációs Központ  szeptem
ber 6án megtartott névfelvételi ünnepségén. A sérült 
gyermekeket  és  fiatalokat  ellátó  napközi  otthon  és 
foglalkoztató  fennállásának  30ik  évfordulója  alkal
mából  felvette  megálmodójának  és  szervezõjének,  a 
Bethesda Gyermekkórház fõigazgatójának nevét. 

a ház, amely ma Dizseri Tamás 
nevét felveszi, Tamás mosolya, 
amely az értelmes munka, a 
zene, a sport, a szórakozás, 
a megértés, az elfogadás és a 
biztonság háza, amilyenre 
mi mindannyian vágyunk, és 
amelyre Tamás is mosolyogva 
tekint le az égi házból. 

Reményik Sándor: A Bethesda 
partján címû versét mondta 
még el Dizseri András, majd a 
Habilitációs Központ, mondhat-
ni immár országos hírû, Bolyki 
Eszter vezette Csengettyû együt-
tese nyûgözte le a vendégeket. 
Ezt követően a Bolyki Soul 
Gospel kórus tartott  szívme-
lengető villámkoncertet, mielőtt 
az intézmény új nevét fémjel-
ző emléktáblát trombitafanfár 
kíséretében, közösen leleplez-
te Balog Zoltán miniszter és T. 
Mészáros András polgármester. 
Dizseri Tamás a családi kör-
nyezetében megtapasztalt, a 
közösségért folytatott munkát 
folytatta, és követendő példává 
nemesítette azt – hangsúlyozta a 
polgármester. Hozzáfûzte: bízik 
benne, hogy ezt a tettrekészsé-
get viszik tovább ebben az intéz-
ményben, amely ettől kezdve a 
„Dr. Dizseri Tamás Habilitációs 
Központ” nevet viseli, és a név-
adó nemcsak nevében, de tettei-
ben is tovább él.  Bálint Edit

A névfelvételi ünnepségre sokan eljöttek, köztük az Emberi Erõforrások 
Minisztériumának minisztere, Érd polgármestere, egykori és jelenlegi 
intézményvezetõk, egykori páciensek, ismerõsök, barátok, tisztelõk
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Az intézmény új nevét  jelzõ emléktáblát Balog Zoltán és T. Mészáros 
András közösen leplezte le

Az intézmény márványtábláján dr. Dizseri Tamás arcképe is látható 
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A Városi  Anyatejes  Nap  már 
hagyománnyá  vált  Érden. 
Minden  ősszel  a  mûvelődési 
központban  tartják,  és  a  védő-
női  szolgálaton  belül  más  és 
más  körzet  védőnői  szervezik 
évről  évre,  azzal  a  céllal,  hogy 
az édesanyákkal és gyermekeik-
kel  együtt  ünnepeljék  az  anya-
ságot,  illetve  a  szoptatást,  az 
anyatejes táplálást.
Mivel  erre  a  rendezvényre 

rendszerint azok az édesanyák, 
várandós mamák jönnek el, akik 
az  anyatej  és  a  szoptatás  elő-
nyeivel eleve  tisztában vannak, 
a  szervezők nemcsak a  szopta-
tás  népszerûsítésére  helyezik  a 
hangsúlyt,  hanem  az  új,  érde-
kes  információk  átadására  is. 
Idén  azt mutatták be  filmeken, 
előadásokon  keresztül,  hogy 
külföldön  hogy  zajlik  a  baba-
várás,  a  szülés,  a  gyermekágy, 
hogy  alakul  a  baba  anyatejes 
táplálása. (Ne felejtsük el, hogy 
egyes országokban csupán 6-12 
hétig  tart  a  szülési  szabadság, 
utána az édesanyák visszamen-
nek dolgozni.)
– Külföldön  élő  szülő,  illetve 

külföldről  származó  édesanyák 
tapasztalatait  szerettük  volna 
megosztani  az  anyukákkal 
–  mondta  lapunknak  Stibrányi 
Mártonné vezető védőnő.
–  Rendezvényünkön  termé-

szetesen  idén  is  minden  védő-
női  körzetből  három-három 
kismamát  megajándékozunk, 

de  mások  sem  távoznak  üres 
kézzel  –  tette  hozzá  a  védőnő. 
Úgy is volt: a gyerekek lufikkal, 
kifestőkkel,  matricákkal  gazda-
godtak,  a  szülők  egy-egy  rek-
lámcsomaggal.  A mûvelődési 
központ  előterében  zajlottak  a 
termékbemutatók, itt kínálták a 
harapnivalókat, és a sokféle gyü-
mölcsöt  is.  A színházteremben 
volt a gálamûsor, folytak az elő-
adások.  Idén  a  színpad  előtti 
részt  játékszobává  alakították, 
szőnyeggel,  asztalkával,  játé-
kokkal – ez a megoldás látható-
an nemcsak a kicsiknek, hanem 
a szülőknek is tetszett.
Az anyatejes nap  tombolával 

zárult  –  a  gyerekek  nagy  örö-
mére.  A programokat  persze  a 
felnőttek is élvezték – volt olyan 
mama,  aki  ötödik  éve  minden 
anyatejes napra eljött.
–  Idén  egy  barátnőmmel 

érkeztem, aki most várja az első 
babáját.  Fontosnak  tartom  a 
szoptatás népszerûsítését, mivel 
a szoptatás az, ami a legnagyobb 
mértékben  elősegíti  a  kötődést 
a mama  és  a  gyermeke  között, 
az anyatej pedig a legegészsége-
sebb  táplálék  a  baba  számára. 
Remélem,  ez  a  rendezvény  is 
hozzájárul  ahhoz,  hogy  Érden 
egyre  több  szoptatott  kisbaba 
legyen  –  mondta  lapunknak  a 
kétgyermekes édesanya, akinek 
a kisebb gyermeke 18 hónapos, 
és még szopik. 
–  A nagyobbik  majdnem 

hároméves  volt,  mikor  abba-
hagytuk  a  szoptatást.  A kicsit 
is  legalább  kétéves  koráig  sze-
retném  szoptatni  –  tette  hozzá 
az anyuka. 
Ezzel  a  kijelentésével  ezen  a 

rendezvényen  egyáltalán  nem 
volt egyedül – másutt talán meg-
ütközést  keltettek  volna  a  sza-
vai. „Micsoda, ennyi ideig szop-
tatni?!”  –  kérdezhetik  egyesek. 
Az anyatejes nap – és a hasonló 
rendezvények  –  pont  arra  jók, 
hogy  hangsúlyozzák  az  anya-
tejes  táplálás  fontosságát, meg-
erősítsék  az  elbizonytalanodó 
édesanyákat,  akik  tanácsokat, 
segítséget  is  kaphatnak  ezeken 
az összejöveteleken.
Ahogy  dr.  Kőszegi  Gábor,  a 

Dr. Romics László Egészségügyi 
Intézmény  főigazgató  főorvo-
sa  lapunknak  fogalmazott:  az 
embernek  mindig  szüksége 
van megerősítésre, akkor  is, ha 
tudja, hogy amit csinál, az jó.
– Az anyatejes táplálás nagyon 

fontos  dolog;  mind  érzelmi, 
mind  egészségügyi  szempont-
ból,  mind  az  anyának,  mind  a 
gyermekének  óriási  lehetőség. 
A meghitt  anya-gyermek  kap-
csolatnak  a  szoptatás  a  meg-
alapozója  –  hangsúlyozta  dr. 
Kőszegi  Gábor,  aki    négygyer-

mekes  és  többunokás  édesapa, 
nagyapa,  és  aki  köszöntőjében 
egy élettani jelenségre is felhív-
ta a figyelmet.
– Kutatók vizsgálták az embe-

ri  agy  szerkezetét.  Az  emberi 
agyon  kirajzolható  a  testséma: 
mintha  egy  primitív  emberke-
rajz  jelenne meg  az  agy  felszí-
nén. Az egyes testrészek repre-
zentációja  azonban  egész  döb-
benetes:  a  hüvelyk-  és  a muta-
tóujjnak,  valamint  az  ajkaknak 
majdnem  akkora  területe  van 
az agy felszínén, mint az összes 
többi  testrésznek  együttvéve. 
Ez mutatja  annak  jelentőségét, 
hogy  az  érzelmi,  értelmi  fejlő-
désben  a  szájnak  és  a  két  ujj-
nak mekkora szerepe van. Nem 
véletlen  tehát,  hogy  a  kicsik 
szopják  az ujjukat. A szoptatás 
az anya és a gyermek kapcsola-
ta, illetve a személyiségfejlődés 
szempontjából  nélkülözhetet-
len.  Az  anyatej  pedig  tökéletes 
táplálék  a  csecsemő  számára, 
amit semmivel sem lehet pótol-
ni:  táplálkozás-élettani és  lélek-
tani szempontból is biztonságot 
ad – hangsúlyozta a főigazgató, 
aki  azzal  zárta  szavait,  hogy 
köszönetet  mondott  a  védőnői 
szolgálatnak  egész  éves  mun-
kájukért.
–  Tudni  kell,  hogy  sehol  a 

világon  nincs  még  egy  ilyen 
tudományos  alapokon  nyug-
vó,  komplex  védőnői  rendszer, 
mint Magyarországon – jelentet-
te ki a főigazgató.

Anyatejes  nap  ugyan  csak 
egyszer  van  egy  évben,  de  aki 
lemaradt  róla,  az  ősszel  még 
talál  anyatejes,  illetve  kisgyer-
mekes  érdi  programokat:  idén 
is  lesz Szoptass szabadon! ren-
dezvény,  és  babahordozó  hét 
is  –  ezekről  a  maguk  idején 
lapunk is hírt ad.
  Ádám Katalin

Városi Anyatejes Nap, idén is különleges programmal

A szoptatás nyolcadik ünnepe
Nyolcadik alkalommal rendezte meg a védõnõi szolgálat a Városi Anyatejes Napot 
a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. A szeptember 6-i rendezvényt idén is sok 
cég, vállalkozás támogatta, és résztvevõk is voltak szép számmal: mintegy százöt-
ven-kétszázan jöttek el, hogy megnézzék a gyermeküket szoptató édesanyák tisz-
teletére rendezett mûsort, amelyet idén a Bem téri tanácsadóban dolgozó védõnõk 
szerveztek. 

Babák és mamák találkozója a 2013-as Városi Anyatejes Napon - idén is kétszáz résztvevõt láttak vendégül a védõnõk
A 

sze
rző

 fe
lvé

te
lei

Az anyatejes nap idei fõ témája: 
csecsemõvárás és -gondozás kül-
földön - az édesanyák történeteit a 
szervezõk leírták, kinyomtatták és a 
falra rögzítették

Dr. Kõszegi Gábor fõigazgató beszédében hangsúlyozta: az anyatej töké-
letes, pótolhatatlan táplálék

A szervezõk a színpad elõtt mini-játszóteret alakítottak ki, ahol az izgõ-
mozgó csemeték elfoglalhatták magukat

Helyi szolgáltatók
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A szennyvíz csatornázási beruházás egyik utolsó 
ütemében  a  lakosság  is  komoly  feladat  előtt  áll, 
miután megkapta a rákötési engedélyt, mindenki-
nek magának kell megszerveznie és elkészíttetnie 
a házi bekötés kivitelezését. Ennek lehetőségén a 
szabályosan és megfelelő szakértelemmel rendel-
kező vállalkozók mellett megjelentek az ügyeske-
dők is, akik megpróbálják kihasználni az adódott 
helyzetet. 
Az utóbbi időben számos lakossági bejelentést 

kaptunk,  hogy  a  házi  bekötések  tekintetében 
mérnökként  jelentkező  egyes  vállalkozók  és 
szervezetek szakértelme és jogosultsága megkér-
dőjelezhető.  Az  akkreditált,  szakmailag  magas 
színvonalat  képviselő  és  a  követelményeknek 
megfelelő munkát  végző mérnökök között meg-
jelentek az ügyeskedők is, akiknek kiszûrésében 
ezúton kívánunk segítséget nyújtani. 
Az  „ál-mérnökök”  és  nem  létező  szervezetek 

nem rendelkeznek hivatalos, akkreditációt igazo-
ló dokumentumokkal – sőt, van, aki még bejegy-
zett  engedéllyel  sem,  kontár  munkát  végeznek, 
ami  a későbbiekben visszaüthet  a megrendelők-
nek. Ezek  a magukat mérnöknek nevező  csalók 
rengeteg  pénzt  kifizettetnek  a  munkálatokért 
úgy, hogy nem születik sem aláírt szerződés, sem 
szabályosan kitöltött számla. Így utólag ilyen ese-
tekben a hatóságok semmit sem tudnak tenni. 
Javasoljuk,  hogy  minden,  a  csatornázásban 

érintett  ingatlantulajdonos  minél  előbb  válasz-
szon magának  egy  akkreditált mérnököt,  illetve 
tájékozódjon a kivitelezést végző szervezet meg-
bízhatósága  felől.  A mérnökök  listája  és  elérhe-
tőségük megtalálható  a www.erdicsatornazas.hu 
honlapon,  és  az Érdi Újságban  is,  a  szervezetek 

szabályos  mûködésének  és  létezésének  ellenőr-
zéséhez pedig több, internetes, elektronikus cég-
katalógus, jegyzék is a rendelkezésre áll. 
Javasoljuk,  hogy  előre  tájékozódjanak,  válo-

gassák meg, hogy kire bízzák a házi bekötést és 
a rákötés kivitelezését, kivel kötnek erről szerző-
dést.  Járjanak nyitott  szemmel, mert utólag már 
nem  tudunk  segíteni! Nem mindig hivatalos  az, 
ami annak látszik. 
Fontos,  hogy  csak  olyan  embernek  nyissa-

nak  ajtót,  és  engedjék  a  csatornázási  projekt 
keretében  eljárni,  akinek  személyazonosságáról 
és szándékairól meggyőződtek! Ezt elősegítendő, 
az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket, hogy akkre-
ditált mérnökeink mely ügyekben járhatnak el, és 
milyen hivatalos  jelzések alapján azonosíthatják 
őket.
Az  akkreditált  mérnökök  listája  nyilvános, 

ezért azt ajánljuk, hogy a szerződéskötés, majd a 
fizetés előtt ellenőrizzék, hogy valóban arra jogo-
sulttal  szerződnek-e.  Az  akkreditált  mérnökök 
munkája a magas minőség elérésének elengedhe-
tetlen feltétele.
A szervezetek ellenőrzéséhez pedig, ahogy már 

említettük, több internetes csatorna is bárki ren-
delkezésére áll. 
Amennyiben  valaki  az  Érdi  Csatornázási 

Projekt megbízásából kopogtat az ajtón, de nem 
tudja, vagy nem akarja igazolni magát, kérjük, ne 
engedjék be! 
Kérjük a házi bekötésekben érintett érdi  lako-

sokat  és  ingatlantulajdonosokat,  amennyiben 
bármilyen kételyük  támad,  forduljanak bizalom-
mal  a  Csatornázási  Ügyfélszolgálatok  megfelelő 
embereihez.

Csatornázási Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető: Beruházás
Ügyintézési témakörök: Minden csatornázással kapcsolatos ügy, kivéve a pénzügyeket.
Cím: Érd, Alispán utca 4.

Telefonszám: 06-80/630-036
06-23/223-061

E-mail: ugyfelszolgalat@erdicsatornazas.hu

Nyitva tartás: hétfő: 13.00 – 18.30
szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.30

Tárnoki Ügyfélszolgálati Iroda:

Ügyintéző: Halmos B. Ágnes, kommunikációs munkatárs
Ügyintézési témakörök: Minden csatornázással kapcsolatos tárnoki ügy.
Cím: 2461 Tárnok, Dózsa György út 148. 
Telefonszám: 06-20/420-1210
E-mail: halmos.agnes@tarnok.hu; csatornazas@tarnok.hu 
Web: www.tarnokicsatornazas.hu

Diósdi Ügyfélszolgálati Iroda:

Üzemeltető: Diósd Nagyközség Víziközmű-társulata
Ügyintézési témakörök: Minden csatornázással kapcsolatos diósdi ügy.
Cím: Diósd, Sashegyi út 3. 
Telefonszám: 23/370-360, 0630/220-6409
E-mail: diosdvkt@gmail.com
Web: www.diosdicsatorna.hu

Csalók a csatornázásban – érdemes odafigyelni!

Az  idén  már  sokadjára  meg-
szervezett  Érdi  Napok  rendez-
vénysorozat  mindenkori  leg-
nagyobb  eseménye  az  utcabál, 
ami  ebben  az  esztendőben  is 
színes  programokkal  várta  az 
érdieket. Aki  sétálni,  enni,  inni 
vagy  nézelődni  szeretett  volna, 
akár már  korábban  is  érkezhe-
tett,  de  a  mûvelődési  központ 
mellett  felállított  színpadon 
csak  kora  délután  indultak  az 
események.
Táncvarázs címmel érdi tánc-

egyesületek  előadásait  tekint-
hették  meg  az  érdeklődők. 
Klasszikus  és  modern  tánc 
egyaránt  szerepelt  a  program-
ban  és  mivel  az  utcabálon  fel-
lépni  nem  mindennapi  dolog, 
így sok-sok meglepetés produk-
ciót is láthatott a közönség. 
A táncosokat  a  zenészek 

követték.  Először  az  érdi 
születésû  Molnár  György 
harmonikamûvész  triója  ját-

szott,  amelynek  repertoárjában 
a tangótól kezdve a polkán át a 
latin dallamokig minden hallha-
tó,  ezért  okkal  remélték,  hogy 
mindenki  megtalálja  majd  a 
kedvére valót. Az ABSZ zenekar 
talán  kevésbé,  de  dalaik  annál 
ismertebbek  lehettek  az  egyre 

gyarapodó  közönség  számára, 
hiszen  olyan  klasszikusok  fel-
dolgozásait  játszották,  mint  az 
Illés,  a  Fonográf,  a  Tolcsvay  és 
a Bojtorján. Ahogy a banda éne-
kes-gitárosa fogalmazott, kifeje-
zetten  azzal  a  céllal  alakultak, 
hogy  megőrizzék  és  időről-
időre élőben is eljátszák ezeket, 
a  magyar  könnyûzene  történe-
tét meghatározó számokat.
T.  Mészáros  András  polgár-

mesteri köszöntője után a 70-es, 
80-as  évek  legendás  funk-rock 
együttese,  a  Wastaps  lépett  a 
színpadra,  amelynek  a  gitá-
ros,  Keres  Tibor  személyében 
szintén  van  érdi  tagja,  aki  el 
is  ismerte:  nagy  öröm  „hazai 
közönség” előtt játszani. Ehhez 
Charlie Nice énekes csak annyit 
fûzött  hozzá,  reméli,  hogy  a 
saját  nóták  és  az  ismert  funky, 
soul  dallamok  lázba  hozzák 
majd az érdieket.
Azonban  a  szervezők  nem 

csupán  a  már  jól  bejáratott 
mûfajokat  kívánták  bemutatni. 
Jóllehet, az Ezüst Patak zenekar 
nem az első, amelyik a magyar 
népzenét  a modern  hangzással 
vegyíti, de mindenképp az utca-
bál egyik különlegessége volt az 
ő koncertjük. 
Bár az éjféli tûzijátéknak is volt 

ereje,  a  nap  legnagyobb  durra-
nása  már  másfél  órával  koráb-
ban bekövetkezett. Ekkor csapott 
ugyanis  a  húrok  közé  az  ország 
első számú rockabilly bandája, a 
Mystery Gang. A 60 évvel ezelőt-
ti  Amerikát  megidéző  másfél 
órás  koncert  alatt  a  „rázás”  és 
„zakatolás”  játszotta  a  főszere-
pet,  sőt,  még  egy  ősbemutatóra 
is sor került, hiszen itt játszották 
el  élőben  először  Cseh  Tamás 
klasszikussá  vált Budapest  címû 
dalának sajátos átiratát.
Az idei központi utcabál végül 

–  a  már  említett  –  tûzijátékkal 
zárult.  Ezzel  egyúttal  hivatalo-
san  is  megkezdődött  a  2013-as 
Érdi Napok kulturális és tudomá-
nyos fesztivál, melynek további 
programjai egészen szeptember 
19-ig tartanak majd. 

Az Érdi Napok rendezvénysorozata 

utcabállal kezdõdött
Szeptember 7-én ismét megtartották a már hagyomá-
nyosnak mondható központi utcabált a város fõterén. 
A kézmûves és kirakodóvásár mellett a szervezõk 
táncelõadással és koncertekkel várták az érdeklõdõket, 
akik az idõjárásra sem panaszkodhattak, hiszen 
verõfényes napsütésben élvezhették a programokat. 
Az éjszakába nyúló rendezvény egyúttal a két héten át 
tartó Érdi Napok nyitóeseménye is volt.



XXIII. évfolyam, 2013. szeptember 12.Érdi Újság6 ajánló

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő: Bognár Nándor. Szerkesztőség: 
2030 Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai előkészítés: Tex-Ver Kft. Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó 
Kft. Nyomda: Bertalan László nyomdaigazgató 1225 Budapest, Campona u. 1. E-mail: ringierprint@ringier.hu Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:  
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2013. szeptember 16 – 22.

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:

Kézműves Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Szeptember 21. szombat 10 óra
A horgolás alapjai
Vezeti: Tamaskáné

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

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 megtekint-
hető: szeptember 23-ig

A fotógalériában
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 

Programok:

2013. szeptember 21-én, szombaton 9-12 
óráig
Baba-mama Börze
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására.
A börzére minden asztal elkelt.
További információ: Czinderné 
Tassi Beáta
 06 20 448-5121

Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás: 
keddtől péntekig: 
 10.00–18.00-ig
szombat–vasárnap: 
 10.00–18.00-ig

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

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

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

Érdi Napok 

Szeptember 17. (kedd) 11,00 
VI. Balázs Dénes tudománytör-
téneti konferencia 

Szeptember 17. (kedd) 17,00 
Cséke Zsolt: Az én 
„Benyovszkym” című doku-
mentumfilmjének bemutatója 

Szeptember 19. (csütörtök) 17,00
Sándorfalvi László: Mezőföld 
természeti csodái című fotóki-
állításának megnyitója

Szeptember 19. (csütörtök) 17,30
Somorjai Ferenc: Magyarország 
útikalauz című könyvének 
bemutatója 

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

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

 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

Felnőtt könyvtár
20. (péntek) 15 óra
Csuka Zoltán születésnapja. 
Koszorúzás.
Jószomszédság Könyvtár, Érd, 
Sárd utca 35.

Könyvtári játék  
a gyermekkönyvtárban
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
Felnőtt könyvtár:
(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!

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.

FELHÍVÁS 15. életévüket betöltött amatőr alkotóknak
Az Érdi IRKA irodalmi pályázatot hirdet vers- és prózaírók számára  Szavaink hitele 
címmel. A mű tartalmazhatja  az adott szónak,  a becsületszónak a súlyát, a kimondott 
szó erejét, hatását – ha van. A foghegyről vagy a hetykén odavetett szavak sértését, a 
simaszájú képmutatást, esetleg a naiv hiszékenységet.  A tettek vagy a szavak tartalma 
a fontosabb?

Feltételek:  névvel, (e-mail) címmel, telefonszámmal ellátott, nyomtatásban meg 
nem jelent   két darab vers/próza, műfaji megkötés nélkül, maximum  három  oldalnyi 
terjedelemben  (A4), 12-es betűméret, 2,5 cm-es margószél, 1,5-es sortávolság.

Elvárás/biztatás:  a pályázók bátran merítsenek az irodalmi eszközök gazdag 
tárházából.

A pályaműveket az irodalmi klub nem alkotó tagjai bírálják el: Somfai István (Poly-
Art), Vikár János (VMG-tanár), Tokaji Ildikó  (AJG-tanár, Szbatta) és Daróci Lajosné 
(klubvezető)

Nevezési díj nincs. Határidő: 2013. október 31. Eredményhirdetés: 2013. novem-
ber 22-én a Szepes Gyula Művelődési Házban. Díjazás: a kiemelkedőknek neves érdi 
képzőművészek adják át saját műalkotásukat.

A legjobbnak ítélt művekből válogatás jelenik meg az Érdi IRKA-zsebkönyvsorozat-
ban. Beküldési cím:  dalane@freemail.hu, valamint postai úton a kiadóba.

Tisztelt Szülők, Tisztelt Iskola -, óvoda vezető !
Ezúton szeretném tájékoztatni önöket,hogy szeptembertől  folytatódik az  úszásoktatás 
Érden, a Gárdonyi tanuszodában, a Gárdonyi Géza u. 1. szám alatt. Várjuk szeretettel 
óvodás és általános iskolás gyerekek jelentkezését, hogy megismerhessék a víz és az 
úszás élményét.

Célunk, hogy kedvező áron, magasan képzett szakoktatóink révén, személyre szabott 
kezdő és haladó csoportos rendszerben szakszerűen és biztonságosan tanulhassák meg 
gyermekeink a különböző úszásformákat az egyik legegészségesebb sportágban.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenes vízfelület használattal + belépővel 
támogatja a gyerekek úszásoktatását a következő kedvező feltételekkel:
Nagycsoportos óvodás és általános iskola első osztályos tanulók részére:
– a csoportos úszásoktatás, kedvezményes térítés ellenében vehető igénybe.
A szolgáltatás alkalmankénti ára: 
– 60 perces oktatás
Óvodai szervezésben 600 Ft/alkalom. Az iskola szervezésében első osztályos tanulók 
részére 600 Ft/alkalom, második osztálytól 950  Ft/fő/alkalom, amelyhez biztosítjuk és 
megszervezzük a kedvezményes oda-vissza szállítást.

Szülői szervezésben (délutános oktatás keretein belül) 1150 Ft/fő, amely tartalmazza 
a csoportos foglalkozás árát, valamint az uszoda belépőt is.

(Testvérkedvezmény érvényesíthető!)
Reméljük, hogy szervezésünkben sok új úszó reménységgel fog Érd városa is gazda-

godni és sokan érzik majd magukénak gyermekeink közül ezt a helyben rendelkezésre 
álló egészséges mozgásformát.
Munkatársunk várja jelentkezését vagy érdeklődését az alábbi telefonszámon:
Fülöp Henriett, 06-20-2215-502
Tisztelettel,  Érdi Úszó Sport Kft.

Karate és önvédelmi tanfolyam
A Szepes Gyula Mûvelődési Központ karate és önvédelmi 
tanfolyamot indít az alábbi időpontotkban és korosztályok 
számára. Az óvodás és a gyermek korosztály tagjait hétfői és 
szerdai  napokon, 12 éves kortól a gyermek és az ifjúsági, a fel-
nőtt korosztály tagjait pedig hétfői és pénteki foglalkozásokra 
várjuk. Érdeklődni és felvilágosítást kérni az alábbi telefonszá-
mon lehet: 06 20 427 2148.

Tájékoztató
a Parkvárosi Postahivatal új nyitva tartási rendjéről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Érd-Parkvárosi Postahivatal 
a korábbiaktól eltérően 

hétfőtől péntekig reggel 8.00 és este 19.00 óra között 

várja az ügyfeleket. 
Szombaton és vasárnap a posta zárva van.



Az érdi Duna-Art Fotóklub 
ezúttal meghívta a térségünkben 
működő két társklubot, a buda-
örsi Sásdi László Fotóműhelyt 
és a csepeli Réti Pál Fotóklubot, 
így a három műhely több mint 
félszáz pillanatképét láthat-
ja az érdi közönség. A tárlatot 
Szedlacsek Emília, a kultúrház 
igazgatója nyitotta meg, de előt-
te Körmendy Zizi, a Duna-Art 
Fotóklub vezetője köszöntötte 
a kiállítás résztvevőit és a ven-
dégeket. Évekkel ezelőtt talán a 
fényképezőgép márkája is fon-
tos volt, leginkább azért, hogy 
alkalmas legyen a pillanat töre-
dékének megörökítésére. Ma 
azonban olyan technikai esz-
közök állnak rendelkezésünkre, 
hogy a fényképezés minden-
napossá, szinte hétköznapi-
vá lett az életünkben. Bárhol, 
bármit lefotózhatunk digitális 
fényképezőgéppel, vagy akár 
mobiltelefonnal. Fotóinkat már 
nem albumokban, hanem map-
pákban rendszerezzük és tárol-

juk, jóval többet, mint évekkel 
ezelőtt. Éppen ezért felmerülhet 
a kérdés; mi a jó fotó titka? 
Minden bizonnyal az, hogy 
legyen mögötte művészi szán-
dék, és legyen ünnep a szem-
nek.

Az emberi élet véges, és igen-
csak behatárolt. Jól tudjuk, 
hogy mindaz, ami körülvesz 
bennünket, ami történik velünk, 
amit megélünk, akár szomorú 
vagy örömteli esemény, bizony 
múlandó. Ezért él bennünk a 
vágy, hogy megállíthassuk az 
időt, mert szeretnénk megra-
gadni, megélni, felfedezni min-
den egyes pillanatát. A kérdés 
azonban az, hogy észrevesz-
szük-e a megfelelő pillanatot, 
képesek vagyunk-e arra, hogy 
ott és akkor lencsevégre kap-
juk, ezáltal „megállítsuk” azt, 
ami fontos nekünk? A három 
fotóklub, fotóműhely tagjai 
rátaláltak ezekre a pillanatokra. 
Miénk a pillanat! – így nevez-
ték el a kiállítást, de mindazt, 
amit ők észrevettek, megláttak, 
felfedeztek és „tetten értek”, 
nem tartották meg féltékenyen 
maguknak, hanem képeiken 
keresztül be akarják mutatni 
másoknak is. Megosztani az 
egyedülálló élményt, a külön-
leges tájat, a természeti csodá-
kat, az ember alkotta épületeket 
– mindazt, amit környezetünk-
ben egy kicsit más szemmel, 
a fotóművész szemével látnak. 
Nekik köszönhetően rácsodál-
kozhatunk a csodaszép napra-
forgó tányérra, a felkelő vagy 
épp lenyugvó nap színpompá-
ira, a természet szépségeinek 
legapróbb részleteire, megannyi 
pillanatára is, amire a hétközna-
pokban talán soha nem figyel-
nénk fel. Most azonban itt van 
az alkalom, hogy a fotógráfusok 
szemével lássuk mi is mindazt, 
amit ők szépnek, érdekesnek, 
gondolatébresztőnek láttak. 

Ötvenhat nagyszerű fotó, 
ami valóságos ünnep a szem-
nek, és többet is láttat annál, 
mint a megörökített pillanat. 
A megnyitón a Vanmoncsello 
duo fokozta a művészeti 
élményt, kellemes csellómuzsi-
kájával remek zenei aláfestést 
nyújtva a szemlélődőknek. Aki 
a megnyitóról lemaradt, szept-
ember 23-áig bármikor megra-
gadhatja a három fotóműhely 
által közvetített, remek pillana-
tokat.  Bálint Edit
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szeptember 16. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. gasztronómiai 

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

10:00 Érdi Panoráma
10:30 Polgár-társ
11:30 Fény-Kép
15:10 Négyszemközt 
15:30 Érdi Panoráma
16:00 Fogadóóra
16:30 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. gasztronómiai 

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

17:00 Polgár-társ
17:30 A Jazz születésétől napjainkig 24/6.  

TV sorozat, 40’ 
18:10 Négyszemközt 
18:30 A Doktor Szöveti keringési zavar 

szórakoztató egészségügyi magazinműsor 
25’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:00 A Jazz születésétől napjainkig 24/6.  

TV sorozat, 40’ 
21:40 Híradó ism.
22:00 Polgár-társ
22:30 Négyszemközt ism.

szeptember 17. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. gasztronómiai 

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

08:50 Fény-Kép
09:20 Négyszemközt
09:40 Kézilabda-mérkőzés
11:10 A Doktor Szöveti keringési zavar szórakoz-

tató egészségügyi magazinműsor 25’ 
14:50 Híradó
15:10 Fény-Kép
15:40 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. gasztronómiai 

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

16:10 Négyszemközt
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/23. 
17:30 A Doktor Szöveti keringési zavar szórakoz-

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

Nemes Tibor filmje 8. 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 8. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/23. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

szeptember 18. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/6.  

TV sorozat, 40’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. gasztronómiai 

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem 90/23. 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 8. rész 
15:00 Híradó
15:20 Fény-kép
15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 90/23. 
17:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:40 Négyszemközt 
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Szöveti keringési zavar szórakoz-

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 A Doktor Szöveti keringési zavar szórakoz-

tató egészségügyi magazinműsor 25’ 

szeptember 19. 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 8. rész 
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

élő közvetítése
15:00 Híradó
15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 8. rész 

16:00 Mozgás
16:30 Fény-Kép
17:00 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. gasztronómiai 

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/1. 
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 90/24. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 8. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

szeptember 20. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/24. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 8. 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 Magyarok az emberevők földjén 14/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:10 Négyszemközt 
17:30 Mozgás
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Szöveti keringési zavar szórakoz-

tató 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 24/7.  

TV sorozat, 42’ 
21:05 Híradó
21:20 Bibliai Szabadegyetem 90/24. 
22:20 Négyszemközt ism.
22:40 A Jazz születésétől napjainkig 24/7.  

TV sorozat, 42’ 

szeptember 21. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. 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 Magyarok az emberevők földjén 14/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/24. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. 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 8. rész 
20:30 Cimborák – Nádi szélben 

magyar természetfilm, 76’ 
rend.: Homoki Nagy István 

21:15 Érdi Panoráma

szeptember 22. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/24. 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/24. 
17:00 Cimborák – Nádi szélben magyar termé-

szetfilm, 76’ rend.: Homoki Nagy István 
18:15 A Jazz születésétől napjainkig 24/7.  

TV sorozat, 42’ 
19:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 9. rész 
19:30 Fény-kép
20:00 Mozgás
20:30 Polgár-társ
21:00 Érdi Panoráma
21:30 Fény-kép
22:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2013. szeptember 16 – 22.

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

Kiállításuknak a „Miénk a pilla-
nat!” címet adták, nem véletle-
nül, mert a fényképek egy-egy 
elkapott mozzanatot, mozdula-
tot, helyzetet rögzítenek, amit 
gyakran a másodperc tizedrész-

ében, és olykor rengeteg pró-
bálkozás után, talán csak egyet-
lenegyszer sikerül lencsevégre 
kapni. Meg olyant, ami mellett 
egy laikus biztosan észrevétle-
nül elmenne. 

Három fotómûhely közös kiállítása  

Miénk a pillanat!
Még a napjainkban használt, korszerû digitális fényképezõgéppel sem sikerülhet 
mindig megragadni a soha vissza nem térõ pillanatokat. Megörökítésükhöz szüksé-
ges a kiváló eszköz, de ez önmagában kevés, ha nem párosul egy mindenre nyitott 
és kíváncsi „avatott” szemmel. Olyan érzékenységgel, amellyel a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban szeptember 6-án megnyílt fotókiállítás alkotói rendelkez-
nek, akik három különbözõ fotómûhely tagjai, de ezúttal együtt tették közszemlére 
mindazt, amit fotóikon keresztül el szerettek volna mondani errõl a világról. 

Felismerhetõ helyszínek, tárgyak, helyzetek, mégis más szemmel láttatja mindet az igazi fotógráfus - ez teszi 
vonzóvá a kiállított képeket

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A Vanmoncsello Duo nagyszerû zenei aláfestést nyújtott a szemlélõdéshez

Körmendy Zizy, a Duna-Art Fotóklub vezetõje köszöntötte a kiállítás résztvevõit
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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

Erzsébet-utalvány
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– Egy beszédében úgy fogalma-
zott, az Erzsébet-program új erő-
forrás a szociális ellátó hálózat-
ban. Mit kell érteni ez alatt?

– A Programot azért hívtuk 
életre, mert fontos számunkra a 
felelősségvállalás. Azért nevez-
hetjük egy új erőforrásnak a 
szociális ellátó hálózatban, mert 
célja, hogy jelentősen csökkent-
se azoknak a gyermekeknek, 
felnőtteknek a számát, akik ré-
szére nem biztosított az aktív ki-
kapcsolódás lehetősége.

– Hogyan illeszkedik a Program 
a kormányzat politikájába?

– A kormány kiemelt feladatá-
nak tekinti a nehéz helyzetben lé-
vő felnőttek és gyermekek üdül-

tetését, egészséges étkeztetésé-
nek elősegítését. Ezért szükséges, 
hogy törvényi szinten legyen 
meghatározva, hogy az Erzsébet-
utalvány forgalmazásából szár-
mazó eredmény kizárólag szociá-
lis üdülési célokra, és természete-
sen ezzel összefüggő szolgáltatá-
sokra, illetve egyéb szociális 
programokra használható fel. Az 
Erzsébet-program célja a szociá-
lis háló, a szociális gondoskodás 
erősítése. Ez teljes mértékben be-
leillik a kormányzat keresztény 
értékrendjébe. Úgy gondolom, jó 
irányba haladunk.

– Mégis, az Európai Bizottság 
korábbi döntésével újabb sza-
kaszba lépett a cafeteria-
rendszer átalakítása ellen folyta-
tott kötelezettségszegési eljárás. 

– Az unióban nincs olyan or-
szág, amely ellen ne folyna kö-
telezettségszegési eljárás. A 
Bizottság korábbi közlésében 
diszkriminatívnak ítélte meg az 
utalványt, amely szerinte állami 
monopóliumot hoz létre. A 
SZÉP Kártya bevezetésével nem 
korlátoztunk, hanem éppen 
hogy kinyitottunk egy korábban 
monopol piacot. Míg az Üdülési 
Csekket kizárólag egy szereplő 
forgalmazhatta, a SZÉP Kártyát 
jelenleg is három nagyvállalat 
bocsátja ki, amelyek között ha-
zai és külföldi érdekeltségű egy-
aránt megtalálható.

– Van-e jogosultsága az Európai 
Uniónak ilyen kérdésekben kifo-
gással élni?

– Az Európai Unió alapító szer-
ződésének 3. és 4. cikke alapján 
az EU-nak nincs joga eljárni olyan 
kérdésekben, amelyek nem tar-
toznak kifejezetten uniós hatás-
körbe. Mivel ez egy szociális 
program, és a szociális kérdések 
nemzeti hatáskörbe tartoznak, 

ezért az EU-nak nincs jogköre el-
járni. Bízom abban, hogy az 
Európai Bizottság döntése nyo-
mán nem kerül veszélybe a szo-
ciális üdültetés és táboroztatás. 
Remélem azt is, hogy az Erzsébet-
programban nyertes pályázók fel-
használhatják kedvezményes 
üdülési lehetőségeiket.

– Miért fontos az Erzsébet-
program és az Erzsébet-utalvány 
rendszere?

– A most zajló gazdasági vál-
ság idején az Erzsébet-program 
megoldást jelenthet arra, ho-
gyan juthatnak a szociálisan rá-
szoruló felnőttek és gyermekek 
pihenési, kikapcsolódási lehető-
séghez anélkül, hogy az az ál-
lamkasszát vagy a pénztárcáju-
kat terhelné. Fontos hangsú-
lyozni, hogy az Erzsébet-
program egy olyan szociális 
program és szolgáltatás, amely 
nyereség célzatú piaci szerepet 
nem tölt be. Az elindulás óta 
gyűjtött statisztikák bizonyít-
ják: nehéz gazdasági helyzet-
ben is lehet újszerű, szolidáris 
lépést tenni az emberek felé.

– Mitől újszerű a Program 
Európában?

– Úgy látjuk, sok szempont-
ból Európa előtt járunk, mert 
példát mutatunk azzal, hogy 
egy kormány hogyan lehet szo-
ciálisan elkötelezett úgy, hogy 
ezt nemcsak szavakban hangoz-
tatja, hanem tettekben meg is 
valósítja az elképzeléseit. 
Számításaink szerint Euró pában 
– a lakosságszámot figyelembe 
véve – Magyar orszá gon jutnak 
el az emberek a legnagyobb 
arányban nyaralni szociális 

üdültetési rendszerben. A leg-
frissebb adataink szerint az 
Erzsébet-programnak köszönhe-
tően több mint 73 ezer gyermek 
kapott üdülési és táborozási le-
hetőséget, köztük olyanok, akik 
nagy része valószínűleg nem ju-
tott volna el nyaralni.

– A nyár folyamán 10 héten át 
több mint 40 ezer gyermek töl-
tötte szünidejének egy részét 
Erzsébet-táborban. Véleménye 
szerint, mit adhatnak a gyere-
keknek ezek a táborok?

– A Programhoz jeles sportolók 
adták a nevüket, akik szívvel-lé-
lekkel dolgoztak a tábor minden-
napjain: például Kovács Ágnes 

úszónő vagy a bokszoló Kovács 
István is részt vállaltak a szerve-
zésben. Úgy gondolom, hogy az 
olimpikonokkal történő szemé-
lyes találkozás mindenképpen 
nagy élmény. A gyerekek a cser-
készettel is megismerkedhettek, 
általuk közelebb kerülhettek a 
természethez, ami, valljuk be, 
mostanában elég sok városi gye-
reknek újdonságot jelent. A ne-
héz anyagi helyzetben élő gyere-
kek nemcsak, hogy teljes ellátás-
sal 1000-2000 forintért vehettek 
részt az egyhetes táborokban – 
ezzel hatalmas anyagi terhet levé-
ve a szülők válláról –, hanem sok 
olyan élményben lehetett részük, 
amely nem biztos, hogy minden-
ki számára megadatik.

Mint arról Nagy Anna tájékoz-
tatást adott, az Erzsébet 
Utalványforgalmazó Kft. által 
meghirdetett brikettpályázatra 
az ország 47 leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek iskolái je-
lentkezhetnek szeptember 30-
ig. Tavaly öt oktatási intézmény 
nyert, idén azonban legalább 
hét részesülhet támogatásban. 
A brikett érvénytelenített 
Erzsébet-utal ványból készül, 
évente körülbelül 100 tonna, és 
fűtőértéke a tűzifáéval azonos. 
Bizonyos előfeltételeket szük-
séges teljesíteni a pályázóknak, 
húzta alá Nagy Anna, mint pél-
dául vegyes tüzelésű kazánnal 
kell rendelkezniük, illetve 
olyan helyiséggel, ahol a briket-
tet tárolni tudják.

Az Erzsébet-program szóvivő-
je kérdésre válaszolva elmondta, 
az Erzsébet-táborok nagyon jól 
sikerültek, végig nagyon jó han-

gulatban teltek. Tavalyhoz képest 
idén sokkal több pályázatot hir-
detett a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapít vány, és nőtt a résztvevők 
száma is.

A nyár folyamán elindult az 
Erzsébet Talentum Program – 
mondta az Erzsébet-program 
szóvivője. Ennek lényege, hogy 
a tehetségeket felkarolják. A 
Prog ramba azok a gyerekek ke-
rülhetnek be, akikről a nyári te-
matikus Erzsébet-táborok szak-
mai vezetői ajánlást készítenek. 
Hozzátette, idén nyáron is sok 
tehetséggel találkoztak. Példa-
ként említett egy állami gondo-
zott kisfiút, akire a vitorlástá-
borban figyeltek fel. Ő korábban 
még soha nem vitorlázott, mert 
erre nem is lett volna lehetősé-
ge, de ahogy hajóba ült, lehetett 
látni, hogy erre született – me-
sélte el Nagy Anna egy táborve-
zető élményét.

Nagy Anna hangsúlyozta, bár 
véget ért a nyár, nem ért véget az 
Erzsébet-program. Elkezdődtek 
az iskolai csoportoknak szóló, 
háromnapos őszi kirándulások, 
illetve december végéig folyama-
tosan zajlik az Erzsébet-program 
szociális üdültetése is.

Az Erzsébet-program megvaló-
sítását az Erzsébet-utalvány for-
galmazásának pénzügyi eredmé-
nye biztosítja, központi költség-
vetési források bevonása nélkül. 
A kormány által támogatott, és a 
Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány által működtetett szo-
ciális üdültetési program több 
mint 260 ezer embernek, köztük 
több mint 100 ezer gyermeknek 
teremtett 2012-ben és 2013-ban 
üdülési, pihenési lehetőséget.

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 2012-ben írt ki elő-
ször pályázatot az Erzsébet-
táborban nyaraló fiatalok részé-
re. Akkor közel 100 pályamunka 
érkezett a felhívásra. A tavalyi si-
ker folytatásaként az Alapítvány 
idén is meghirdette a Nyári él-
mények pályázatot, amelyre há-
rom kategóriában – élménybe-

számolók, a táborozás ihlette 
képzőművészeti munkák, mese-
írás Árpádházi Szent Erzsébetről 

–, valamint 3 korcsoportban – 
8-14 év, 15-18 év és 18 év fölött 
– lehet jelentkezni.

Valószínűleg idén még többen 
ragadnak majd tollat, ecsetet vagy 
klaviatúrát, hiszen több mint 40 
ezer fiatal nyaralt Erzsébet-
táborokban. A nyári élményekről 
szóló pályamunkák beküldését 
2013. szeptember 27-ig várja az 
Alapítvány. Az alkotásokat az 
Erzsébet-program Tanácsadó 
Testületének tagjai bírálják el.

A felhívás részletei az 
Erzsébet-tábor füzetben olvas-
hatóak, amely letölthető az 
Erzsébet-program Facebook ol-
daláról.

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

Jó irányba haladunk
Az Erzsébet-program bizonyíték arra, hogy nehéz 
gazdasági helyzetben is lehet újszerű, szolidáris lé-
pést tenni az emberek felé – vélekedik Rétvári 
Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
parlamenti államtitkára.

Kezdetét vette szeptember 2-án az Őszi kirándulás, amelyen hat héten át mint-
egy 9 ezer gyermek vesz részt. Az iskolai csoportok számára meghirdetett pá-
lyázat részleteiről, a nyári Erzsébet-táborok tapasztalatairól, valamint az 
Erzsébet-utalvány brikettpályázatról is beszélt Nagy Anna, az Erzsébet-program 
szóvivője a Lánchíd Rádiónak adott interjúban.

Szeptember végéig nyújt-
hatóak be a pályamunkák 
a Nyári élmények pályá-
zatra, amelyet a szünidő-
ben Erzsébet-táborban 
nyaraló fiataloknak hirde-
tett a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány.

Elindult az Őszi kirándulás Meséld el Te is nyári élményeidet!
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tó

: K
IM

Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára
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Erzsébet-program
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Megtisztelőnek éreztem a leető-
séget, hogy mint érdi vállalkozó 
írjak magamról, hiszem nálam  
“érdibbekre” vár a város polgá-
rainak és a helyi vállalkozásai-
nak méltatása. Viszont 1991óta 
járok nap mint nap ide, ezért 
talán nem indkolatlan a bemu-
tatkozás. Annak idején egy bel-
sőépítész barátom fantáziája 
ötlött ki nagyszabásu tervet az 
ófalusi elhagyott téglagyár ujjá-
élesztésére. Ez az álom sajnos 
a kilencvenes években hazánk-
ban dúló “vadkapitalizmus” 
áldozata lett, és még ma is az 
enyészeté Érdnek ez a csodás 
Duna-parti szakasza.Viszont az 
idők során felépített parkvárosi 
birtok áll és m?ködik. Nyaranta 
innen irányítottuk 15 évig a dal-
máciai panziónkat, amelynek 
kifutása után itt kezdtem bele 
egy borkereskedéssel foglalko-
zó, igazán érdekes vállalkozás-
ba.

Érden a vegyes összetétel? 
lakosság igényeinek a számtalan 
helyi szolgáltató nyújt állandó 
és megbízható ellátást a kulcs-
másolótól a magánóvodán át a 
hétvégi grillparti borszállítójáig. 
Egy kertváros lakóóközössége 
igényli a személyes kapcsola-
tokat is, amely a szomszédo-
lástól a piaci bevásárlásig, a 
saját hentesig, fodrászig terjed. 
Észrevettem, hogy az otthoni 
borfogyasztás kulturált kiszol-
gálása égető hiány – ezt a hiányt 
igyekeztünk megszûntetni, ami-
kor a Borháló Borkereskedés 
hálózat keretén belül megnyi-
tottuk boltunkat, még julius 
elején. 

A parkvársi AGIP benzinkút 
üzletsorán található boltunk 
a hazai borvidékek csaknem 
40 féle borát kínálja a villányi 
száraz kékfrankostól a balatoni 
rozén keresztül a tokaji édes 
furmintig.

A Borháló társaság ars poeti-
káját azonnal magamévá tettem, 
amelynek lényege: a bor köz-
vetlenül a borászatokból kerül-
jön az üzleteinkbe, kihagyva a 
szokásos kereskedelmi lánco-
kat, így tudunk biztosítani igen 
kedvező árakat. Másik fontos 
tényező, hogy kínálatunkban 
már 550 Ft / liter áron található 
vörösbor, azaz: mi bort adunk 
el, nem pedig csomagolást. Ez a 
környezettudatos gondolkodás 
is pozitiv visszhangra talál a 
hozzánk betérők körében. Ezt 
érzékelteti mottónk is:,,A víz az 
őselem. Először: a víz borrá vál-
tozik; a bor vérré változik. A víz 
az anyag, a bor a lélek, a vér 
a szellem”- ahogy ezt Hamvas 
Béla vallotta.

A Borháló borkereskedés 
országos hálózat, amely a minő-

ségi borra nem divatos, finnyás-
cikornyás sommelier szem-
lélettel tekint, hanem a bort, 
mint természeti értéket szereti, 
tiszteli, és mindenki számára 
megpróbálja elérhetővé tenni. 
Legfőbb értékünk a borváloga-
tásunk, amely többéves kós-
tolás, országjárás folyamán 
alakult ki, amelyet egyébként 
játékos kedvû, vakon is kóstol-
ni tudó vásárlóinkkal közösen 
hoztunk létre.

Jelmondatunk: Nálunk más 
a mÉrték. A hét és fél deciben 
kevéssé hiszünk. Leginkább a 
hordóban, az egészséges nagy 
kortyokban, az élet szere-
tetében, természetes ritmusá-
ban. Hamvas Béla szerint a cso-
paki bor mértéke (egy korty!) 
három és fél deci. Ennyit esik 
jól inni egy húzásra ebéd után. 
Ezért is kínálunk változatos 
mennyiségeket tartalmazó 
kiszereléseket, hogy kedvére 
tartalékoljon bárki a kedvenc 
borából, megkínálhasson szom-
szédot, jótevőt, kedves isme-
rőst. Ne korlátozzon a hét és 
fél deci!

Üzletünkben csak a bor a 
lényeg, valamint az, hogy min-
denki valóban elérhető áron jus-
son különleges minőségû borok-
hoz bármelyik kedvenc történel-
mi borvidékéről. A csomagolás 
számunkra nem lényeges, for-
galmazunk magnum palackos, 
pet palackos, bag in boxban 
tárolt borokat egyaránt. Otthon 
úgyis mindenki kitölti karaff-
ba, üvegbe. Ami lényeges, hogy 
ezeket a borokat mind magunk 
választottuk ki, többségük csak 
nálunk kapható, vásárlás előtt 
pedig megkóstolhatók. 

A bor számunkra nem analízis 
tárgya, nem kémiai összetéte-
le az alkotóelemeknek, hanem 
analógia. Az élet, a természet, az 
ember olyan, mint a bor. A bor 
olyan, mint az ember. Ha jó tala-
jon terem a szőlő, az olyan neki, 
mint az embernek a családja. 
A gondoskodó kezek, a mûvelés 
a kiváló iskola, képzés. A jó 
időjárás, a klíma, amikor jókor 
vagyunk jó helyen. A borász 
pedig mi magunk vagyunk, akik 
aztán elrendezik, hogy mit kez-
dünk az életünkben felhalmozott 
tudással, erénnyel, erkölccsel. 
A bor pedig a borász tükre. 

Ezért tartjuk lényegesnek, 
hogy mit iszunk, hogy mennyi-
re érezhető a kortyban a borász 
alázata a természethez, hogy 
milyen karakterû bort készít a 
borász. Meglepő megtapasztal-
ni, hogy mennyire képviseli a 
bor a borászból sugárzó szelle-
miséget, gondosságot, habitust.

A Borhálóval együttmûködő 
borászok garanciát jelente-

Egy új német-angol nyelvis-
kola kezdte meg mûködését 
Érden. Legfőbb profilja a 
német nyelv ismeretének 
emelése a diákság és a felnőtt 
korosztály körében, amely az 
angollal szemben, mint idegen 
nyelv az utóbbi években meg-
lehetősen háttérbe szorult. 
Német nyelv mellett angol 
nyelvet is oktatunk magán-
személyeknek és cégeknek, 
de nyelvoktatási palettánkat 
más nyelvekkel is tervezzük 
kiszélesíteni az igényeknek 
megfelelően.

Legfontosabb célkitûzésünk 
az oktatás minőségének és 
körülményeinek folyamatos 
fejlesztése, hallgatóbarát, szín-
vonalas, megbízható intéz-
mény mûködtetése. A Németh 
Oktatási Stúdió Német-Angol 
Nyelviskola diákközpontú, mi-
nőségorientált oktató szemlé-
lettel rendelkező iskola, ahol 
az eredményorientáltság jó 
hangulattal és kellemes lég-
körrel párosul.

  A modern nyelvoktatásra 
berendezett, mintegy 50 m2-es 
teljesen új oktatóteremben 
kisebb csoportokban (átlag 
4-7 fő), de akár 12 fő számá-
ra is biztosított az oktatás. 
A termekben a nyelvoktatás-
hoz szükséges minden tárgyi 
feltétel adott, a szükséges 
táblákon és segédeszközökön 
kívül a multimédiás nyelvok-
tató segédanyagok is megta-
lálhatók. A családias légkört 
hivatott megteremteni az 
oktatóterem hagyományostól 
eltérő elrendezése is.

Végezetül, amiért érdemes  
hozzánk jönni:

•  Minőségi oktatást kap nálunk 
– iskolánkban kizárólag csak 
diplomás, nyelvvizsgáztatási 
tapasztalattal is rendelkező, 
jól felkészült, fiatalos nyelv-
tanárok tanítanak;

•  Beszédközpontú oktatás 
már a legelső órától – bát-
ran és magabiztosan fogsz 
tudni beszélni németül vagy 
angolul;

•  Felkészítést különböző nyelv-
vizsgákra – Goethe, TELC, 
Origó, BME, ECL, EURO, 
Cambridge nyelvvizsga, stb.;

•  Kis létszámú, 4-7 fős cso-
portjainkban nagy figyelmet 
kapsz – oktatóink mindig 
szívesen válaszolnak kérdé-
seidre;

•  Érdekes feladatok – újságok, 
folyóiratok, kisfilmek, slá-
gerek, és az ezekhez kap-
csolódó feladatok, játékok 

nek a borfogyasztónak, hogy 
nálunk nem lehet „mellé-
nyúlni”. A legtöbb borunknak 
egyébként megvásárolható a 
palackos változata is. A velünk 
együttmûködő borászok min-
ket is büszkeséggel töltenek 
el, hiszen kóstolhatják nálunk 

Mészáros Pál, Takler Ferenc, 
Szőke Mátyás, Frittmann János, 
Vincze Béla, Wekler János, 
Sabar borház, Cézár pince, 
Bujdosó pince borait.

Térjenek be Önök is hozzánk 
egy pohár borra!

Mészáros András ügyvezető

Vállalkozói életutak Érden
A Borháló bort kínál, nem csomagolást

Nyelvtanulás, jó hangulatban

információk

segítségével sajátíthatod el és 
gyakorolhatod az új ismere-
teket;

•  A tanfolyam elvégzése után 
– kérésre – mindenkinek sor-
számozott és névvel ellátott 
tanúsítványt adunk ki az 
elvégzett tanfolyamról, ha 
nem tett nyelvvizsgát;

•  Hamarosan nyelvvizsgát is 
tehetnek nálunk – hivatalos 
nyelvvizsga felkészítő hely 
leszünk; 

•  Próba-nyelvvizsga is tehető 
nálunk hamarosan, amelyen 
kipróbálhatja milyen egy 
igazi vizsgahelyzet és meg-
ismerheti képességeit, nyel-
vi szintjét, időgazdálkodását 
– ezzel számottevően nőnek 
esélyei az igazi nyelvvizs-
gán…

Várjuk szeretettel nyelvisko-
lánkban!

További információért keres-
sen bennünket elérhetőségein-
ken az alábbi hirdetésben!

 Németh Zsolt ügyvezető

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 

gazdasági vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-ban meghatáro-
zott feladatok ellátása az önállóan működő és gazdálkodó Érdi Közterület-fenntartó Intézményben.  
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
•  felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási 

mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű 
szakképesítéssel, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a gazdasági vezetői, belső 
ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. Szerinti ellenjegyzői - 
, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok 
ellátásában költ

•  szerepelnie kell az Szt. 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevé-
kenység ellátására jogosító engedéllyel,

•  szakirányú végzettségnek megfelelő munkakörben legalább 3 éves szakmai tapasztalat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• vállalkozási számvitelben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
•  iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
• a nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) másolata,
•  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
•  a pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető 
és Ferencz Judit Költségvetési Csoportvezető nyújt, a 06-23-522-366-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sító számot: 14-22642/2/2013 , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető. (MB1)

•  Személyesen: Hunyákné Müller Szilvia Személyzeti Csoportvezető, Pest megye, 2030 Érd, Alsó 
utca 1. I. 116. (MB2)

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beosztás betöltéséről az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. Törvény 9.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (6) bekezdése alapján Érd Megyei Jogú 
Város Polgármestere dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének 
megfelelően létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.erd.hu - 2013. szeptember 11.
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Fórum

Az I. világháborús nóta is lehetett 
volna a mottója az Érdi Lengyel-
Magyar Kulturális Egyesület tanul-
mányútjának, kirándulásának.

Galíciában jártunk, amely név 
a történelmi tanulmányainkból 
ismerős lehet – az I. világhábo-
rú véres harcai itt (is) folytak az 
Osztrák-Magyar Monarchia és 
Oroszország között. És miután 
ebben az időszakban a Monarchia 
állama volt Magyarország és a 
megszállt Lengyelország ezen 
része is, így együtt harcoltunk az 
oroszok ellen. Ezen harcoknak a 
nyomai, emlékei azok a katonasí-
rok is, amelyeket fölkerestünk. De 
emlékeztünk az út során Balassi 
Bálintra is, aki több ízben is járt 
Lengyelországban, elsőként ezen 
a területen. Fölidéztük Szánoki 
Gergely nevét, aki Hunyadi 
Mátyás nevelőjeként kapcsolódik 
a magyar történelemhez. Persze 
nem feledkezhetünk meg arról 
sem, hogy ez a terület a tokaji bor 
kereskedelmének legfontosabb 
útvonala volt, Krosnó központtal.

És visszautalok arra a tényre 
is, hogy egyesületünk az idén 
már járt a tokaji borvidéken, 
Sárospatakon – itt is őrzik ennek 
a ténynek az emlékét, sőt, föl is 
akarják eleveníteni a borkereske-
delmi útvonalat.

De menjünk sorjában!
Krosnó és környéke, valamint 

a Bieszczadok vidéke volt az úti-
célunk, szálláshelyünk Iwonicz-
Zdrojban, a gyógyvizeiről neveze-
tes városkában volt. A 450 km-es 
úton megálltunk Boldogkő várá-
nál, megcsodáltuk a gyönyörû 
kilátást a Zempléni hegyekre, a 
Hernád völgyére. Nagy élmény 
volt az ólomkatona-kiállítás is! 
Minden történelemtanárnak el 
kellene vinnie ide a tanítványait, 
olyan életszerûek a makettek, a 
csatajelenetek.

Krosnó 30-40 ezres városka, 

szép főtérrel, templomokkal, a 
magyar kapu „maradványával”. 
Első nap ízelítőt kaptunk a város-
ka hangulatából,  aztán az idegen-
vezető minden fontos informáci-
óval ellátott bennünket. Ki kell 
emelni Robert Portius nevét, aki 
a legjelentősebb borkereskedője 
(és mecénása) volt a városnak. 
Az ő emlékét a tokaji borvidéken 
is ápolják egyébként. Krosnóban 
mûködik egy Portius-társaság, 
akik most talán a legaktívabbak 
a lengyel-magyar kapcsolatok 
ápolása terén, évente szerveznek 
magyar napokat. (Sárospatak és 
Tokaj a testvérvárosa.)

Balassi Bálint lengyelországi 
útjai során első ízben ezen a kör-
nyéken tartózkodott: Kamieniec 
várában lakott, Nowy-Zmigródban 
és Rymanów városában is járt. 
Mindhárom helyen megkoszo-
rúztuk az emléktábláját. Nowy-
Zmygródban egy I. világháborús 
temetőben mécsest gyújtottunk az 
elhunyt hősök tiszteletére. Biecz 
városában a városháza, a főtér, a 
plébániatemplom és a városfalak 
nyûgöztek le bennünket, de nem 
feledkeztünk meg arról sem, hogy 
Hedvig királynő alapított itt kórhá-
zat. Szymbarkban a szépen hely-
reállított reneszánsz várkastély 
egy pici skanzen várt bennünket. 
De skanzenből kijutott nekünk, 
mert meglátogattuk Lengyelország 
legnagyobb skanzenjét Sanokban. 
Itt vásári sokadalomba is csöppen-
tünk, nem mindenkinek sikerült 
„átvergődnie” magát az erdőben, 
domboldalon elterülő hatalmas 
„igazi” skanzenig.

Aki megtette, betekintést kap-
hatott a lemkók, bojkok életébe. 
Természetesen Sanok városát is 
megtekintettük, megkerestük 
Szánoki Gergely (Grzegorz z 
Sanoka) szobrát, emléktábláját. 
A San folyó feletti vár elsősorban 
az ikonmúzeumával, a főtér pedig 

Lengyelországi kirándulás

„Mikor megyek Galícia felé...”
templomaival és izgalmas forgata-
gával csalogatott bennünket. 

A mûemlék haczówi fatemp-
lom különleges élményt nyújtott: 
nemcsak szépségével, hanem 
azzal is, hogy részt vehettünk 
a szentmisén, és a plébános úr 
külön köszöntötte a magyar híve-
ket, majd a templomot is ő mutat-
ta be nekünk. Iwonicz-Zdroj a 
tartalmas, fárasztó napok végén 
kiváló pihenőhelynek bizonyult. 
Jó levegője, nyugalma, a szép kör-
nyezet, a Monarchiát idéző épüle-
tek segítettek a feltöltődésben.

Hazafelé jövet kis kitérővel 
eljutottunk a Felvidéken Bártfára. 
Gyönyörködtünk a Szent Egyed 
templom szárnyas oltáraiban 
(Lőcse és Kassa után harmadik leg-
nagyobb „gyûjteményû” templom), 
a középkori jellegû főtér pedig hálás 
fotótéma volt mindenkinek.

Egyesületünk a 10 éve zajló 
tanulmányutak során eljutott oda, 
hogy a közismert, világhírû neve-
zetességeket, helyszíneket Dél-
Lengyelországban már bejárta. 
Picit „kacsintgattunk” északabb-
ra is, de elsősorban a közelebbi 

helyeket kerestük föl. A mostani 
utunk mutatta azt, hogy mennyi, 
kevésbé ismert szépség van még, 
amelyet egy-egy kis területen 
belül aránylag kényelmesen fölke-
reshetünk. És azt is, hogy az itteni 
lengyelekben milyen mélyen él a 
magyarok iránti szeretet!

Talán ez a legfontosabb, amiért 
ajánlom mindenkinek e vidék föl-
keresését.

Bazsóné Megyes Klára
nyug. könyvtárigazgató
az Érdi Lengyel-Magyar 

Kulturális Egyesület elnöke

panoráma
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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! 

 Triscsuk Krisztina, az ÉRD játékosa – Nagy Örs, az ÉRD törzsszurkolója

Felhívás: Te Szedd!
A korábbi évekhez hasonlóan Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, vala-
mint az Érd  és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. és a városnak a közösségért tenni akaró civil 
szervezetei közösen 

meghirdetik a Te Szedd akciót.
Ennek keretében a résztvevő szervezetek és a tiszta Érdért elkötelezett önkéntesek 

2013. szeptember 14-én 8 órától 12 óráig
a táblázatban megjelölt helyeken gyûjtik a közterületeken lévő szemetet.

Az akcióban bárki részt vehet kortól és nemtől függetlenül, akár településenként csapatba szerve-
ződve is. A koordinátorokkal a táblázatban szereplő telefonszámokon lehet felvenni a kapcsolatot és 
eligazítást, valamint további információkat kérni. Saját eszközt is lehet vinni, de a szervezők biztosí-
tanak gumikesztyût és zsákot, ezen kívül ásványvízzel és Te Szedd pólókkal várják az önkénteseket a 
helyszínen. Az összegyûjtött hulladékot elszállítják egy hulladéklerakóba, hogy ott ártalmatlanítsák.

Sorszám Helyszín Felelős Szervező Telefon

1. Érd, Ófalu - tornapálya Ága -Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesülete  Wolf Richárd 20-943-6232

2.  Tárnoki út végi erdő Érdi Fidesz Zöld Tagozata Bada Zoltán 30-624-9604

3. Burkoló utca 51. és környékbéli  
kiserdő területe (péntek-szombat)      Érdi Hendikep Futókör Csukáné Tarnói Katalin 30-206-6675

4.
Kerülő utca
Molnár utca 48. előtt                             
 Júlia utca vége 

Érdi Horvát Önk. Antunovits Antal 20-363-8498

5. Alsó-Felső utcai illegálisan  
elhelyezett hulladék

Érd és Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft. Rottkel Dávid 70-466-6030

6. 6-os főut 24. km szelvény Érdi Környezetvédő Egyesület & 
Százhalombatta Martin Norbert 20-851-5750

 7. Molnár utca vége                                   Érd és Környéke Horgászegyesület Solti Gábor 20-983-0517

 
Az akcióban részt vesz még: 

1.  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.  Érdi Polgárőrség
3.   Fashion Dance Táncsport Egyesület
4.   Érd Vöröskereszt Területi Szervezet: Janzsó Mónika  

Tel: 06-70-933-8306 
5.  Érdi Közterület Fenntartó Intézmény
6.  Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft

információk
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Először is arra kértük a sport-
vezetőt: árulja el, mi volt a leg-
nagyobb elismerés, amit a vébé 
során kapott?

– A mosoly… Az a sok vidám, 
elégedett arc, ami „szembe jött 
velem” abban a közel két hét-
ben. Az minden fáradtságért 
kárpótolt. Tényleg ezek voltak 
a legboldogabb pillanataim, s 
mivel már beszéltem másokkal 
is, ők is úgy gondolják, hogy 
akkor érezték a melójuk értel-
mét, amikor látták, érezték, 
hogy tudtak segíteni, meg tud-
tak oldani valamit, ami másnak 
örömet jelentett. Nem kell nagy 
dolgokra gondolni, mondhat-

nám, hétköznapi semmiségek-
re, amelyek azonban végig itt 
voltak velünk. Ha megoldottuk, 
akkor semmiség, ha nem, akkor 
akár balhé, vita, feszültség for-
rása lehetett volna.

– De nem volt, mert jöttek 
önnel szembe a mosolygós 
arcok…

– Ha egyes számot használ, 
nem jól teszi, mert csapatjáték 
volt ez. Olyan, mint a kézilabda. 
Egyedül senki nem ment volna 
semmire. Itt tényleg kellett a 
„legkisebb” embertől a főnökö-
kig mindenkinek az összefogá-
sa. Gondoljon bele: ha nincs az 
a négyszáz önkéntes, aki min-

Minden és mindenki a helyén volt, Érd sajátjának érezte a tornát

Az elnök értékelt: Minden idõk legjobb utánpótlás  

világbajnokságát rendezték
 Néhány  nappal  azután,  hogy  befejezõdött  Érden  az 
U19-es férfi kézilabda világbajnokság, a városi sport-
csarnokban már semmi nem emlékeztetett arra, hogy 
micsoda ünnepet ülhetett itt a sportág. Hogy mégsem 
hagyjuk  szó  nélkül  a  hátunk  mögött  a  nagy  sikerû 
utánpótlás tornát, Tekauer Norbertet, a világbajnokság 
szervezõbizottságának  az  érdi  elnökét  kértük  rövid 
értékelésre.

denütt ott volt, s mindig tudott 
valamiben segíteni, akkor biz-
tosan döcögősebben mentek 
volna a dolgok. Mindenkire 
szükség volt.

– Mi volt a véleménye az igazi 
főnököknek, a nemzetközi szö-
vetség képviselőinek? Mondják, 
az egyiptomi elnök, Hassan 
Mustafa szigorú ember, mint 
ahogyan a szlovén versenyigaz-
gató, Leon Calin sem az első 
vébéjén járt…

– Ha látják a jó szándékot, 
meg tapasztalják azt, hogy már 
az előkészületek során minden 
rendben volt, akkor inkább 
segítő partnerek ők, mondhat-
ni, barátok. Egyszerû ez: a jó 
kapcsolatot csak jó és alapos 
munkával lehet kiérdemelni.

– S mi kiérdemeltük…
– Ha a nemzetközi szövet-

ség elnöke ezt mondja, hogy 
minden idők legjobb utánpót-
lás világbajnokságát rendeztük, 
akkor mi mást gondolhat az 
ember? De valóban látnivaló volt 
mindenkin, hogy élvezte az itt 
létet, szerette Magyarországot, 
szerette Érdet, s élvezte a kézi-
labdát.

– Nem egy sajtótájékoztatón 
és beszélgetés során elhangzott, 
hogy ezzel a vébével, meg a 
jövő évi, a horvátokkal közösen 
rendezendő női Európa-bajnok-
sággal a nagy célt készítjük elő. 
A felnőtt férfi vébét. Mit gondol, 
közelebb kerültünk a célhoz?

– Azt, hogy mi lesz a szö-
vetség hivatalos értékelése, azt 
nem tudom, de a tapasztalataim 
alapján azt mondom, tettünk 
néhány lépést a cél felé.  

 Róth Ferenc

Az önkéntesektől az ásványvízig
Egy világbajnokság érdekes lehet úgy is, hogy szakmailag elemezzük, sokakat leköt, ha 
bepillanthat a kulisszák mögé, de nem érdektelen úgy sem, hogy a soha nem hazudó szá-
mokkal világítjuk meg az adott eseményt. Nos, az érdi „utizenkilences” a matek tükrében 
is megállta a helyét. Minden további helyett nézzük az árulkodó számokat:

2 csodálatos városban, 15 napon át, 24 csapat mérkőzött, 100 mérkőzést vívott, amely-
ből négy lett döntetlen. A találkozókon 3492, az Elnöki-kupán pedig 514 gól született. A 
vébé teljes termése 5758 gól volt, amelyen a közel 400 pályára lépett játékos osztozott.

Egy rövid áttekintés a „gól-legekről”: a legtöbb találat egy mérkőzésen 78 volt: az 
Argentína–Japán összecsapás eredménye 36-42 lett.

A legkevesebb találat a Magyarország–Ausztria meccsen esett: az eredménye 20-20 
lett, vagyis a 40 volt a leggólszegényebb derbi.

A legtöbb gólt Egyiptom dobta: Chilének, 53-at.
A legkevesebbet Németország kapta Gabontól, csak 12-t.
A legtöbb gólt egy találkozón a román Negru és a japán Tokuda érte el: mindketten 

14-szer találtak a kapuba.
A vébé weboldalán átlagosan napi 8000 látogató böngészte a híreket. A torna végére 

a cikkek száma meghaladta az ötszázat. Az élő internetes közvetítést 13 500-an nézték, 
naponta. A rekorder augusztus 18-a, a nyolcaddöntők napja volt. Azt a két meccset 22 
000-nél többen kísérték figyelemmel.

Az abszolút „bajnok” azonban a víz volt: 40 000 liter fogyott el a füredi ION pH9.3-ból, 
a torna ásványvizéből.

A szurkolók összlétszáma meghaladta a 22 ezret, és ez tovább nőtt volna, ha lett volna 
még szabad hely a csarnokokban… A megnyitóra, a magyarok mérkőzéseire, a bronz-
meccsre és a döntőre 200-300-zal több jegyigénylés érkezett, mint ahányan beférnek a 
csarnokba.

Az elsõ helyezésüket ünneplõ dánok, valamint dr. Hasszán Musztafa, a  
Nemzetközi Kézilabda Szövetség elnöke és Simicskó István sportért és 
ifjúságért felelõs államtitkár

Hölgyek image-kampánya
Ritkaság, hogy magyar csapat image-kampányt indítson, azonban az érdi NB I-es női kézi-
labdacsapat úgy döntött, így is szeretné még szélesebb körben megismertetni magát.

A napokban indult image-kampány azt a célt szolgálja, hogy minél több emberhez 
eljusson a hír: végre megfelelő és kulturált környezetben játszik az együttes. Ennek az 
„imege-akciónak” a része volt, hogy szurkolók és játékosok közösen fotóztatták magukat, 
a csapat és a csarnok népszerűsítése végett. Egy, a nőiességet hangsúlyozó plakát is 
ennek a jegyében lesz látható rövidesen: a csapatkapitány, Szekeres Klára az utánpótlás 
csapatokban játszó lányokkal állt fényképezőgép elé, elegáns környezetben. A plakátok 
citylightokon, óriásplakátokon, újságokban – például az Érdi Újságban - és internetes 
felületeken jelennek meg. 

A látvány és az üzenet összecseng: érdemes női kézilabdameccsre járni.

sport
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Érdi Újság 15
ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

Románul beszélõ ácsokat, kõmûveseket felve-
szek. T:06 30 563 5544

ÁLLÁS

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

ÁLLÁST KERES

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

ÁLLAT

ÁLLATORVOS

AUTÓALKATRÉSZ

AUTÓBONTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSALÁDI NAPKÖZI

CSATORNÁZÁS







DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ELADÓ

ÉPÍTÕANYAG
Vásárolok NF-30-as téglát és E-gerendához 60-

as kerámia béléstestet. T:06 20 922 0964

FODRÁSZ

FUVARVÁLLALÁS

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS
Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõkádja? 

Semmi gond!! KÁDFELÚJÍTÁS teljeskörû 
GARANCIÁVAL 5 év jótállással. Varga Zoltán 06-
70-570-5515

INGATLAN

Budapest XI., Orlay utca., 40.00 nm-es, tégla 
építésû, felújított, szuterén lakás eladó. Ár: 14.99 millió 
Ft. +36309112208 www.ingatlan.com/20269187

Budapest XVI., Koronafürt utca., 1.025 nm-es 
telken, 600.00 nm-es, családi ház eladó. A tetõtér 
beépített. Ár: +36202037888   
www.ingatlan.com/20306430

Budapest IX., Tompa utca. 74.00 nm,2.5 szobás 
világos polgári lakás, szép házban, 21.8 M Ft eladó. 
+36309401861 www.ingatlan.com/20216733

Budapest XII.,Zsolna utca,53nm-es félemeleti lakás 
eladó,1,5 szoba,fedett kocsibeálló,irányár:23.9 milió 
Ft +36304334881 www.ingatlan.com/20303034

Monor, 64.000 nm-es telken, telek ipari hasz-
nosításra eladó. Ár: 345 millió Ft, 1150000 ?. 
+36309004625 www.ingatlan.com/20308378

Érd, Parkvárosban, csendes, kis utcában, 83 
nm, kétszintes, 2+2 félszobás, sorházi ingatlan kis 
kerttel eladó. Iá. 17,9 mFt 06-20-426-0015

XIII. Újlipótvárosban a Katona József utcában 31 
nm-es, 1 szobás, szép lakás felújított házban 10,7 
mFt eladó. 06-20-426-0015

XXII. kerület központjában, 58 nm-es, emeleti 
lakás szigetelt, korszerû házban eladó! Irányár: 
9.700.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

Érden és környékén, eladó, kiadó ingatlanokat 
keresünk ügyfeleink részére. 06-20-582-9895 Érd, 
Riminyáki út 56.























Pince eladó Tárnok Öreghegyen, kõfejtõ köze-
lében, csendes környéken, jó megközelítéssel, két 
helyiség, villany van, szõlõfeldolgozó, tárolóeszkö-
zök. Iár:1,5 M Ft T:06 30 240 8610

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

Érden fõúton családi ház buszmegállóhoz közel 
telekáron eladó. T:06 20 945 5621, 06 70 300 8458

INGATLANT KERES

Budapesten nagykörúton belül vagy annak köze-
lében keresek kizárólag teljes felújításra szoruló 
öröklakást, kulturált házban.Tel. 06-70-635-0558

JÁRMÛ

KERT

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

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

KIADÓ

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

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

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

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

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

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

Érd központjában, családi házban 2 szobás 
bútorozott lakás kiadó. T:06 20 323 5311

KIADÓ LAKÁST KERES

Keresek kiadó lakást Budapesten 1 vagy 2 szo-
básat, jó közlekedésnél.tel: 06-70-635-0551

KONTÉNER

KOVÁCS





























KÖLTÖZTETÉS

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS

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

LOMTALANÍTÁS

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

NÖVÉNY

Oszlopos tuja eladó 50-60 cm-es 600,- Ft/db, 
Tárnok. T:06 70 670 9754

ÓVODA

OKTATÁS

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

Mérnök-tanár matematika, fizika korrepetálást, érett-
ségire felkészítést vállal 2-2300 Ft/ó. T:20/214-9155

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára felkészítés 
tapasztalt, diplomás nyelvtanárnál. T:06 70 235 
3386













Német nyelvtanítás, korrepetálás, külföldi mun-
kához és nyelvvizsgára felkészítés. T:06 30 347 
2787

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

Matematika korrepetálást vállalok általános- és 
középiskolás diákoknak. T:06 30 562 1761

PAPLANKÉSZÍTÉS

Paplan-párna készítés átdolgozás tolltisztítás 
tollfelvásárlás új pehelypaplanok szállodai textil 
teflonos terítõk. XI. Fehérvári 114/b   
www.juditpaplan.hu 30/971-7195 0630/940-8359

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

RÉGISÉG

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

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS



















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

TELEK

Eladó Érd-Százhalombatta között fõúton 3410 
m² zártkerti telek. Ár:2,9 M Ft. T:06 20 252 1723

TV JAVÍTÁS

VASKERESKEDÉS

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS





AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!

Budapest XIII., Tahi utca, 33.4 nm-es, 
4. emeleti, erkélyes, felújított téglalakás eladó. 

Ár: 9.3 millió Ft. +36302124659

Ózd, biztonságos környéken 260nm, különleges 
csal. ház 2 generációnak is, bpi v. balatoni házra, 

telekre cserél 8.5M +36305395220
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Az elmúlt héten idegenben 
győztes hévízgyörki csapat várt 
az előző három fordulóban 
három rangadón veretlenül túl-
jutó érdiekre. A tét az volt, hogy 
a hazaiak győzelem esetén fel-
zárkóznak a középmezőnybe, 
míg a vendégcsapat győzelme 
esetén a tabella második helyét 
szerzi meg a Vác mögött.

Az érdi szurkolók hangorkán-
ja mellett kezdődött a mérkőzés 
és nem kellett sokat várni a 
vendégek első góljára sem. Az 
5. percben jobb oldalról elvég-
zett sarokrúgásra Csizmadia Z. 
érkezett és fejelt a kapuba. 0-1. 
Továbbra is az érdi csapat maradt 
támadásban, a helyiek alig–alig 
jutottak el a vendég kapu előte-
rébe, a kapura pedig egyáltalán 
nem jelentettek veszélyt. Így 
nem is volt meglepetés, hogy 
az érdiek újabb gólt szereztek. 
A 17. percben Gyurácz B. futott 
el a baloldalon, beadására Papp 
G. érkezett és helyezett a kapu-
ba. 0-2. Továbbra is az történt 
a pályán, amit az érdiek akar-
tak. A hazaiak egyszerûen nem 
találták az ellenszerét a szemre 
is tetszetősen játszó vendégek 
akcióinak. Az érdi játékosok 
nem elégedtek meg a kétgólos 
különbséggel, így nem sokkal a 
félidő vége előtt tovább növel-
ték előnyüket. A 40. percben 
Papp G. 25 méterről emelt a 
kapujából kifutó kapus felett a 
kapura. Labdája a felső lécről 
vágódott vissza a mezőnybe, 
Gyurácz B. pedig érkezett és 
fejelt az üres kapuba. 0-3.

A második félidőre nagyot 
fordult a játék képe. A hazaiak 
minden mindegy alapon neki 
rontottak az érdi csapatnak, 
amely a három gól birtokában 
már elintézettnek vette a mér-
kőzést. A túl kényelmesen ját-
szó vendégek ellen hamar jött 
a szépítő gól. Az 52. percben 
pontrúgás után Nagy Sz. fejelt 
az érdi kapuba. 1-3. A gól után 
is a hazaiak játszottak fölény-
ben, az érdiek csak keresték az 
első félidei önmagukat. A félidő 
közepétől ismét azt láttuk a 
vendég csapattól, ami az első 
félidő alapján elvárható volt, 
de a koncentráció hiánya miatt 
két óriási helyzet is kimaradt. 
Így ahelyett, hogy végleg eldőlt 
volna a mérkőzés, a lelkes haza-
iak újabb gólt értek el. A 80. 
percben a hévízgyörki csatár két 
vendég védő kíséretében közép-
re adott és Csorja L. közelről a 
kapuba lőtt. 2-3.

A sima győzelem helyett 
izgalmasan alakult a találkozó 
vége. A vendéglátók vérszemet 
kaptak, míg az érdiek játéka 
ismét kapkodóvá vált és csak 
az eredmény tartására töreked-
tek. Ez végül ha „emberáldozat” 
árán is, de sikerült: Ebedli Z. a 

93. percben utolsó emberként 
szabálytalanul állította meg a 
kapura törő hazai játékost, ame-
lyért a játékvezető kiállította.

A nagyon fontos három pont 
végül az érdi csapat birtokába 
került és ezzel a győzelemmel a 
100%-os Vác mögött a második 
helyet helyet foglalja el az Érdi 
VSE a bajnoki tabellán.

Hévízgyörki SC – Érdi VSE 
2-3 (0-3)
Hévízgyörk, 200 néző 
Vezette: Budai Balázs
Érdi VSE: Kertész F. – Ország P., 
Jakab Á. (Ebedli Z.), Süveges 
G., Németh G. – Ország P. 
(Kormos E.), Papp G. (László 
Cs.) Csizmadia Z., Cservenka 
G. (Kovács B.) – Patkó Gy., 
Gyurácz.B.
Vezető edző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Csizmadia Z., Papp 
G., Gyurácz B., ill. Nagy Sz., 
Csorja L.
Sárga lap: Süveges G.
Piros lap: Ebedli Z.
Jók: Czizmadia Z., Németh G., 
Papp G., Gyurácz B.

A mérkőzés után Limperger 
Zsolt értetlenül állt a második 
félidei játék előtt.

Limperger Zs. (Érd):
– Az első félidőben megérde-

melten vezettünk három gól-
lal. Jakab Á. kiesése a végére 
majdnem megbosszulta magát. 
A második félidei játékunkat 
értékelhetetlennek ítélem. Ez 
nem fordulhat elő a későbbiek-
ben. Tanulni kell a hibáinkból. 
Ez volt az utolsó eset, hogy ez 
így előfordulhatott.

Az 5.fordulóban, szeptem-
ber 14-én szombaton négy órai 
kezdéssel esedékes Érdi VSE – 
Kisnémedi MSE találkozónak 
a Pest megyei Labdarúgó 
Szövetség Fegyelmi Bizottsága 
az Érdi VSE – Vecsés FC mér-
kőzés utáni rendzavarás miatt 
zárt kapuk mögötti, közönség 
nélkül történő lejátszását ren-
delte el.

A 6. fordulóban, szeptember 
21-én szombaton fél négykor 
Vácon a Vác FC ellen lép pályára 
az Érdi VSE. Harmat Jenő

Hévízgyörki SC – Érdi VSE  2-3 (0-3)

Nagyszerû elsõ félidõ

A zöld mezben (4-es számmal) 
játszó Csizmadia Z. hatodik gólját 
szerezte a bajnokságban.
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Két szezonnal korábban még 
kiemelt rangadónak számított a 
Siófok elleni párharc, olyannyira, 
hogy végül a bajnoki bronzcsa-
tát is ez a két együttes vívhatta. 
Azóta kétszer is igen jelentősen 
átalakult a Balaton partiak kerete, 
ezen a nyáron ráadásul egy új 
mesterrel, a Kiskunhalassal tavaly 
remekül szereplő Vlagyimir 
Golovinnal kezdték meg szerep-
lésüket a „cápalányok”. Az első 
fordulóban nem haraptak eléggé 
és a tréner egyenesen szégyenfolt-
nak nevezte a Székesfehérváron 
elszenvedett ötgólos kudarcot, 
ezáltal várható volt, hogy hazai 
pályán mindent megpróbálnak 
megtenni a csorba kiköszörülé-
séért. 

Az ÉRD fennállása során 
először kezdte győzelemmel 
az első osztályú küzdelmeket. 
A Bajnokok Ligája-selejtező 
előtt egy héttel a Siófok elle-
ni meccs viszont már komo-
lyabb fokmérőnek ígérkezett. 
Egy komolyabb zöld-fehér 
különítmény is már a rivá-
list erősíti, ugyanis Pastrovics 
Melinda, Dajka Bettina, Deáki 
Dóra és Lukács Viktória is a 
Ferencvárostól érkezett, ezzel 
a játékosállománnyal pedig 
egyértelmûen a középmezőny-
be pályázik a Siófok. 

A mérkőzés elején ennek a 
törekvésnek nyoma sem volt, 
vagy helyesebb úgy fogalmaz-
ni, hogy az ÉRD áthatolhatatlan 
betonfalat húzott a kapu elé, ha 
pedig valamelyik lövés átjutott 
a védelmi vonalon, Oguntoye 
Viktória biztosan útját állta. 
A negyedik percben tört meg 
a hazai góltalanság, ám utána 
rögvest követte még három 
találat, és 3-4-nél ismét szoros 
volt a találkozó. Felettébb hul-
lámzó volt a játék, ugyanis az 
érdi gólínség után magára talált 
Szabó Edina csapata. Érkezett 
is öt vendégtalálat zsinórban, 
mégpedig ismét a tökéletes 
védekezésnek köszönhetően. 
A védéseket és eladott, elcsent 
labdákat indításból szerzett 
gólokkal büntették az érdiek, 
elsősorban villámléptû szélső-
iknek köszönhetően. Pastrovics 
Melindára nem lehetett panasz, 
többször kiszolgáltatott helyze-
te ellenére mutatott be bravúro-
kat, Oguntoye Viktóriáról pedig 
egyenesen szuperlatívuszokban 
lehetett csak említést tenni. 
A somogyiak támadójátéka sok 
esetben igen bizonytalan volt, 
az egyéni párharcokat elősze-
retettel felvállaló Dajka Bettina 
sok esetben a balátlövő pozí-
ciójába kényszerült, valamint 

a beálló- és szélsőjáték sem 
volt megfelelő hatásfokú hazai 
oldalon. Az átlövésekkel pedig 
mintaszerûen bánt el az érdi 
fal és Oguntoye Viktória, hiba 
nélkül összedolgozva. Négy 
gól állt a Siófok neve mellett 
24 perc elteltével, aztán a szü-
net előtti hajrában – pontosan 
az utolsó minutumban – egy 
kis rövidzárlatot használt ki a 
Golovin-együttes, négyre csök-
kentve a különbséget. 

A hazaiak számára hízelgő 
volt az eredmény és a folyta-
tásban nagyon szívósan véde-
kezve igyekeztek megtörni az 
ÉRD lendületét. A második fél-
idő első hat percét 2-1-re hozta 
a Siófok – láthatóan tovább-
ra sem potyogtak a gólok. 
A vendéglátók aztán 11 percig 
teljesen meg is álltak a továb-
bi termeléssel. Léránt Vivien 
átlövéseiben volt a legtöbb 
erő és pontosság, de ebben 
a periódusban ő sem járt túl 
Oguntoye Viktória eszén. Az 
utolsó szûk negyedórára már 
eldőlt a két pont sorsa, ám az 
ÉRD nem lassított. Először 
elérte a tízgólos álomhatárt, a 
narancssárga mezes közönség 
számára pedig mindig különle-
ges öröm Siófokon kiszámolni 
az ellenfelet. Az utolsó három 
percre 25-13-as vendégelőny-
nyel fordultak, ám a hazaiak 
végül némiképp kozmetikázni 
tudtak az eredményen, elkerül-
ve a megsemmisítő vereséget 
– ebben Pastrovics Melindának 
is oroszlánrésze volt. 

Az ÉRD kiválóan készült fel 
a Bajnokok Ligája selejtezőjére 
és a második forduló után is 
a csapat neve virít a bajnoki 
tabella élén!

Siófok KC-Galerius Fürdő 
– ÉRD 17-25 (8-12)
Siófok, Beszédes József 
Általános Iskola tornaterme, 
500 néző
Játékvezetők: B. Pech Katalin, 
Vágvölgyi Mária
Siófok: Futaki Hajnalka, Nagy 

Éva, Pastrovics Melinda (kapu-
sok), Dajka Bettina 2, Drávai 
Gyöngyi 3, Schneider Éva, 
Léránt Vivien 4, Szalai Babett 
1, Bogdanovics Annamária 2, 
Polics Tímea, Deáki Dóra 1, 
Erdősi Ildikó 2, Szamoránsky 
Anikó 2, Varga Nikolett, 
Termány Rita, Lukács Viktória
Vezetőedző: Vlagyimir Golovin
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 2, Triscsuk Krisztina 
4, Kovács Anna 3, Szara 
Vukcsevics 1, Balog Beáta 2, 
Szekeres Klára 1, Kisfaludy 
Anett 4, Klivinyi Kinga 3, Wolf 
Alexandra 2 (1), Oláh Nóra, 
Kovács Gréta, Alja Koren 3
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 0/0, ill. 2/1
Kiállítások: 10, ill. 2 perc

A 2. forduló további  
eredményei:
Dunaújvárosi Kohász KA – 
Ipress Center-Vác 26-22 (15-8)a
MTK-Budapest – DVSC-TVP  
24-26 (15-16)
Békéscsabai ENK SE – FTC-
Rail Cargo Hungaria 
27-32 (13-17)
Győri Audi ETO KC – Fehérvár 
KC 30-18 (13-5)
Esterházy KFSC-Globál Safe 
– Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC 22-33 (14-19)  

A bajnoki küzdelmek szept-
ember 18-án folytatódnak az 
ÉRD számára, amikor az Ipress 
Center-Vác együttesét fogadják. 
A mérkőzést 20 órára írták ki. 

A hétvégén a Bajnokok Ligája 
selejtezőit rendezik meg az 
Elek Gyula Arénában. Szabó 
Edina együttese először a sváj-
ci LK Zug Handball ellen lép 
pályára, szeptember 14-én 15 
órai kezdettel, míg remélhető-
leg másnap az FTC-Rail Cargo 
Hungaria-Lokomotiva Zagreb 
párharc győztesével mérkőz-
hetnek az érdiek a főtáblára 
jutásért. 

 Szarka András

Siófok KC-Galerius Fürdõ – ÉRD  17-25  (8-12)

A védekezés volt a siker záloga

Bogdanovics Annamária (háttal) hiábavalóan küzdött a nagyszerû érdi 
védelemmel szemben (balról: Oguntoye Viktória, Szekeres Klára, Triscsuk 
Krisztina)

 Kisfaludy Anett többször a túlerõt is legyõzte

Ujjgyakorlat – két meccs után Triscsuk Krisztina az ÉRD legeredménye-
sebb játékosa

MINDEN LAMINÁLT PADLÓNKHOZ AJÁNDÉK 
ALÁTÉTFÓLIÁT ÉS SZEGÉLYLÉCET ADUNK

Hubert Parketta
Sopron, Határdomb út 2., Alpha Park
Telefon: 99/312-446

Nyitva tartás:

www.hubertparketta.hu

Hubert Parketta Nyitva tartás:


