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Önkéntesek segítettek
A szemléleten kellene változtatni ahhoz, hogy 
a hulladékhegyek ne termelõdjenek újra. 

2

Képviselõi interjú
Aradszki András nyilatkozott parlamenti mun
kájáról, terveiről.

3

Szüreti mulatság

Hamar elröppen egy év, és máris itt van a szüret újra, a munka, a mulatság ideje. 
Idén csendesebbre sikerült ez a nap, a hûvös idõ és az esõ sokakat elriasztott, 
bár délutánra, a fõ eseményre azért csapadékban spórolósabbak lettek az égiek. 
Máskor ilyenkor kicsit felbolydul a város, a lovas kocsik hangjától és a hívogató 
mulatós zenétõl, most azonban nem így sikerült, de aki eljött jól érezte magát. A 
must- és borbarátok az ófalusi utcákon, pincesoron vigadtak. 5. oldal

Gyõzelemmel felérõ vereség
Az ÉRD nõi kézilabda 
csapata bár Triscsuk 
Krisztina kiesése után 
ezúttal vereséget szen-
vedett, nem búcsúzott 
el a nemzetközi kupa-
küzdelmektõl, hiszen a 
selejtezõcsoport máso-
dik helyezettjeként be-
kapcsolódhat a KEK 3. 
fordulójába. A váloga-
tott játékos súlyos sé-
rülést szenvedett, már 
kiengedték a kórházból, 
de további rehabilitáci-
óra szorul. 13. oldal

Szemétgyûjtés esõben

Esõben, hidegben is dolgozott az a harminc-negyven 
önkéntes, aki az országos TeSzedd! akcióhoz csatlakoz-
va szombaton megpróbálta megtisztítani városunkat az 
illegálisan lerakott szeméttõl. Az elõre kijelölt területek 
egyikén-másikán elnapolták az akciót, másutt viszont 
eredményesen dolgoztak, mint például a 6-os fõút 24-
es kilométerszelvényénél, ahol  20 köbméteres konté-
nert töltöttek meg szeméttel az önkéntesek. 2. oldal

Bûnmegelõzés
Rendőrségi vezetők tartottak évnyitót az Gár
donyi Géza iskolában.

6

Kiütéses gyõzelem
Zártkapus mérkőzésen győzött az érdi lab
darúgó csapat.

16

Különleges akciókkal

Október 2-3.

NYÍLT NAPOK

KÜLÖNLEGES AJÁNLATOK hallókészülék
kiegészít kre csak a Nyílt Napok alatt

Személyre szabott tanácsadás a Starkey
VEZET  HALLÁSSZAKÉRT INEK 
közrem ködésével

AKCIÓS, BEVEZET  ÁR a Starkey
legújabb fejlesztés  hallókészülékére

GARANTÁLT AJÁNDÉK Nyílt Napunkon a bejelentkezett érdekl d knek!

Ascent Hallásszalon Érd, Budai út 28.
Bejelentkezés: 06 23 362 351 • 06 30 825 9274
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Szeptember 14-én immár har-
madik alkalommal rendezték 
meg országszerte az önkéntes 
munkán alapuló TeSzedd! akci-
ót, összefogva azokat a lakoso-
kat, akik tenni szerettek volna 
tisztább, rendezettebb környe-
zetükért. A mozgalomhoz Érd 
is csatlakozott; hét helyszínen 
tisztíthatták meg a területet 
az önkéntesek. Ófaluban, a 
Tőzike tanösvény környékén 
az Ága-Boga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesülete, a Tárnoki út 
végi erdőben az Érdi Fidesz 
Zöld Tagozata, a Burkoló utcá-
ban és a kiserdőben az Érdi 
Hendikep Futókör, a Kerülő, 
Molnár utcában, illetve a Júlia 
utca végén az Érdi Horvát 
Önkormányzat, az Alsó és Felső 
utcában az ÉHT, a Molnár utca 
végén pedig az Érd és környé-
ke Horgászegyesület gyûjtötte 
az illegálisan lerakott, a termé-
szetet romboló, csúfító hulla-

dékot. Sajnos, a szemétgyûjtő 
akciók immár szokványos hely-
színei ezek – nem először és 
nem utoljára kellett ezen pon-
tokat rendbe rakni. Volt azon-
ban egy „új” helyszín is: a 6-os 
főút 24. kilométerszelvényé-
nél. Itt a Hulladékkommandó 
Társadalmi Járőrszolgálattal 
együttmûködve takarított az 
Érdi Környezetvédő Egyesület.

Az önkéntesek munkáját ter-
mészetesen az Érd és térsége 
Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 
(ÉTH) is segítette, konténerek, 
felszerelés (pl. védőkesztyû), 
tömörítős jármûvek biztosítá-
sával, és az összegyûjtött hulla-
dék elszállításával.

A TeSzedd! akcióban nem-
csak a fenti hét szervezet, hanem 
a polgárőrség, a Vöröskereszt 
területi szervezete, az ÉKFI, 
a Fashion Dance Tánccsoport 
Egyesület, és természetesen az 
önkormányzat is részt vett. 

Szeptember 11-i sajtótájé-
koztatóján T. Mészáros András 
felhívta a figyelmet az esemény-
re, bízva benne, hogy minél 
többen vesznek részt rajta. 
A sajtótájékoztatón feltettük a 
kérdést a polgármesternek: sze-
métszedési kampányok helyett 
nem lehetne-e inkább a megelő-
zésre fektetni a hangsúlyt – gon-
dolunk itt a leginkább érintett 
területek bekamerázására.

– Sajnos, nem tudunk min-
den helyet kamerával ellátni. 
A TeSzedd! keretében meg-
tisztuló területek mellett még 
legalább ugyanennyit találhat-
nánk, ahová rendszeresen oda-
hordják a szemetet. Egy ron-
gálásbiztos kamera ára félmil-
lió forint, emellett ott vannak 
még a mûködtetés költségei is. 
Így más megoldást kell kere-
sünk; az emberek viselkedését, 
hozzáállását kell megváltoztat-
ni. Az ÉTH, a Környezetvédő 
Egyesület és a Fidesz Zöld 
Tagozata ezen munkálkodik. 
A környezettudatos szemlélet 
kialakítását kisgyermekkorban 
meg kell kezdeni, sok ilyen gye-
rekeknek szóló akciót rendeztek 
már városunkban is. Szemetelők 
persze mindig vannak, és olyan 
vállalkozók is, akik a szemét, 
a lom eltakarítását pénzért 
végzik, csakhogy a hulladékot 
nem ártalmatlanítják, hanem 
lerakják a lakatlan helyeken. 
A helyzeten csak a szemléletvál-
tás segíthet. A bírság, ami akár 

milliós nagyságrendû is lehet 
azért nem visszatartó erő, mert 
az illegális szemetelőket nagyon 
nehéz elkapni – hangsúlyozta T. 
Mészáros András. 

Az Érden élők sajnos már 
tapasztalhatták: a városi sze-
métszedő akciók sajnos csak 
ideig-óráig segítenek, mert a 
szemét újratermelődik, az eltá-
volítás pedig komoly pénzbe 
kerül. Erről Rottkel Dávid, az 
ÉTH Kft. logisztikai vezetője (a 
TeSzedd! érdi koordinátora) is 
beszélt a sajtótájékoztatón.

– A TeSzedd! akció nem 
„ingyenes”. Igaz, az önkéntesek 
nem kérnek pénzt a munkáju-
kért, viszont az ÉTH 16 kon-
ténert és egy tömörítős autót 
biztosít a munkához, ami milli-
ós költség, nem beszélve arról, 
hogy az összegyûjtött hulla-
dékot ártalmatlanítani is kell, 
ez pedig tonnánként 15 ezer 
forintot jelent – mondta Rottkel 
Dávid.

A logisztikai vezető elmondta 
azt is: a TeSzedd! - Önkéntesen 
a tiszta Magyarországért akci-
óra a központi (országos) hon-
lapon szeptember 11-ig lehetett 
jelentkezni, és az érdi szerveze-
tek száz embert delegáltak az 
előzetes becslések szerint. Az 
akcióban természetesen azok is 
részt vehettek, akik megjelen-
tek a közzétett helyszíneken, 
hogy segítő kezet nyújtsanak 
Érd megtisztításához.

 Ádám Katalin

Más eldobott szemetét szedni 
madárcsicsergős verőfényben 
sem kellemes munka – hát még 
zuhogó esőben, késő őszt idéző 
hidegben. Mégis volt 30-40 
elszánt ember, aki a rossz idő 
dacára eljött, hogy megszépít-
se, kitakarítsa a várost a harma-
dik alkalommal megrendezett 
TeSzedd! országos szemétszedé-
si akció keretében, múlt szom-
baton. 

Érden a tervek szerint hét 
szervezet – és a hozzájuk csat-
lakozott más egyesületek, illet-
ve önkéntesek – hét helyszínen 
takarították volna el az illegá-
lisan elhelyezett hulladékot. 
A zuhogó eső miatt azonban 
egyes helyszíneken elmaradt a 
szemétszedés: például a Tárnoki 
út végi erdőnél, ahol az Érdi 
Fidesz Zöld Tagozata számolta 
volna fel az illegálisan elhelye-

zett szemetet, illetve Ófaluban, a 
tornapályánál, amelynek szépí-
tését, kitakarítását az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Egyesülete vál-
lalta. Itt a munkát elnapolták, 
csakúgy, mint a Molnár utca 
végénél, ahol az Érd és környé-
ke Horgászegyesület dolgozott. 
Õk kimentek a helyszínre tizen-
ketten – önkénteseik közt volt 
hétéves kisgyerek és nyugdíjas is 
–, de miután egy kevés hulladé-
kot összeszedtek, úgy döntöttek, 
máskor folytatják a munkát.

– Október elején, a környezet-
védelmi napunkon szeretnénk 
elvégezni e terület megtisztítá-
sát. Aki szeretne csatlakozni hoz-
zánk, honlapunkon talál majd 
bővebb információt – mondta 
lapunknak Solti Gábor elnök.

Az Érdi Horvát Önkormányzat 
is megvárta a munkával az 
idő jobbra fordulását. Mint 

Antunovits Antaltól, a cso-
port szervezőjétől megtudtuk, 
elintézték, hogy az eredetileg 
csupán szombatra kihelyezett 
konténerek ottmaradhassanak 
a Molnár utcában, az egyik 
tervezett helyszínen. A Horvát 
Önkormányzat emellett  egy 15 
köbméteres sitthalom felszámo-
lását vállalta a Kerülő utcában, 
illetve a pincesor kitakarítását, 
és a Júlia utca végén lévő szemét 
összeszedését.

Az ÉTH Kft. tömörítős autója 
szerencsére az esőben is tudott 
dolgozni. Mint Rottkel Dávidtól, 
az ÉTH logisztikai vezetőjétől 
megtudtuk, az Alsó és Felső 
utcai illegálisan lehelyezett hul-
ladékot szedték fel a cég munka-
társai, illetve az autó a Júlia utca 
végéből is vitt el szemetet.

– Sajnos, a rossz idő miatt 
a csoportok nem tudtak olyan 
hatékonyan dolgozni, mint 
ahogy jó időben tehették volna. 
Felvesszük a kapcsolatot a 
TeSzedd! főszervezőivel, hátha 
kitolható még pár nappal az 
akció, ugyanis, az országos kam-
pány keretében a most gyûjtött 
hulladék lerakása kedvezmé-
nyes áron történik – magyarázta 
Rottkel Dávid.

Volt egyébként olyan csoport 
is, amely nagyon eredményesen 
dolgozott, tekintve, hogy már 
pénteken megkezdte a munkát 
– ez az Érdi Hendikep Futókör 
volt, amely a Burkoló utcában, 
illetve a környékbeli kiserdőben 
szedte a szemetet. Három konté-
nert raktak tele hulladékkal. 

Nagyon kitartó volt az a 
húszfős csapat is, amely a 6-os 
főút 24-es kilométerszelvényé-
nél vette fel a harcot az elbor-
zasztó mennyiségû szeméttel. 
A könnyen megközelíthető, a 
fák takarásában fekvő terület 
sajnos eszményi helyszín az 
illegális hulladék lerakására, 
amit láthatóan többen is kihasz-
nálnak: háztartási szemét, autó-
gumik, veszélyes hulladék és 
lom is akad itt bőven (ott-jár-
tunkkor láttunk egy zsákravaló 

almát is – hogy ezt miért kel-
lett odacipelni, csak az elkövető 
tudja). 

Ezen a még Érdhez tartozó, 
de Százhalombattához is közel 
eső területen a Százhalombattai 
Hulladékkommandó és az Érdi 
Környezetvédő Egyesület tagjai 
közösen próbálták csökkenteni 
a szemét mennyiségét. Martin 
Norbert elnök hangsúlyozta: az 
akció keretében nem a hulla-
dékhegyek felszámolását tûzték 
ki célul, hiszen az kézi erővel 
lehetetlen.

– Ezen a délelőttön egy húsz 
köbméteres konténert szedünk 
tele, ami ebben a zord időben 
szerintem jó teljesítmény. Száz 
köbméternyi szemét még min-
dig marad itt – mutatott körbe 
Martin Norbert. Mint mondta, 
a tervek szerint szép számmal 
jöttek volna Százhalombattáról 
és Érdről is erre a helyszínre, de 
az eső miatt végül csupán húsz 
önkéntes dolgozott itt.

Tápai Mónika, a Hulladék-
komandó vezetője lapunknak 
azt hangsúlyozta: nemcsak ezt 
a napot töltik a 24-es kilométer-
szelvénynél, hanem rendszere-
sen figyelik a területet és az ide 
hordott szemetet is.

– Előfordult, hogy a hulladé-
kot átvizsgálva be tudtuk azo-
nosítani az elkövetőt, illetve 
rajtakaptunk illegális lerakókat. 
Minden esetet dokumentáltunk 
és felvettük a kapcsolatot az ügy-
ben eljáró hatósággal, eredmé-
nyesen, hiszen voltak olyan ese-
tek, amelyekben az elkövetőket 
bírsággal sújtották, sőt, volt, akit 
szabadságvesztés is fenyegetett 
– zárta szavait Tápai Mónika. 

És hogy fentiek fényében 
hogyan összegezhető az érdi 
TeSzedd! akció eredményessé-
ge? Ahogy Martin Norbert fogal-
mazott a 20 köbméteres tele kon-
téner és a szeméthegyek mellett 
állva: nemcsak az a fontos, hogy 
most mennyi hulladékot számo-
lunk fel. A hangsúlyt a megelő-
zésre kell helyezni.

 Á. K.

Õszi nagytakarítás: idén is TeSzedd!
Ha õsz, akkor nagytakarítás – nemcsak otthon, hanem 
a városban is. Szeptember 14-én az országos TeSzedd! 
akció keretében Érden hét helyszínen szedték önkén-
tesek a szemetet. T. Mészáros András polgármester 
múlt szerdai sajtótájékoztatóján az akció részleteit is-
mertette, és elmondta azt is: a szemetelõk szemléletén 
kellene változtatni ahhoz, hogy a hulladékhegyek ne 
termelõdjenek újra. Az elkövetõket nehéz rajtakapni, 
költséges megelõzõ intézkedésekre (például kamerák 
felszerelésére) pedig nincs forrás.  

Nem maradt el, csak elhúzódott a várostakarítás

Esõben is szedték a szemetet
Esõben, hidegben is dolgozott az a harminc-negyven 
önkéntes, aki az országos TeSzedd! akcióhoz csatla-
kozva szombaton megpróbálta megtisztítani városun-
kat az illegálisan lerakott szeméttõl. Az elõre kijelölt 
területek egyikén-másikán elnapolták az akciót, másutt 
viszont eredményesen dolgoztak, mint például a 6-os 
fõút 24-es kilométerszelvényénél, ahol  20 köbméteres 
konténert töltöttek meg szeméttel az önkéntesek.

Zuhogó esõben töltöttek meg szeméttel a húsz köbméteres konténert a 
Környezetvédõ Egyesület és a Hulladékkommandó önkéntesei

A 
sze

rző
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te

le
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Mindig ugyanazt a fél torna-
cipőt hagytam el, tehát apám 
hiába vett remek egyforma tor-
nacipőket, semmit sem kezd-
hettem három bal tornacipővel. 
Ráadásul fogalmam sem volt, 
hogy hogyan hagytam el, mert 
olyan vagány dolognak tûnt, 
amikor a fûzőjénél fogva ügye-
sen az iskolatáska fogantyújá-
ra csomóztam, természetesen 
nagyon megbízhatóan, és akkor 
még mind a kettőt. Amikor 
aztán lehajítottam otthon a tás-
kát, amelyik természetesen még 
kitûnő marhabőrből készült, két 
csinos csatos zsebe volt a hom-
lokzatán (egyikbe pont befért 
az ellenőrzőm, ami olyan hamar 
be tudott telni), akkor már vala-
hogy mindig csak egy tornacipőt 
találtam mellette. Illetve rajta. 
Pedig a tornacipőre akkoriban az 
érdi általános iskolában hetente 
minimum kétszer szükség volt, 
de ha rúgtuk a port a napkö-
ziben, akkor is ajánlatos volt a 
dorkót fölkapni, hogy ne a bőr-
cipőnket tegyük idő előtt tönkre. 
Ha hamarabb szakadt, vagy lyu-
kadt, mint ahogy kinőttük, volt 
nemulass. Megjegyzem, a mi 
nemzedékünknek még élménye 
volt az a fajta tisztes szegény-
ség, ami a kinőtt gyermekcipőt 
nem átallotta úgy tovább hasz-
nálni, hogy kivágta az orrát. 
Ma már kevesen emlékeznek 
rá, hogy a második kerület-
ben (nem Budapesten, hanem 
Érden) a kettes számú általános 
iskola a régi fiú és leányisko-
lából alakult meg. Fogalmunk 
sem volt arról, hogy mi az a 
koedukáció, de kiskamasz-
ként a lányokkal egy osztályba 

kerülve élveztük annak minden 
izgalmát. A „Kettes”, ahogy mi 
szólítottuk iskolánkat, kissé 
távol esett lakásunktól, de ha 
közel lett volna, akkor is addig 
kísérgettük egymást barátaim-
mal, amíg ki nem beszéltük, ki 
nem játszottuk magunkból a 
délelőtti tanórák feszültségét. 
Ez az egymást kísérgető játék 
volt a legizgalmasabb, mert ha 
Karesz, a tejtestvérem hazaért, 
akkor a házuk előtt dobtuk le 
a táskát és ácsorogtunk beszél-
getve, míg ki nem nyögte, hogy 
most ő kísér haza. Még szeren-
cse, hogy Érd akkori méretéhez 
képest a településen, vagy leg-
alábbis a mi „kerületünkben” 
nem voltak nagy távolságok. Ezt 
a kört aztán többször is kétség-
beesve, elfúló lélegzettel rohan-
tam végig, hátha megtalálom a 
táskám fogantyújáról elhagyott 
tornacipőt. Nem tudtam meg-
érteni, hogy hogyan nem lelem 
a jobbikat, hiszen egy fél tor-
nacipő a megtalálójának éppoly 
használhatatlan, mint nekem a 
megmaradt bal. Az atyai szigor 
nem segített semmin, az indu-
latszavak, a kontyos, a tasli, a 
külső rüszttel történő fenékbe 
billentés nem hozta elő azt, 
ami elveszett. Ráadásul nem 
tudtam megemberelni magam, 
mert ugyanezzel a szórakozott 
nagyvonalúsággal vesztettem el 
életem első magasszárú keki -
színû tornacipőjét, illetve annak 
a felét, pedig erre aztán iga-

zán büszke voltam és „nagyon 
vigyáztam rá”. Ráadásul az első 
külföldi utamnak is ez volt ékes 
bizonyítéka, amikor apám a 
602-es Trabanttal és halálmeg-
vető bátorsággal nekivágott 
egy prágai kalandnak, a Tátrán 
keresztül kicsiny családja társa-
ságában. Szállodában laktunk, 
ami a kollégiumi, majd a peda-
gógus szolgálati lakások ottho-
nossága után maga volt a feje-
delmi gazdagság, különösen a 
reggelik tekintetében. Itt fogtam 
föl, hogy a hófehér prágai zsem-
léhez kapott vaj mellett a lekvár 
az dzsemnek számít. Ehhez a 
tornacipőhöz ráadásul a cseh-
szlovák turizmus-kultusz és az 
ottani ipar legnagyobb dicsősé-
gére még egy oldalzsákot és egy 
remek sapkát is kaptam. Utóbbi 
fejfedőm egy horgászat után az 
érdi ártéri erdőkben maradhatott 
el. De addig sem volt mentség, 
mert visszasüllyedtem a barna 
feles tornacipősök világába. 
Hordtam a dorkót, s a napokban 
majd elhasaltam a Dunaparton a 
kiépített kerékpárúton tekerve, 
mert ezt a cipőmárkát fedeztem 
föl egy óriásplakáton: Dorkó. 
Most törhetem a fejem, hogy 
már akkor is egy nemzetközi 
márka magyarosított verziójá-
ból került a diáknyelvbe ez az 
elnevezés, vagy éppen az egy-
kori hagyományt fedezte föl egy 
új vállalkozás. 

Az iskola olajos padlójának, a 
vaskályha füstjének kevert illata 
rég elpárolgott. Apám taslija is 
nagyon régóta hiányzik már, de 
a gyerek az első héten elvesztet-
te a tornazsákját. Az én gyere-
kem. Antall István

Dorkó

Sokféleképpen lehet leírni 
egy ember életét. Sorra lehet 
venni például a cselekedeteit, 
mikor, kivel, mit tett, vagy fel-
jegyezni, hogy hol, merre járt; 
leírhatók az egyes helyszínek, 
de a történések is, amik vele 
estek meg, esetleg amelyek 
alakításában részt vett az 
idők folyamán. Szükség ese-
tén iskoláiról, tanulmányai-
ról, képzésekben való rész-
vételéről, bizonyítványairól is 
készíthet listát, de sok egyéb 
lehetőség is kínálkozik, csa-
ládfa elemzésétől kapott leve-
lek gyûjteményéig.

De le lehet írni egy éle-
tet dobozokkal is, amelyek-
kel időnként költözünk. 
Összerakjuk a holminkat, más 
lakóhelyre szállítjuk, ahol más 
lesz a környezet, új szomszé-
daink lesznek, új ismeretsé-
gek kötődhetnek – szóval szin-
te minden megváltozik körü-
löttünk, csak az marad, amit 
belerakunk a dobozokba.

Ezek a többnyire kartonból, 
vagy hullámpapírból készült 
tároló eszközök ugyanis 
különleges szerepet töltenek 
be ebben a változáshalmaz-
ban. Ha nem is hagyományos 
értelemben véve, de kincsek 
rejtőznek bennük. Általában 
nem ékszerek, nem drágakö-
vek, azonban számunkra vala-
milyen kötődést, valamekkora 
értéket jelentenek. Többnyire 
tárgyakról van szó, mégsem 
egyszerû leltár ez, hiszen egy 
kicsit gyûrött fénykép, egy itt 
maradt hajcsat, egy elnyûtt kis-
maci, vagy egy rég nem látott 
ruhadarab semmiképp nem 
lehet jegyzékbe foglalt egyszerû 
tétel, inkább valami egészen 
más. Minősíthetjük kapcso-
latjelzőknek is valamennyit, 
hiszen közünk van, vagy leg-
alábbis volt hozzájuk; feléleszt-
hetnek bennünk emberekhez, 
korábbi társhoz, vagy éppen 
holmikhoz, helyzetekhez kötő-
dő emlékeket. És hiába az idő-

beli, vagy a földrajzi távolság, 
ilyenkor óhatatlanul támad a 
dobozokba rakodóban némi 
értékelési, kétkedési hajlam is. 
A tárgyak időpontokat, dönté-
seket idézhetnek fel: annak ide-
jén jól döntöttünk-e, megfelelő 
utat találtunk-e magunknak, jól 
választottunk-e foglalkozást, 
hivatást, munkahelyet – és 
barátot, társat? Megkísérthet a 
„mi lett volna, ha…” kérdésre 
adható válaszok lehetősége is, 
de ennél sokkal fontosabb és 
sürgősebb annak eldöntése: 
mit tartsunk meg, mi az, ami 
fontos, fontos lesz nekünk, és 
mi felesleges? Itt már nemcsak 
a papírdobozok tartalmáról 
van szó, hanem múltról, jelen-
ről, és még jövőről is. Tudjuk-e, 
mi van a valóságos és képzelet-
beli dobozainkban; ismerjük-e 
valódi értékeinket, valóban azt 
visszük magunkkal tovább, ami 
fontos, ami valóban értékes?

Tulajdonképpen egész éle-
tünkben, minden nap köl-
tözünk. Valamivel foglalkoz-
tunk tegnap, ma már mást 
csinálunk, akkor is, ha ugyan-
azt folytatjuk. Valakinek 
valamit mondtunk, valamit 
eldöntöttünk, esetleg elodáz-
tuk a döntést, de majd visz-
szatérünk rá. Becsomagoljuk 
a tegnapot, de tervezünk is, 
elképzeljük, milyen lesz, 
milyennek kell lennie a hol-
napnak, a holnaputánnak. 
Közben azonban mérlege-
lünk is: eldöntjük, milyen 
elképzelésektől, szándékok-
tól, céloktól válunk meg, 
mi az, ami felesleges, vagy 
éppen kártékony. 

Mindenképp érdemes tehát 
néha megállni és végiggon-
dolni: mit is vigyünk tovább 
magunkkal – még akkor is, ha 
éppen nem költözünk.

A szerkesztõ jegyzete

Élet és dobozok

–  Kezdjük tehát azzal a beszélge‑
tést,  hogy  milyennek  látja  eddi‑
gi  munkáját,  milyenek  minősíti 
eddigi tevékenységét?

– Azt gondolom, hogy ez az 
első időszak arra volt jó, hogy 
beletanuljak az országos politi-
kában való részvételbe és a parla-
menti munkába. Ebben a tanulási 
folyamatban sok segítséget kap-
tam tapasztaltabb képviselőtársa-
imtól és a fogadóóráimon megje-
lent emberektől.

– A szemlélő azt  láthatta, hogy 
sokat vállalt, több bizottságban is 
dolgozott…

– A fenntartható fejlődés bizott-
ságába pártkvóta alapon kerül-
tem, az ottani munkám alapján 
a kolontári baleset bekövetkezé-
se után megkértek, hogy vegyek 
részt a balesetet vizsgáló eseti 
bizottság munkájában. Aztán fél 
év múlva, amikor megüresedett 
egy hely a gazdasági bizottság-
ban, akkor a KDNP frakcióveze-
tése úgy döntött, hogy engem 
jelöl a gazdasági és informatikai 
bizottságba. Ebben lehetett sze-
repe annak, hogy a fenntartható 
fejlődés bizottságában meg az 
eseti bizottságban is igyekeztem 
jó munkát végezni, felkészülten 
odamenni az ülésekre. Utána jött 
a cukoripart vizsgáló bizottság, 
a Malév ügyeit vizsgáló bizott-
ság, amelyekben mindig sikerült 
a szakmapolitikát is érvényre jut-
tatni. 

– Milyen problémakört, milyen 
feladatot  érzett  eddig  problémás‑
nak, nehezen megoldhatónak?

– Talán a devizaadósok hely-
zete az, ami nem könnyen kezel-
hető. A gazdasági bizottság aktív 
szerepet játszott a devizahitele-
sek megsegítésében. Első lépés-
ként megegyeztünk a bankokkal, 
de nem úgy jártak el, ahogy azt 
elvártuk. Például a jogszabály 
hatályba lépése előtt elkezdték 
felmondani a kockázatos szerző-
déseket. A végtörlesztés viszont 
több százötvenezer családon 
segített és a bankok is megértet-
ték, hogy részt kell vállalniuk a 
megoldásból. Mostanra kialakult 
az a rendszer, benne az árfolyam-
gáttal az eszközkezelővel, amely 
az ország teherbíró képességé-
hez képest igyekszik segíteni az 
arra rászorultakon és figyelembe 
veszi azt a tényt, hogy a hely-
zet kialakulásában a devizaadó-
soknak, az államnak és a bank-
rendszernek is van aktív szerepe. 
Tudjuk, hogy ez még mindig nem 
elég és az is bizonyos, hogy túl 
sok embert veszélyeztet a kila-
koltatás is. Nézetem szerint ez 
a helyzet a bankoknak sem jó, 
sőt tovább megyek: a magyar 
pénzügyi rendszert teszi kocká-
zatossá. Éppen ezért a FIDESZ-
KDNP frakciószövetség felkérte 
a bankokat, hogy a devizaadósok 
előnyére módosítsák a szerző-
déseket. Ha a november elsejei 
határidő eredménytelenül telik el, 
akkor lépnünk kell. Célunk az, 
hogy a lakáscélú devizahitelek 
szûnjenek meg Magyarországon 
és a devizaadósok nem járhatnak 
rosszabbul, mintha a kölcsönt 
forint alapon vették volna fel. 
Fontosnak tartom kiemelni, hogy 
a FIDESZ-KDNP pártszövetség 
nem okozója a kialakult helyzet-
nek. A helyzet eredőjét a szoci-
alista-szabaddemokrata kormá-
nyok, a Gyurcsány-Bajnai kettős 
kormányzásában kell keresni. Mi 
a közös nemzeti előnyök és érde-
kek mentén segíteni akarunk a 

devizaadósokon és bízom benne, 
hogy tudunk is segíteni. 

–  Az  eddigi  döntések  közül 
melyeket  tartja különösen fontos‑
nak?

– Nagyon fontosnak tartom azt 
a döntést, hogy az önkormányza-
tokat megszabadítottuk az adós-
ságuk jelentős részéről. Ha lehet 
valamivel elégedettnek lenni, az 
az, hogy ebben a választókerület-
ben az érintett települések mind-
egyikében nagyobb arányban 
vállalta át az adósságot az állam, 
mint ami a számok alapján indo-
kolt lett volna. Érden maximá-
lis mértékben, 70 százalékban, 
Törökbálinton 60 százalékban az 
eredetileg tervezett 40 százalék 
helyett, 65 százalék lett Diósdon, 
55 százalékos Tárnokon, de ezért 
küzdeni kellett. A legutóbbi kihe-
lyezett frakcióülésen szó volt 
arról, hogy meg kell vizsgálni a 
további adósságátvállalás lehető-
ségét. Felkértük a kormányt arra 
is, hogy dolgozza ki azon önkor-
mányzatok támogatási rendsze-
rét, amelyek adósság hiányában 
nem vettek részt az adósságren-
dezésben. A méltányosság azt 
követeli meg, hogy őket ezért ne 
hátrány érje, hanem előnyöket 
kapjanak. Ez biztató hír Sóskút és 
Pusztazámor polgárainak.

–  A tervek  szerint  a  hátralévő 
időben milyen ügyek kerülhetnek 
még  napirendre,  és  milyen  saját 
tervei  vannak?  Egyáltalán,  van‑
nak? 

– Parlamenti időszámítás sze-
rint alig több mint 8 hónap van 
hátra. A földtörvényt nagy vita 
után fogadtuk el, konszolidálódott 
a helyzet az alkotmányozásban, 
elfogadtuk az új, korszerû Büntető 
Törvénykönyvet. Várhatók még 
fejlemények a rezsicsökkentéssel 
kapcsolatban, egyértelmûsítettük, 
hogy ebben nem hátrálunk. Még 
ebben az évben a fûtési szezon 
megkezdése előtt a villamosener-
gia és a földgáz árát11,1 %-kal fog-
juk csökkenteni. Sokan támadják 
a baloldalról ezt a lépést, hivat-
kozva arra, hogy ezzel veszélyez-
tetjük az ellátásbiztonságot. Meg 
kell nyugtatnom a szocialistákat, 
a magyar energiarendszer nyere-
ségességében van ennyi tartalék, 
főleg akkor, ha azt is figyelenbe 
vesszük, hogy a villamos ener-
gia és a földgáz ára enyhe, de 
tartósan csökkenő pályát mutat 
az előrejelzések és a piaci viszo-
nyok szerint. Csak eddig az így 
keletkezett plusz nyereség tel-
jes egészében a szolgáltatóknál 
maradt, most meg a fogyasztók 
is részesednek az árcsökkenés-
ből. Előttünk van egy nagy tör-
vénycsomag, amely az új, már 
elfogadott Polgári Törvénykönyv 
hatálybalépését szolgálja, ami-
ben 165 törvényt kell módosítani. 
Ezeken kívül, amit én fontosnak 
érzek, és korszakos váltást jelent, 
az az önkormányzatok újrapo-
zícionálása. Ennek már eddig is 
fontos lépcsői voltak, például a 
járások megalakulása, az oktatási 
rendszer részben állami kézbe 
történő visszavétele, ezek folyta-
tása is minden bizonnyal igényli 
még újabb jogszabályok megal-
kotását, különösen a kötelező fel-
adatok finanszírozásában. 

– Nem listán, hanem a szavazó‑
polgárok  bizalma  alapján  került 
be  a  parlamentbe,  ezért  talán 
indokolt  a  kérdés,  hogy  érzi‑e  a 
képviselőként  ezt  a  bizalmat  a 
munkája  során?  Vagy  kérdezem 
fordítva:  mit  gondol,  az  érdiek 

tudják,  számon  tartják,  hogy 
van  nekik  egy  „emberük”  a  par‑
lamentben,  aki  majd  elintézi  az 
ügyes‑bajos dolgaikat?

– Természetesen a jogállami 
keretek között igyekszem az egyé-
ni problémákat orvosolni. Ennek 
lehet valami eredménye, mert a 
rendszeresen megtartott fogadó-
óráimon mindig sokan vannak. 
Segítség sokszor az is, ha, mint 
jogvégzett ember, „csak” tájékoz-
tatom az érintettet arról, hogy 
bajára hol, melyik szervnél talál 
orvoslást. A képviselői pálya talán 
legnehezebb része a „kijáró képvi-
selőség” megtanulása. A képviselő 
azzal a lehetőséggel tud élni, amit 
a helyi politikai viszonyok meg-
teremtenek. Természetesen jó 
viszonyt kell kialakítani a helyi 
vezetőkkel, polgármesterekkel, 
képviselőkkel. Én ezt igyekeztem 
és igyekszem is elérni, és azt kell 
mondanom, hogy minden pol-
gármesterrel kiegyensúlyozott, 
forródrótos kapcsolatom van. Ez 
azt jelenti, hogy azokat a prob-
lémákat, amiket ők meg tudnak 
fogalmazni, például hogy valami 
szerintük nem stimmel az adott 
jogszabályban, vagy egyéb parla-
menti hatásköri rendelkezésben, 
ezeket természetesen felvállalja 
az ember és viszi tovább. 

– Tudna erre példát mondani?
– Egyik ilyen volt a rezsicsök-

kentés a szemétszállítás a víz-
szolgáltatás területén. A másik 
feladat, amit szívügyemnek tekin-
tek Érden, az M7-es lejáróhoz 
kapcsolódik, az ottani állapotok 
rendezését szolgálja. Ebben T. 
Mészáros András polgármes-
ter úrral tettünk már lépéseket, 
meglátjuk, hogy a mostani cik-
lusban mennyit lehet ezekből 
megvalósítani. Nem szabad elfe-
ledkezni arról sem, hogy Diósd 
polgármesterével, Spét Gézával 
együttmûködve sikerült elérni 
Diósd várossá nyilvánítását.

– Ezernyi jelből érzékeljük, hogy 
már kezdődik a kampány: a  leg‑
különbözőbb  pártok,  csoportosu‑
lások olykor minősíthetetlen hang‑
vétellel  igyekeznek  népszerûséget 
szerezni  maguknak.  Ez  a  kam‑
pánykezdés itt, a régióban meny‑
nyire érződik?

– Itt 2006-ban és 2010-ben is 
kiegyensúlyozott kampány volt, 
nem volt semmi szélsőséges vagy 
személyeskedő megnyilvánulás. 
Bízom benne, hogy most sem 
lesz semmi ilyesmi, bár a jelek 
nem erre mutatnak. Azt azon-
ban semmiképp nem fogjuk meg-
engedni, hogy hazudozzanak 
az embereknek. Hogy például 
a rezsicsökkentés nem jelentett 
valódi megtakarítást a háztartá-
soknak. Vagy, hogy azt állítsák: 
a dohánybolt-koncesszió politikai 
mutyi. Pest megye egyes számú 
választókerületében információ-
im szerint korrekt, kikezdhetetlen 
pályáztatás történt, a legkülön-
bözőbb pályázók részvételével. 
Hazudozásokra, lejárató kam-
pányra az ellenzéknek gyakorla-
tilag itt nincs lehetősége. 

–  Véleménye  szerint  a  követke‑
ző  választásnál  milyen  tényező‑

Beszélgetés Aradszki András parlamenti képviselõvel

A választók tények alapján dönthetnek
Bõven túl vagyunk a választási ciklus felén, inkább már 
– sport hasonlattal élve – az utolsó negyed következik. 
Aradszki Andrásnak jó néhány parlamenti szereplését 
láthattuk-hallhattuk az eltelt idõben a médiában – de 
hogy néz ki ez „belülrõl”? Vagyis, mint elsõ ciklusát 
töltõ képviselõ, hogyan értékeli az országgyûlésben 
kifejtett tevékenységét?

ket  vesznek  majd  figyelembe  a 
választók?

– Egyszerûen össze kell mérni 
az értékeket, meg kell vizsgálni, 
hogy ki mit tett ezért a választóke-
rületért. Ebbe a választókerületbe 
az utóbbi három év alatt, nem 
számoltuk pontosan össze, de 
csaknem 100 milliárd forint pénz 
érkezett, és ezen felül van még az 
adósságok elengedése. A pénzek 
jórészt infrastruktúra fejlesztésre, 
a civil szféra támogatására fordí-
tódtak. Nyert az érdi Napra Forgó 
Kht, jutott a diósdi templom felújí-
tására, és még számos dolog van, 
ami a kampány során napvilágra 
fog kerülni. Én azt gondolom, 
hogy ezek, és még több más tény 
annyira egyértelmû, hogy itt nem 
fog eldurvulni a kampány.

–  Van‑e  a  képviselői  munka 
értékelésére  valamilyen  mérleg, 
valamilyen mérőszám?

– Én is meglepődtem, amikor 
nemrég a kezembe került egy 
kimutatás a képviselői aktivi-
tásról. A nevemnél az szerepelt, 
hogy tíz önálló indítvány, 149 
nem önálló indítvány. Ez utóbbi 
azt jelenti, hogy mondjuk szü-
letik egy törvényjavaslat, ahhoz 
módosító javaslatot adtam be. 
A felszólalásaim száma 131. 
A vezérszónoki körben az egyik 
jobbikos képviselővel holtver-
senyben én szólaltam meg leg-
többször. Érdemi munkát termé-
szetesen nem lehet számokkal 
mérni, de mindenesetre első 
ciklusosként ezek a számok azt 
jelzik, hogy nem pihenni jártam 
oda. Ha valamit még változtatni 
kell, akkor az az, hogy az embe-
rekkel kell több kapcsolatot kiépí-
teni, de a következő ciklusban 
a nagyobb terület, a megnövelt 
választókerület miatt is több lehe-
tőség lesz erre. 

–  Ez  utóbbi  mondatból  már 
sejthető  a  válasz,  de  befejezésül 
amúgy sem tudom elkerülni a kér‑
dést: tervezi, hogy ismét sorompó‑
ba áll a képviselőség elnyeréséért?

– Igen, nagyon szívesen meg-
méretem magam ismét.

 Bognár Nándor

Aradszki András: Három év alatt 
csaknem százmilliárd forint pénz 
érkezett a választókerületbe
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A film  rendezője  és  az  album 
társszerzője Grzegorz Lubczyk, 
a  Lengyel  Köztársaság  volt 
budapesti nagykövete, akit sze-
mélyesen  is megismerhetett  az 
érdi  közönség.  A rendezvényt 
a  Lengyel-Magyar  Kulturális 
Egyesület és Érd Város Lengyel 
Önkormányzata  szervezte. 
A szerzőt  –  aki  pár  mondat 
erejéig  magyarul  is  megszólalt 
–  Szemján  Erzsébet  mûfordító 
segítette beszédében, de mielőtt 
Grzegorz  Lubczyk  a  kötet  és 
a  dokumentumfilm  létrejötté-
nek hátteréről beszélt volna, T. 
Mészáros  András  polgármester 
mondott  köszöntőt.  Kiemelte: 
olyan  dokumentumfilmet  lát-
hatnak  majd  a  rendezvényen, 
amely  a  magyarok  és  a  len-
gyelek különleges kapcsolatáról 
szól.  Magyarország  1939-ben, 
amikor  a  náci  Németország 
megtámadta  Lengyelországot, 
vette  a  bátorságot,  megnyitotta 
a  határait,  és  menedéket  adott 
a  katonáknak  és  a  civileknek 
egyaránt.  A két  nemzet  barát-
sága  azonban már  az  Árpádok 
óta  létezik,  és  olyan  kapcsolat 
alakult  ki  közöttük,  hogy meg-
személyesítés  nélkül  is  testvér-
nek  érzi  a  magyar  a  lengyelt 
és  fordítva.  A polgármester 
kitért  arra  is,  hogy  Érden min-
den  évben  megemlékeznek  a 

törökök  ellen  Mohácsra  indu-
ló  magyar  sereg  és  a  lengyel 
segédcsapatok  egyesülésének 
évfordulójáról is, de az 1939-46 
év  közötti  időszak  beláthatóbb 
számunkra,  hiszen  mindkét 
részről  élnek  még  sokan,  akik 
megélték, megtapasztalták, mit 
jelent  a  magyar-lengyel  barát-
ság  a  valós  cselekedetekben. 
Ezt  a  szeretetet  és  barátságot 
szeretnénk  napjainkban  is 
követni  Érden  és  az  országban 
egyaránt  –  hangsúlyozta  T. 
Mészáros  András,  megemlítve, 
hogy  éppen  a  minapi  testvér-

városok  találkozóján  látta  ven-
dégül  városunk  Lubaczow  kül-
döttségét, előtte pedig a lengyel 
testvérváros  díszpolgári  címet 
adományozott  neki,  mint  Érd 
polgármesterének.  Ezek  a  köl-
csönös  látogatások  és  a  törté-
nelmi múlt  értékeinek  feltárása 
még inkább elmélyíti és tovább 
viszi  a  két  nemzet  egymáshoz 
való  kötődését  és  ragaszkodá-
sát  –  zárta  köszöntő  szavait  T. 
Mészáros András. Ezt követően 
Molnár  Imre,  aki  csaknem  tíz 
évig  diplomataként  szolgált  a 
Lengyel  Köztársaságban,  üdvö-
zölte a délután vendégét. Régóta 
ismeri  és  tiszteli  Grzegorz 
Lubczykot,  egykori  budapesti 
nagykövetet,  aki  szerinte  min-
dig olyan emberarcú diplomáci-
át  képviselt,  amit  a  társadalom 
élő szervezeteivel vett körül, és 
fáradhatatlanul  járta a  falvakat, 
megkereste  azokat  a  települé-
seket,  ahol  befogadták  és  segí-
tették  a  lengyel  menekülteket. 
Előfordult,  hogy  ő  hívta  fel  a 
helyi  vezetés  figyelmét  ezek-
re  a  történelmi  eseményekre. 
A bemutatott  emlékalbum  és 
dokumentumfilm  szerzője 
– mielőtt  elmondta  volna  a  két 
mû megszületésének  történetét 
–  kiemelte:  a  két  nemzet  csak-
nem  ezer  éve  tartó  kötődése 
olyan  barátság,  amivel  Európa 
egyik nemzete sem büszkélked-
het.  Ennek  az  ezeréves  közös 
történelemnek egyik legkiemel-
kedőbb  epizódja  az  1939-től 
1946-ig  tartó  időszak.  Ekkor  a 
magyar társadalom olyan példát 
mutatott,  amilyennel  egyetlen 
európai  nemzet  sem  dicseked-
het,  így  utódaiknak  minden 
oka  megvan  arra,  hogy  erre 
büszkék  legyenek!  –  jelentet-
te  ki  Grzegorz  Lubczyk,  majd 
hozzátette:  mi  nehezen  tudjuk 

Különleges  gyülekezeti  napot 
tartott szeptember 15-én az Érdi 
Evangélikus  Egyházközség. 
Nemcsak  azért  volt  más  ez  a 
vasárnap, mert  az  istentisztele-
tet nem a templomban, hanem a 
Favágó utcai napközis táborban 
tartották,  hanem  azért  is, mert 
délelőtt  tíz  órától  délután  ötig 
együtt volt a gyülekezet, és mód 
nyílt a csoportos beszélgetések-
re, egymás jobb megismerésére 
is a lélek épülése mellett.
Labossa Péter  lelkész,  a  gyü-

lekezeti nap szervezője lapunk-
nak úgy fogalmazott: azért ren-
dezték  meg  ezt  a  különleges 
alkalmat, mert látták annak igé-
nyét,  hogy  a  gyülekezet  tagjai 
ne  csak  az  istentisztelet  alkal-
mával találkozzanak, beszélges-
senek – ennél  többre van szük-

ség  ahhoz,  hogy  megismerjék 
egymást és épüljön a közösség.
–  Tavaly  szeptemberben  tar-

tottuk az első  ilyen gyülekezeti 
napot  a  Favágó  utcai  táborban. 
Több  mint  százötvenen  jöttek 
el, vagyis többen voltunk, mint 
vasárnaponként  a  templomi 
istentiszteleten.  Nagy  öröm, 
hogy sokan elhozták a gyerme-
keiket  is.  Májusban  megismé-
teltük  a  találkozót,  majd  most 
szeptemberben  is  –  tette hozzá 
Labossa Péter. 
E hónap15-én mintegy százan 

jöttek  el,  hogy  részt  vegyenek 
az  egésznapos  programon.  Két 
igehirdetés,  korosztályonkénti 
csoportos  beszélgetés  várta  a 
felnőtteket, míg  az  iskolásokat, 
óvodásokat  gyermekfoglalkozá-
sok  (a  többgyermekes  lelkész-

házaspár  kimondottan  nagy 
hangsúlyt  fektet  arra,  hogy  a 
gyerekek  is  tartalmasan  töltsék 
az  időt, és nemcsak a mostani-
hoz  hasonló  különleges  alkal-
makkor,  hanem  a  vasárnapi 
istentiszteletek ideje alatt is). 
Az igehirdetéseken kívül min-

den program kint zajlott a kert-
ben, a nagy fenyők árnyékában; 
a gyerekeknek sátrakat állítottak 
fel, a felnőttek székeket vittek ki 
maguknak,  és  köröket  alkotva 
folytak  a  közös  beszélgetések. 
Ezek fő témája a gyülekezet épü-
lése  volt  –  azaz  a  közösséggel 
kapcsolatos  elvárások,  hogy  az 
egyén mit  tehet  a  közösségért, 
és  fordítva. A gondolatébresztő 
beszélgetések mellett mód nyílt 
arra is, hogy a gyülekezet tagjai 
kötetlen módon ismerkedjenek, 

Az Emlékezés II. – Lengyel menekültek Magyarországon 
1939-1946 címû albumot és a Magyar szív címû dokumen-
tumfilmet mutatták be az Érdi Napok programsorozatában 
szeptember 14-én a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban. 
Mindkettõ, a könyv és a film is a több évszázada tartó 
lengyel-magyar barátság egyik legkiemelkedõbb epizód-
járól, a lengyel menekültek magyarországi befogadá-
sáról szól, tiszteletadás és köszönet a drámai háborús 
idõkben nyújtott önzetlen segítségért.

elképzelni azt a helyzetet, ami-
kor  alig  két  hét  leforgása  alatt 
150  ezer  ember  özönlik  be  az 
országba,  és  el  kell  őket  látni. 
Több  mint  kétszáz  magyar 
település  fogadta  be  a  lengyel 
menekülteket,  és  nyitotta  meg 
a  szívét  előttük.  Mindig  érde-
kelte ez a téma, mondta, hiszen 
anyósa magyar  lány volt. Mivel 
magyar  részről  a  lengyelek 
ügyeit  id.  Antall  József  koor-
dinálta,  kézenfekvő  volt,  hogy 
–  amikor  könyvet  írt  a  témá-
ról, és anyagot gyûjtött hozzá – 
megkereste Antall József lányát 
is,  akitől  rengeteg  fotóanyagot 
kapott,  és  ekkor  jött  az  ötlet, 
hogy  az  írott  könyvek  mellett 
érdemes lenne egy fotóalbumot 
is  megjelentetni.  Korábban  az 
emberek  többsége  sajnos  nem 
foglalkozott  ezekkel  a  történel-
mi  eseményekkel,  hiszen  volt 
idő,  amikor  beszélni  sem  lehe-
tett  róla,  de  miután  megjelent 
az Emlékezés  fotóalbum, egyre 
többen jelentkeztek, hogy nekik 
is  vannak  fényképeik  azokból 
az  időkből. Mígnem  rábukkant 
–  ahogy  Grzegorz  Lubczyk 
fogalmazott  –  a  „sárvári  kincs-
re”!  Egy  könyvbemutató  után 
ugyanis megismerkedett Takács 

Zoltánnal,  a  sárvári  múzeum 
igazgatójával, aki három doboz-
nyi képanyagot bocsátott a ren-
delkezésére,  amelyekben  igazi 
„kincsekre” bukkant, és így szü-
lethetett  meg  az  Emlékezés  II. 
kötete  is.  Ám  úgy  tûnik,  ezzel 
még  korántsincs  vége,  mert 
Takács  Zoltán  igazgató  azóta 
újabb értékes dobozra bukkant 
–  mesélte  a  kötetek  szerzője. 
Az  emlékalbum  anyaga  pedig 
arra  ösztönözte,  hogy  filmet  is 
készítsen  a  témával  kapcsolat-
ban,  hiszen  sokan  élnek  még 
azok  közül,  akik  megélték  a 
közelmúlt  történelmét.  Noha 
idős emberekről van szó, mégis 
élénken élnek bennük az akkori 
emlékek a Magyarországon töl-
tött évekről. 
Grzegorz Lubczykot legfőkép-

pen az vezérelte, hogy egy átfo-
gó  dokumentumfilmet  készít-
sen  a  háború  kitörésétől  a  len-
gyel  menekültek  hazatéréséig. 
Az egykori nagykövet által ren-
dezett lengyel film tiszteletadás 
magyar  testvéreknek,  köszönet 
a drámai háborús időkben nyúj-
tott  önzetlen  segítségért.  Ez  a 
segítség  a  sok  évszázados  len-
gyel-magyar  hûséges  barátság 
példája.   Bálint Edit

Gyülekezeti nap a közösség épüléséért

beszélgessenek  –  erre  jó  alkal-
mat  adott  a  közösen  elköltött 
ebéd,  és  az  azt  követő  szabad 
fél-egy óra.  
Ez a szeptember közepi gyü-

lekezeti  nap  a  közös  imákkal, 
fohászokkal,  beszélgetésekkel 

és sétákkal a nagy fenyők árnyé-
kában nemcsak lelki békét, töl-
tődést  adott  a  résztvevőknek, 
hanem  a  gyülekezetet  is  erősí-
tette  –  és  várhatóan  lesz  még 
folytatása jövő tavasszal.
  Á. K.

Bazsóné Megyes Klára, korábbi könyvtárigazgató, a Lengyel-Magyar 
Kulturális Egyesület vezetõje köszöntötte a megjelent vendégeket
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T. Mészáros András polgármester 
méltatta a két nemzet barátságát, 
és hangsúlíozta az érdi lengyel-
magyar kapcsolatok ápolását

A gyülekezeti napon a gyerekek is tartalmasan, és persze vidáman töltöt-
ték az idõt
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Emlékezés a magyarországi lengyel menekültekrõl

Barátság, amilyen nincs több Európában

AJTÓ-ABLAK

Budapest III., Bécsi út 267.
(bejárat a Fehéregyházi útról)

Telefon: 430-0181,
e-mail: diadaliv2001@t-online.hu

www.diadaliv2001.hu

- 7 év garanciával

Kérjen irodánktól személyre szabott ajánlatot!
Már 12 éve a lakosság szolgálatában!

Helyi szolgáltatók
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Elkeserítően kezdődött a nap, elkeseredtek az érdiek és főleg a 
főszervezők, amikor kinéztek az ablakon és meglátták a borongós, 
esős időt; s gondolhatták: vajon mi lesz ebből? Délre, az immár 
hagyományos szüreti mulatság nyitányára Hudák Ágnes és csapata 
majdnem lefújta az egészet, és szívük szerint tették volna vasár-
napra a rendezvényt, amikor kiderült, hogy derül(get)… Az Alsó 
utcában, a díszmagyarba öltözött Antunovits Antalnál vártuk a 
felvonulási menetet, hogy feleségével, mint bíró, pontban harang-
szóra várja és kínálja a lovas kocsin érkezőket, akik végül jó másfél 
órás késéssel, meg is érkeztek. A kisbíró a következőket dobolta ki 
hangos, ékes szóval keresve az időközben elbújt asszonykát…

„Hangosabban a dobot verni már nem tudom,
De hogy miért jöttünk, azt nektek elmondom.
Közöttünk a bíró, kinek van egy párja,
Csak az a probléma, hogy benn van még a házban.
Nyíljon ki a kapu, s a háznak ajtaja,
Pördüljön ki rajta bírónénk tompora!
Itt van bíró urunk, remeg keze, lába,
Ha kijönnél végre, elvinne a bálba.”

Erre a kedves invitálásra aztán „kipördült bírónénk tompora”, 
de azt nem vettük észre, hogy bíró urunk keze vagy lába remegett 
volna, miközben töltögette a pálinkát és a bort a vendégeknek. 
Volt itt pogácsa is, meg vendégszeretet bőven, majd a házaspár 
felpattant a lovas kocsira, hogy a tett helyére, a Termál Hotel Liget 
elé vonuljanak, ahol volt még egy kis tánc – a hideg ellenére egy 
fürdőző fürdőnadrágban ijesztgetett bennünket –, majd elindult 
a pincesorra a felvonulók maroknyi csapata zeneszóval kísérve. 
A kisbíró, Szabó János, egyébként ÉTV-dolgozó, most is elemében 
volt, ekképp kurjangatott:

„Szép napot kívánok az ófalusiaknak,
Ezen a napon mindenki mulathat!
Mulassunk hát együtt, hogy ne dolgozzunk sokat.”
 Aztán mondott még egy szívünknek kedveset:
„Jó bor kell a jó emberbe, éljen, aki megtermelte!”

Aki – többek között – megtermelte Hudák Mihály, a neves érdi 
borász, akitől megkérdeztük: az idén jó bor kerül-e a jó emberbe?

– Korrekt a termés, visszatükrözi a tavalyi évet – szögezte le. 
– A tavaszi hideg ugyan fajtánként okozott termeléskiesést, de 
összességében nem panaszkodhatunk. Elég jók a kilátások, a 

Hudák Mihály: Korrekt termés, visszatükrözõdik az elmúlt év

Szüreti mulatság, zenés, esõs felvonulással
Hamar elröppen egy év és máris itt van a szüret újra, 
a munka, a mulatság ideje. Idén csendesebbre sikerült 
ez a nap, a hûvös idõ és az esõ sokakat elriasztott, 
bár délutánra, a fõ eseményre azért csapadékban 
spórolósabbak lettek az égiek. Máskor ilyenkor kicsit 
felbolydul a város, a lovas kocsik hangjától és a hívo-
gató mulatós zenétõl, most azonban nem így sikerült, 
de aki eljött, jól érezte magát. A must- és borbarátok 
az ófalusi utcákon, pincesoron vigadtak.

minőséggel meg vagyunk elégedve, jó közepes, a szőlő egészséges. 
A hónap végén kezdünk a szürettel, ami október közepéig eltart. 

Itt az Ófaluban, a Szent Donát szobornál azonban előbb jött az 
áldás Illési Mátyás plébánostól és Erdélyi Takács István református 
lelkésztől:

– Életemben először látok ilyen hatalmas dézsát – mondta Matyi 
atya –, amelybe rengeteg szőlő fér el. A jó Isten egybegyûjtötte a 
szemeket és egybegyûjtött minket, embereket. Rengeteg munka, 
gondosság és imádság által lett egyre jobb a szőlő. Ugyanígy kell 
nekünk, embereknek egyre jobbá, boldogabbá válnunk, ebben a 
sokkhatásokkal teli világban, amelyben mi is csak kis szőlőszemek 
vagyunk. Kérem a jó Isten áldását az idei termésre.

Erdélyi Takács István e szavakkal áldotta meg a szőlőt, bár még 
jól emlékszünk tavalyi mondandójára is („A földnek a javából most 
fog megszületni a bor, mely Isten örök szövetségének a jelképe.”): 

– Jó, hogy együtt vagyunk, a munka gyümölcse mostanra érik be, 
és ez jó dolog. Az érdi gazdák, borászok tudom, mindent megtettek 
azért, hogy eredményes szüretük legyen. Azt kívánom nekik, hogy 
legyen az Úrnak, Istenünknek keze rajtuk! 

Az áldás után aztán jöttek a taposó lányok, akiket a markos legé-
nyek beraktak a dézsába mezítláb és összekapaszkodva önfeledten 
jól megtaposták a jéghideg szőlőt, ahogy eleik szokták – hogy le 
nem fagyott a lábuk..! A jó negyedórás mûvelet után nem marad-
hatott el a forró lábfürdő és a must-kínálás sem. Egy kis présből 
dőlt a lé. (Másfélét is el tudtam volna képzelni…) A nagyon finom, 
édes lének, ki bírt ellenállni? Közben fent a színpadon elkezdődött 
a zenés, táncos kulturális mûsor, amelyet a Pincetulajdonosok 
Egyesületének apró, kis és nagy Magtár Tánccsoportja nyitott 
meg. Hudák Ágnes és idegei, nem elég, hogy már a szervezés alatt 
„kitáncolták” magukat, most is többször a színpadra lépett. Nem 
hitte volna, mikor reggel kinézett az ablakon, hogy itt még ma 
táncra perdül örömében… Temesi László

Antunovits Antal és felesége várta a kisbírót és a vele érkezett vendégeket

Kínálják a lovas kocsin érkezõ zenészeket jóféle pálinkával
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Egy fagyosszent a fürdõbõl a szüreti lányokkal...

Irány a pincesor

Megáldják az érdi szõlõtermést...
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. szeptember 23 – 29.

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

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési alapte-
vékenységgel összeegyeztethető 

célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Klubok:
Duna – Art Fotó Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi 
06-20/ 411-3673
Szeptember 24. kedd 17 óra
Egy aktív, életképes klub 
működtetésével kapcsolatos 
kérdések, feladatok megbeszé-
lése. A tagok nyári fotóinak 
megnézése, kiértékelése.

Számítógép- és internethasz-
nálati 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 
megtekinthető 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 
Szeptember 30-án, hétfőn 18 óra
„ Kedves épületeim és útiraj-
zaim”
Emődi Attila építész kiállítá-
sa rajzaiból
A kiállítást megnyitja:
T. Mészáros András 
Érd Megyei Jogú Város polgár-
mestere. A kiállítás megtekint-
hető: október 15-ig.

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

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

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

 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól bővebb infor-
mációt talál a www.csukalib.hu 
honlapon!

Könyvtári 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
Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök:  12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
könyvtárunkban!

A rendőrség és az oktatási 
intézmény közös rendezvényén 
ezúttal az iskola kamaszkorú 
diákjai vettek részt, akik talán 
a legveszélyeztetettebb kor-
osztályhoz tartoznak, hiszen 
rendkívül nyitottak a világ felé, 
mindenre kíváncsiak, és sze-
retnének egyre inkább függet-
lenek lenni szüleiktől, gyakran 
nem is sejtve, hogy ha nem 
elég óvatosak és tájékozottak, 
rengeteg veszélynek tehetik ki 
magukat. A bajok zömét azon-
ban elkerülhetik, ha odafigyel-
nek a rendőrség által indított 
bûnmegelőzési programokon 
tanultakra. Sárközi Márta, az 
Érdi Tankerület vezetője elő-
rebocsátotta, a bûnmegelőzési 
program helyszínéül azért 
választották a Gárdonyi iskolát, 
mert itt hat éves koruktól kezd-
ve egészen 18-19 éves korukig 
tanulnak a diákok, ezért nem-
csak kellő felvilágosításra van 
szükségük, hanem a rendőrsé-
gi programok a pályaválasztás 
terén is  példaként állhatnak 
előttük. A cél az, hogy a tanév 
során minden oktatási intéz-
ménybe eljusson ez a tanulók 
biztonsága érdekében szerve-
zett hasznos program. 

T. Mészáros András polgár-
mester a résztvevőket köszönt-
ve elmondta, hogy Érd önkor-
mányzata évek óta sokat tett 
azért, hogy minél kevesebb 
bûncselekmény fordulhasson 
elő a városban, így nem kérdés, 
hogy az iskolai bûnmegelőzési 
programot is támogatja. Jobb 
félni, mint megijedni! – tartja a 
közmondás, és ez bizony igaz a 
fiatalokra leselkedő veszélyekre 
vonatkoztatva is. Roppant fon-
tos, hogy a diákok napjainkban 

ne legyenek naivak és tájékozat-
lanok, hiszen kellő ismeretekkel 
és felkészültséggel elkerülhetik 
a nagyobb bajt, megelőzhetik, 
hogy bûncselekmények áldoza-
taivá váljanak – hangsúlyozta a 
polgármester. 

A bûnmegelőzési tanévnyi-
tón jelen volt Mihály István 
rendőr dandártábornok, a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
főkapitánya is, aki a diákokhoz 
intézett rövid beszédében úgy 
fogalmazott: a bûnmegelőzési 
programokkal és az ott elhang-

zott tanácsokkal a rendőrség-
nek egyik fontos célja, hogy 
a fiatalokat elriassza, vissza-
tartsa attól, hogy ők maguk 
bûncselekmények elkövetőivé 
váljanak. A fiatalkorú deviancia 
sajnos hamar bûncselekménybe 
torkollik, ami akár egész éle-
tén át árnyékként elkíséri az 
embert. Igencsak lesújtó azt hal-
lani, hogy valaki úgy válik egész 
életére bûnözővé, hogy csak egy 
megbotlás, pillanatnyi melléfo-
gás vagy meggondolatlan csele-
kedet volt az, ami idáig juttatta 

– figyelmeztetett a megyei főka-
pitány, majd arról beszélt, hogy 
a rendőrségi oktató programnak 
a másik fontos célja annak meg-
előzése, hogy maguk a diákok 
váljanak bûncselekmény áldo-
zataivá. Napjainkban ennek 
két leggyakoribb veszélyforrá-
sa a kábítószer és az internet. 
A drog káros hatásairól már 
biztosan mindenki hallott, de 
talán kevesebben tudják, hogy 
az internetes devianciák, vissza-
élések éppúgy fokozott veszélyt 
jelenthetnek a fiatalok számára. 
Ezek felismerésében és helyes 
kezelésében segítenek ezek a 
rendőrségi előadások.

A továbbiakban Pintérné 
Benyó Piroska, a házigazda 
iskola megbízott igazgatója 
üdvözölte a rendőrségi kezde-
ményezést, és hozzáfûzte, intéz-
ményükben roppant fontosnak 
tartják a fiatalok széleskörû 
bûnmegelőzési felvilágosítá-
sát, mert napjainkban csak így 
tudjuk őket megóvni korunk 
veszélyeitől. Mint mondta, a 
Gárdonyiban már hagyománya 
van a rendőrség bûnmegelőzési 
előadásainak, amelyeken eddig 
is igyekeztek úgy körüljárni 
egy-egy témát, hogy abba nem-
csak a diákokat, hanem szü-
leiket és nagyszüleiket is sike-
rült bevonni. Legutóbb a nagy-
szülők védelmére helyezték a 
hangsúlyt, és a sort folytatva, 
az ifjúságra leselkedők veszé-
lyekre hívják fel a figyelmet. 
Szoboszlai Zsuzsa, a megyei 
főkapitányság Bûnmegelőzési 
Osztály vezetője szerint ezeken 
az előadásokon megpróbálnak 

a fiatalokkal olyan viselkedé-
si formákat megismertetni, és 
megmutatni, amelyek segítsé-
gükre lehetnek veszélyhelyze-
tekben, és elkerülhetik, hogy az 
áldozattá váljanak. 

A megnyitót követően a diá-
kok kerékpárosoknak készült 
KRESZ-tesztet töltöttek ki, 
majd a bátrabbak kipróbálhat-
ták az akadályok kerülgetését a 
„részegszemüveggel”, és a leg-
gyakrabban előforduló kábító-
szerekről és azok hatásairól is 
tájékozódtak.  Bálint Edit

Bûnmegelõzési tanévnyitó a Gárdonyiban

Megfelelõ felkészültséggel 

elkerülhetõ a baj
Napjainkban sokkal több veszélyhelyzet leselkedik a 
gyermekekre és a fiatalokra, és gyakrabban lehet-
nek bûncselekmények áldozatai, ezért sokkal több 
tájékozottságra van szükségük, mint korábban. A 
súlyos esetek elkerülésében kíván segíteni a diákok-
nak a Pest megyei Rendõrfõkapitányság által szerve-
zett bûnmegelõzési program, amelynek tanévnyitóját 
szeptember 11-én tartották  az érdi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és Gimnáziumban.

A fiatalokra leginkább a drogok jelentenek veszélyt, ezek leggyakoribb 
formáival ismerkednek a tizenévesek

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Bicikliseknek készült KRESZ tesztet is kitöltöttek a diákok – sajnos, mint 
kiderült, igencsak hiányosak az ismereteik

panoráma
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szeptember 23. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. 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 Görgeteg, 50/27. gasztronómiai 

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

17:00 Polgár-társ
17:30 A Jazz születésétől napjainkig 24/7.  

TV sorozat, 42’ 
18:10 Négyszemközt 
18:30 A Doktor Manager szűrés 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 24/7.  

TV sorozat, 42’ 
21:40 Híradó ism.
22:00 Polgár-társ
22:30 Négyszemközt ism.

szeptember 24. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. 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 Manager szűrés szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
14:50 Híradó
15:10 Fény-Kép
15:40 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. gasztronómiai 

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

16:10 Négyszemközt
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/24. 
17:30 A Doktor Manager szűrés szórakoztató 

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

Nemes Tibor filmje 9. 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 9. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/24. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

szeptember 25. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/7. TV 

sorozat, 42’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. gasztronómiai 

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem 90/24. 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 9. rész 
15:00 Híradó
15:20 Fény-kép
15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 90/24. 
17:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:40 Négyszemközt 
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Manager szűrés szórakoztató 

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 14/2. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

egészségügyi magazinműsor 25’ 

szeptember 26. 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 9. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Magyarok az emberevők földjén 14/2. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

11:00 Négyszemközt
15:00 Híradó

15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 9. rész 

16:00 Mozgás
16:30 Fény-Kép
17:00 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. gasztronómiai 

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/2. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra,  

kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 90/25. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 9. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

szeptember 27. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/25. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/2. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 9. 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 14/2. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/8. 

TV sorozat, 44’ 
21:05 Híradó
21:20 Bibliai Szabadegyetem 90/25. 
22:20 Négyszemközt ism.
22:40 A Jazz születésétől napjainkig 24/8. 

TV sorozat, 44’ 

szeptember 28. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Nikla, 50/28. 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 14/2. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/25. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Nikla, 50/28. 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 9. rész 
20:30 Cimborák – Hegyen-völgyön  

magyar természetfilm, 105’ 
rend.: Homoki Nagy István 

22:15 Érdi Panoráma

szeptember 29. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/25. 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai  

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai  

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/25. 
17:00 Cimborák – Hegyen-völgyön  

magyar természetfilm, 105’  
rend.: Homoki Nagy István 

18:45 A Jazz születésétől napjainkig 24/8.  
TV sorozat, 44’ 

19:30 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 10. rész 

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

2013. szeptember 23 – 29.

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

Kéri Mihály, az Érdi Galéria 
vezetője csalódottságának adott 
hangot, amiért a mûvésztelep 
résztvevőinek csaknem a fele 
nem lehetett jelen a kiállítás 
megnyitóján, ami azért fordul-
hatott elő, mert Szentendrén 
a Vajda Lajos Stúdió tárlatá-
nak megnyitóját is – a koráb-
bi egyeztetések ellenére – épp 
ugyanerre az időpontra szer-
vezték. T. Mészáros András 
polgármester viszont úgy vélte, 
nem azon kell keseregni hányan 
maradtak távol az eseményről, 
hanem együtt kell ünnepelni 
azokkal, akik eljöttek, hiszen 
nagy öröm az érdiek számára, 
hogy a mûvésztelep immár ötö-
dik kiállításában gyönyörköd-
hetnek. Büszkék lehetünk arra 
– fogalmazott köszöntőjében a 
polgármester –, hogy a gazda-
sági válság ellenére is sikerült 
településünkön pezsgő, élő 
mûvészeti életet meghonosíta-
ni, és reméli, ez a hagyomány 
hosszú évekig, évtizedekig meg-
marad. Az itt kiállított mûvek 
nem a válság termékei, hanem 
tehetséges, kiváló mûvészek 
alkotásai, amelyekre városunk 
egyértelmûen büszke lehet. 

Szatmári Kristóf szaxofonjáté-
kát követően Novotny Tihamér 

mûvészettörténész, mûvészeti 
író értékelte a mûvésztelep idei 
kiállítását. A félévtizedes évfor-
dulót méltatva, kiemelte: félig 
kívülállóként, félig bennfentes-
ként megállapíthatja, hogy az 
Érdi Mûvésztelep az, ahol min-
den stimmel, minden rendben 
van, és kifogástalanul mûködik. 
Egyenletes a mûvészek telje-
sítménye, képesek egymással 
barátságban eltölteni az időt, sőt, 
termékenyen ösztönzik egymást 
a munkára. Ugyanennyire dicsé-
retre méltók a munkafeltételek. 
A vendéglátás is nagyszerû, jól 
mûködik a sajtókommuniká-
ció, és az önkormányzat min-
dig maradéktalanul biztosítja 
a szükséges anyagi forrásokat 
a mûvésztelep költségeire. 
Ráadásul megépült ez a nívós 
galéria, ahol az igazán színvo-
nalas, országos, s talán európai 
értékû alkotásokból már körvo-
nalazódik egy állandó galéria 
anyaga. Mindennek fő szerve-
zője, motorja, animátora Kéri 
Mihály festőmûvész, aki alko-
tója is ennek a közösségnek. 
Az idei alkotótábor résztvevői 
egyöntetûen úgy nyilatkoztak, 
hogy az idei volt eddig a legjobb 
hangulatú és legtermékenyebb 
Érdi Mûvésztelep. Novotny 

Megnyílt az Érdi Mûvésztelep ötödik kiállítása

A tér, ahogy tizenegy alkotó látja
Az eddigi legtermékenyebb, ötödik Érdi Mûvésztelep 
legsikeresebb alkotásaiból nyílt kiállítás szeptember 
13-án este az Érdi Galériában. Igaz, hogy a gazdasági 
válság napjait éljük, de Magyarországon a mûvészeti 
alkotások mindig képesek ezt velünk elfeledtetni. 
Az itt kiállított mûvek nem a válság termékei, hisz 
tehetséges, kiváló mûvészek alkotásai, és városunk 
egyértelmûen büszke lehet arra, hogy sikerült nálunk 
egy pezsgõ mûvészeti életet meghonosítani – hangsú-
lyozta T. Mészáros András polgármester a kiállítókat 
és a megnyitó résztvevõit köszöntve.

Tihamér úgy vélte, ebben a 
megengedő téma is segítette, 
termékeny alkotásra serkentet-
te a mûvészeket, hiszen a tér 
problematikáját mindenki köny-
nyedén, különösebb nehézség 
nélkül megoldotta. A jól elkü-
löníthető technikák a maguk 
területébe fogadták be a teret, 
ami – Novotny Tihamér vélemé-
nye szerint – igencsak asszoci-
ált Malevics mûvészetének szá-
zadik évfordulójára. (Kazimir 
Malevics absztrakt festő 1913-
ban mutatta be a „Fekete négy-
zet fehér alapon” címû mûvét, 
amellyel nagy feltûnést keltett 
a mûvészetben, mert kizárólag 
a tiszta színek és a mindent 
elvesztő, geometria formák 
megjelenítésére helyezte a 
súlyt.) A mûvésztelep alkotói-
nak is van némi köze e tárgy 
nélküli, mindent elhagyó, geo-
metrikus absztrakcióhoz. Az 
Érdi Mûvésztelep egyedi arca 
pedig azáltal keletkezik, hogy 
karakter találkozik karakterrel, 
és a teret minden egyes alkotó 
személyes tematikájával, tarta-
lommal, problematikával tölti 
meg – emelte ki a mûvészeti 
író, majd egyenként is értékelte 
a kiállítók idei munkáit. Aknay 
János szabályos mértani alak-
zatokkal érzékelteti a teret, földi 
emlékeit ebben a térbe helyezi 
el. Eőry Emil alkotásaiban visz-
szatérő elem a fekete négyzet, 
amely olyan filozófiai asszociá-
ciókat sejtet, amelynek közpon-
ti problematikája maga az élet. 
feLugossy László imaginárius 
térbe helyezi a formáit, eköz-
ben egyszerre tiszteleg a tárgy 
nélküli absztrakt térnek és az 
amerikai csurgatásos festészet-
nek. Hudák Mariann-Maja szá-
mára egyetlen tér létezik, ami 
önnön lelkének fonalából szőtt, 

keresztül-kasul járó labirintusa. 
A fiatal alkotó keresi a térben az 
elveszettnek hitt, sohasem célba 
érő kapcsolatait. Kalocsai Enikő 
a víz és az ég tükröződéseiben 
ábrázolja a teret. A kiindulási 
pont a természet, amely az égi 
és földi szerelem metaforája-
ként átlényegíti és újrateremti 
az embert. Karsch Manfred úgy 
teremt a valóságból nem való-
ságos teret, hogy a természet 
látható képeiből kiszûrt színesz-
szencia termékkel, függőleges 
foltokban átlényegíti a szín-
struktúrákat. Kéri Mihály szá-
mára pedig a fizikai tér ábrázo-
lása teljesen kizárt. Az ő belülről 
fakadó felfogása áll talán legkö-
zelebb a Malevics-féle felfogás-
hoz, miszerint a vászon eltakar-
ja a világot. Kovács Johanna a 
fehér és a végtelen teret asszoci-
áló, meszes gipszes masszából 
hívja elő reménytelenül masszív 
relief-szerû vízióit, amelyek 
gubancos emberi sorsmodel-
leket, tragikus életszituációkat 
jelenítenek meg. Puha Ferenc 
a maga érzelmi világának tár-
gyává teszi a teret, amely kép-
zeleti tér, s benne a fehér csu-
pán gesztus. Sz. Varga Ágnes 
tere a sötét éjszaka ítéletnek 
tetsző, feneketlen csapdája, a 
fekete végtelen érzetét azonban 
az itt-ott fókuszálódó fényfor-
rások, mint égi fények, mégis 
képesek megtörni. Wrobel Péter 
kozmikus kép-terének minden 
eleme az ember nyelvi érint-
kezésének kölcsönhatásáról 
szól, ahol minden megfejthető 
szóvá és jelenséggé válik – zárta 
megnyitóját Novotny Tihamér 
mûvészettörténész. 

Az Érdi Mûvésztelep ötödik 
kiállítását szeptember 30-áig 
láthatják az Érdi galériában. 

 Bálint Edit

Az idei mûvésztelep legkiválóbb alkotásai láthatók a bemutatón

Kéri Mihály mûvészeti vezetõ és az érdi alkotótábor egy része a megnyitó 
pillanataiban

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

T. Mészáros András hangsúlyozta: a város büszke arra, hogy az ötödik 
Érdi Mûvésztelep kiállítása látható a Galériában
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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
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– A Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium 2011-ben indította 
el a gyerekbarát igazságszolgál-
tatás nevű programját. Mi a 
programsorozat célja?

– A Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium elköte-
lezett a gyermeki jogok széles kö-
rű érvényesítése és megerősítése 
mellett, valamint kiemelt felada-
tának tartja, hogy a gyermekek 
mindenek felett álló érdekének el-
vét az igazságszolgáltatás terüle-
tén is érvényesítse. Emellett fon-
tos célunk a társadalmi közöny 
leküzdése, a figyelemfelhívás, hi-
szen évente közel 30 gyermek ve-
szíti életét gyermekbántalmazás 
következtében, a veszélyeztetett 
kiskorúak száma pedig megköze-
líti a kétszázezret.

– Mi áll 2013-ban a program 
fókuszában?

– Fontos hangsúlyozni, hogy 
a gyermekbarát igazságszolgál-
tatás kialakítása természetesen 
nemcsak egy évre szóló célki-
tűzés, hanem egy hosszabb fo-
lyamat, melynek eredménye-
ként az igazságszolgáltatás fo-
lyamatai a gyermekek számára 
is felfoghatóvá, megismerhető-
vé és érthetővé válnak. Az idei 
év a tudatosítás jegyében telik: 
ebben az évben a gyermekál-
dozatok védelmében tett lépé-
sek középpontjában az érintett 
korcsoportok közvetlen meg-
szólításának és tájékoztatásá-
nak alapvető célkitűzése áll. A 
KIM ennek érdekében indította 
útjára például az Osztályfőnöki 
óra-programot.

– Mitől más ez az osztályfőnö-
ki óra?

– Alapvető célunk, hogy a fia-
talok számára az igazságszolgál-
tatás útvesztőit áttekinthetővé, 
emberközelivé tegyük, a gyer-
mekek jogtudatos fiatal felnőt-
tekké váljanak, akik jól eliga-
zodnak a jogszolgáltatás világá-
ban. Az érintett korcsoportok 
közvetlen megszólításának és 
tájékoztatásának egyik eszköze 
volt a 14-16 év közötti fiatalok-
nak szóló Osztályfőnöki óra-
program. A „Jogom van tudni” 
programba országszerte har-
mincegy iskola kapcsolódott be, 
ahol olyan osztályfőnöki órákat 
tartottak, amelyeken a DNS, 
Drámapedagógiai Nevelést 
Segítő Alapítvány közreműkö-
désével, drámapedagógia mód-
szerek alkalmazásával tették 
megismerhetővé a gyerekek szá-
mára az igazságszolgáltatás me-
chanizmusát, jogaikat és kötele-
zettségeiket. A tervek szerint a 
következő tanévben is folytató-
dik majd a program. 

– Mennyire vannak tisztában 
azzal a gyerekek, hogy milyen 
jogaik vannak?

– A projekt önmagán túlmutató 
célja egy olyan jogtudatosság mé-
rés, amely hiteles képet adhat a 
mai fiatalok tárgybéli tudásáról és 
a program hatásfokáról. E munkát 
segíti Kabai Imre professzor, a szo-
ciológiai tudományok doktora, a 
Zsigmond Király Főiskola 
Társadalomtudományi Kutató-
központjának vezetője, egyetemi 
és főiskolai tanár. A jelenlegi kuta-

tási tapasztalatok alapján már lát-
ható, hogy a tanulók döntő több-
ségének felkeltette a program az 
érdeklődését a jogi kérdések iránt, 
és fontosabbá tette számukra azt, 
hogy tisztában legyenek a jogaik-
kal. A szakmai értékelését a DNS 
programunk első „próbaévének" 
hamarosan megkapjuk.

– Mit lehet tudni Kimi-ről?
– A gyermekbarát igazságszol-

gáltatás programja célul tűzte ki, 
hogy olyan internetes felületeket 
alakít ki, amelyekkel a kisgyerme-
kekhez és a felnőttekhez is szól-
ni tud. A KIM az egyszervolt.hu 
munkatársaival együttműködve 
útjára indította a „jogos a kérdés" 
elnevezésű honlapot, amelynek 
célja, hogy a kisgyermekek szá-
mára érthető és játékos formában 
közvetítse azokat az alapinformá-
ciókat, amelyek megkönnyítik 

számukra a jogi útvesztőben tör-
ténő eligazodást. Fogalomtár, tör-
ténetek és játékok segítik a kis-
gyermekeket, hogy megismerked-
jenek és megbarátkozzanak a jog-
szolgáltatás világával. Mindebben 
Kimi, a honlap házigazdája van a 
gyermekek segítségére, aki azóta 
a gyermekbarát igazságszolgálta-
tás programjának védjegyévé is 
vált.  A Kimi név kiválasztásában 
nem a minisztérium elnevezése 
volt a döntő szempont, a névvá-
lasztás arra utal, hogy a rajzfigu-
ra megmondja, hogy ki és mi az 
igazságszolgáltatás szereplője, 
szabálya és mik a fogalmai.

– Konkrét problémával is for-
dulhatnak a gyerekek Kimi-hez?

– A jogosakerdes.hu oldalon a 
gyerekek írásban fordulhatnak 
Kimi-hez, illetve a honlapon ta-
lálható „Hotline szolgáltatás” fül 

alatt további lehetőségeket talál-
hatnak, gyermekvédő szerveze-
tek forródrótjainak elérését.

– Kimi nyáron az Erzsébet-
táborokba is ellátogatott. Miért 
tartották fontosnak, hogy felve-
gyék a kapcsolatot a második 
évébe lépő Erzsébet-programmal?

– Meggyőződésünk, hogy a 
minél szélesebb körű tudás 
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 
a gyermekek ne váljanak áldo-
zattá, illetve nagyon fontos, ha 
mégis megtörténik a baj, akkor 
tudják hova fordulhatnak, kitől 
várhatnak támogatást és segítsé-
get, milyen jogaik, illetve lehe-
tőségeik vannak. Az Erzsébet-
táborokban az idén nyáron több 
mint 40 ezer, sok esetben nehéz 
körülmények között élő gyer-
mek nyaralhatott. Különösen az 
ő esetükben tartom fontosnak a 

tudatosítást. Az Erzsébet-tábor 
kiváló alkalom volt arra, hogy a 
8-14 éves korosztály megismer-
kedjen a lehetőségeivel, a jogai-
val, kötelezettségeivel, illetve 
azzal, hogy mire kell számítani-
uk, ha kapcsolatba kerülnek hi-
vatalos jogi szervekkel, vagy 
bűncselekmény áldozataivá vál-
nak. Az Erzsébet- program az el-
múlt húsz év legnagyobb szoci-
ális programja. Azt gondolom, 
hogy az Erzsébet-tábor nemcsak 
kikapcsolódást és élményeket, 
hanem egyúttal olyan szociális 
védelmet is nyújt, melyben a 
gyerekek biztonságos környezet-
ben, teljes ellátással tölthetnek 
el egy hetet. Azzal, hogy a gye-
rekbarát igazságszolgáltatás te-
matikusan bekapcsolódott ebbe, 
úgy gondolom, az Erzsébet-
program már a gyermekek vé-
delmének programja is egyben.

A nyár folyamán a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Kimi-kamionja – egyebek között az Erzsébet-táborokban is – in-
teraktív játékok segítségével ismertette meg a gyerekekkel a jog 
és a törvények világát. A gyermekbarát igazságszolgáltatásról 
Balatoni Monikával, a szaktárca társadalmi kapcsolatokért fele-
lős államtitkárával beszélgettünk. 
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Az   Erzsébet-program a gyermekek védelmének programja is

– Hogyan látja az Erzsébet-tábor 
fejlődését?

– Idén sokkal profibb tábo-
roztatást tudtunk létrehozni, 
egészen más dolog valamit egy 
év tapasztalatával megszervez-
ni. Gyakorlatilag a teljes él-
sport-palettát át tudtuk ölelni, 
a vívástól kezdve a birkózáson, 
a cselgáncson át egészen az 
úszásig: remélem, hogy ez a jö-
vőben még szélesebb körű 
lesz. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a létesítmények, táborhe-
lyek, de az ellátás is rengeteget 
fejlődött.

– A sporttáborok vezetőinek 
megkeresése többek között az Ön 
feladata. Ez mikor veszi kezdetét? 

– Az Erzsébet-program 
Tanácsadó Testülettel rendre 
vannak összejöveteleink. 
Amikor zöld lámpát kapott a 
2013-as esztendő, először a ta-
valyi táborok vezetőit értesítet-
tem. Azokkal, akiket újonnan si-
került bevonni – Szabó Tünde, 
Kovács Ági, Nagy Tímea, 
Kozmann Gyuri és a többiek –, 
heti rendszerességgel találkoz-
tunk. Borítékolható volt, hogy a 
sporthoz való affinitásuk a szer-
vezésnél is megjelenik, ezek a 
srácok-lányok pillanatok alatt 
roppant kreatívan töltötték meg 
elképzelésekkel és ötletekkel a 
kereteket.

– Hol szerzett olyan tapasztala-
tokat, amelyek segítenek min-
dent kézben tartani? 

– Nem hiszem, hogy ehhez 
olyan nagyon különleges előélet 

vagy tanulási folyamat szüksé-
ges. Nagyon jó, hogy a progra-
mokat szervezők bíztak ben-
nünk, hitték, hogy amit mi elter-
vezünk, az megvalósítható, és 
ehhez megadtak minden segítsé-
get. Az pedig, hogy szervezőként 
ennek az élére állhattam, szá-
momra volt megtisztelő, nem is 
gondoltam, mekkora munkával 
jár. A sporttal nőttünk fel, a 
sporttól kaptunk mindent, és na-
gyon jó érzés, hogy ezen a mó-
don tudunk valamit visszaadni a 
sportnak.

– Készül már a jövőre induló 
újabb táborokra?

– Vannak újabb ötleteink, je-
lentkeztek újabb sportágak, és az 
idei több mint tízféle sporttábor 
mellé további sportágak is jelez-
ték, hogy csatlakoznának. Tehát, 
lesz dolgunk, feladatunk bőven. 
Ezt remélem, és várom az újabb 
esztendőt, az újabb kihívásokat, 
az újabb Erzsébet-tábort.

Várom az újabb kihívásokat,
az újabb Erzsébet-tábort

Kovács „Kokó" István ökölvívó 
az Erzsébet-program indulása 
óta aktívan részt vesz a sporttá-
borok szervezői munkájában. 
A sporttal nőttünk fel, a sport-
tól kaptunk mindent, és na-
gyon jó érzés, hogy ezen a mó-
don tudunk valamit visszaadni 
a sportnak – fogalmaz az olim-
piai bajnok.

Kovács Ági, olimpiai, világ-és Európa-bajnok 
úszónk, háromdiplomás, fiatal édesanya, nagy 
örömmel vállalta a részvételt az Erzsébet-
táborban. Ő volt a fonyódligeti úszótábor szak-
mai vezetője.

– Mikor hallott először az Erzsébet-programról?
– Tavaly a híradásokból értesültem róla. Már ak-

kor feltűnt, hogy neves sportolók is a kezdemé-
nyezés mellé álltak, bár akkor még csak néhányan 
voltak. Nagyon jó dolognak gondoltam a 
Programot, hiszen az, hogy rászorult emberek és 
főleg gyermekek juthatnak el üdülni, csodálatos. 
Ezért nagyon örültem, és szívesen igent mond-

tam, amikor Kovács „Kokó" István idén felkért, 
hogy vegyek részt a Programban, legyek az egyik 
Erzsébet-tábor szakmai vezetője. 

– Nagyon elfoglalt, mégis elvállalta idén az 
úszótábor vezetését. Miért?

– Sok munkám van, de jó dolog néha megáll-
ni, lelassítani és olyasmire koncentrálni, amire 
különben keveset figyelünk oda. Az Erzsébet-
program ilyen. Különösen megfogott az a cél, 
hogy minél több rászoruló gyermek juthasson el 
a Balatonhoz. Belegondoltam, miből maradnak 
ki azok a gyerekek, akik nem tudnak eljutni oda. 
A számukra nyújtott lehetőség volt a húzóerő 
számomra, ez volt az, ami miatt elvállaltam a tá-
borvezetést. 

– Mi volt az a vezérfonal, aminek alapján a gye-
rekekkel foglalkozott? 

– Sokat beszélgettünk magáról az úszásról, el-
mondtam nekik, hogy én hogyan kezdtem, me-
séltem a nehézségekről, próbáltam tanácsokat ad-
ni. Sokat kérdeztek – ez nagyon fontos dolog volt, 
mert láttam rajtuk, nagyon élvezik, hogy élőben 
is meghallgathattak, megismerhettek. Az úszó-
edzések során többször bementem velük a vízbe, 
annak is nagy sikere volt, hogy láthattak úszni. 
Az ő edzéseiken főleg a technika oktatása volt a 
hangsúly, ebben Kiss Miklós mesteredző is a se-
gítségemre volt. 

– Mit jelent Önnek az Erzsébet-program?
– A kedvezményezettek számára az Erzsébet-

program egyenlő a nyaralással. Számomra pedig 
azzal, hogy tudtam adni valamit a gyerekeknek. 
Hogy mi az Erzsébet-program, azt igazából csak 
az tudhatja, aki maga is részt vesz benne.

A gyerekeknek nyújtott lehetőség
volt a húzóerő számomra

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

Erzsébet-program
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ISMERED A CSATORNÁZÁST?
TUDOD, HOGY MIÉRT SZÜKSÉGES KÖRNYEZETVÉDELMI LÉPÉS?

Vegyél részt a Környezetvédelmi és csatornázási vetélkedőben!

HA SZERETNÉD jobban megismerni a csatornázási folyamatokat, a kör-
nyezetvédelmi indokokat, vagy csak szívesen nyernél egy e-book olvasót, akkor 
szervezz csapatot és jelentkezzetek az Érd és Térsége Szennyvíz-csatornázási 
Projekt internetes vetélkedőjére! 

A többfordulós vetélkedőt 8. osztályos diákok számára, értékes nyereménye-
kért hirdetjük.

A vetélkedőre háromfős csapatokat várunk. A nevezéseket az első forduló kér-
déssorának megfejtéseivel együtt, az erdhirado.hu/csatornazas honlapon lehet 
megtenni. A feladatsor 2013. szeptember 23-án, hétfőn délelőtt 10 órától lesz 
elérhető és a résztvevőknek egy hetük van a megválaszolására.

A további fordulók menetrendjét és a részletes játékszabályzatot az 
erdhirado.hu/csatornazas honlapon találjátok.A képek csak illusztrációk!

NyereményekNyeremények

1. díj: e-book olvasó

3. díj: MP3-lejátszó

2. díj: digitális fényképezőgép

(minden csapattagnak 
1-1 db tárgyjutalom)

„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! 

Ignácz Laura, az ÉRD törzsszurkolója – Kovács Anna, az ÉRD játékosa

A sport  gyerekkorom  szerves 
része  volt. Azóta  aerobikozom, 
amióta  Esztergályos  Cecília 
kiadta  a  lemezét  és  az  érdi  8-
as  iskolában  lehetőség  volt 
aerobikra  járni.  Érettségi  után 
Németországban voltam Au-pair 
Mädchen,  miközben  aktívan 
látogattam  az  edzőtermeket  és 
hódoltam  nagy  szenvedélyem-
nek.  Nagyon  tetszett,  hogy  ott 
már az első alkalommal örülnek 
nekem, bemutatják a termet, fel-
mérnek és tanácsot adnak, hogy 
hogyan  tudom  elérni  a  céljai-
mat.  Egy  csapathoz  tartoztam, 
amelyre nagyon büszke voltam. 
El  is  határoztam,  hogy  aerobik 
edző  leszek  én  is!  Az  ottani 
edzők  odaadták  a  jegyzeteiket 
és  kis  házi  videóval  felvettem 
az  órákat.  Miután  hazajöttem, 
szomorúan  tapasztaltam,  hogy 
az  itthoni  termek  messze  nem 
olyan  odafigyeléssel  és  öröm-
mel  fogadnak,  mintha  ők  ten-
nének szívességet nekem, hogy 
oda járhatok.
Sokáig  úgy  tûnt,  az  edzői 

álmom  nem  fog  megvalósulni, 
mert  az  élet  úgy  hozta,  hogy 
bankban  kaptam  munkát,  így 
bankár lettem. Nyolc év munka 
után  a  családalapításnak  szen-
teltem  az  életem:  három  gyer-
mekem született három és fél év 
alatt. A sport nagyon távol került 
tőlem  és  nem  tudtam,  hogyan 
induljak  el  újra.  Elhatároztam 
megvalósítom  régi  álmomat  és 
beiratkoztam aerobik sportedző 
tanfolyamra. Két legyet ütöttem 
egy  csapásra:  újra  rendszere-
sen  sportoltam,  hiszen  ez  volt 
a  házi  feladat,  plusz  minden 
percét  élveztem  annak,  ahogy 
edző válik belőlem.
Az  iskola  révén  megismer-

kedtem  a  pulzusmérés  jelentő-
ségével  és  találkoztam  a  Polar 
órával, amely a következő nagy 
szerelemmé  vált.  Csodálatos, 
ahogy  ez  a  kis  mûszer  a  szív-
frekvencia  alapján  mi  mindent 

meg  tud  mondani,  és  hogy  az 
edzések  mennyivel  tudatosab-
bak,  hatékonyabbak  tudnak 
lenni általa. El is végeztem gyor-
san  a  POLAR  személyi  edző 
képzést.  Anyaként  azt  is  meg-
tapasztaltam, hogy a gerinc- és 
ízülettudatos  mozgás  és  edzés 
mennyire  fontos  ahhoz,  hogy 
jól  érezzem  magam.  Ezért 
egyértelmûen ott volt a helyem 
a  Preventív  Gerinctorna  tréne-
ri  tanfolyamon,  ahol  a  csoport 
legjobb  gyakorlatával  sikerült 
levizsgáznom.  A rendszeres 
edzések  mellett  kipróbáltam 
turbósító  lehetőségeket  is,  így 
megismertem az EMS tréninget, 
amely  20  alkalom után  tényleg 
olyan  látható  eredményt  tudott 
elérni,  hogy  azt  mondtam: 
„Ilyet  szeretnék  én  otthonra!” 
Persze ez nagy luxus lett volna, 
ezért kitaláltam, hogy nagyszü-
leim üresen álló házában, amely 
nagyon  jó  helyen  van  a  Kőrösi 
Csoma Sándor Általános  Iskola 
(ahova  én  is  jártam)  mögött, 
heti  2  alkalommal  edzéseket 
tartok,  így  az  árát  valamelyest 
vissza  tudom  nyerni  és  még 
az  edzői  vizsgámat  is  haszno-
sítom.
Persze, mi  nem  tudunk  csak 

úgy  csinálni  valamit,  ezért 
nagyon  gyorsan  kialakítottunk 
egy  recepciót,  várót  és  tükrös 
helyet az E-Fit gépnek. Sikerült 
Németországból  egy  nagyon  jó 
állapotú Hypoxit beszereznünk, 
majd  egy Vibra  Trénert,  beállí-
tottunk  egy  futópadot,  hogy  a 
POLAR  óra  használatát  megta-
níthassam a vendégeimnek.
Közben  összeismerkedtem 

Emesével,  aki  hét  éve  nagyon 
profin  és  alapos  tudással  végez 
testkezeléseket.  Annyira  egy-
másra  találtunk,  hogy  ő  elhoz-
ta  stúdiómba  a  Beauty  Farmját, 
mely  nagyon  jó  kiegészítésnek 
bizonyult  az  edzések  mellett. 
Majd ránk talált Ibolya is, a szin-
tén igényes kéz- és lábápolással.
A hely  azonban  nem  volt 

képes  növekvő  vendégkört 
kiszolgálni  és  döntenünk  kel-
lett:  abbahagyjuk  vagy  csiná-
lunk valami nagyobbat és szín-
vonalasabbat.  Úgy  döntöttünk, 
nem  adjuk  fel  és  előrelépünk: 
átépítettük  a  stúdiót.  Modern, 
elegáns,  igazi stúdióvá vált. Az 
átépítés során beépítettünk egy 
légcserélő  rendszert  is,  hogy 
az  aerob  edzésekhez  ténylege-
sen legyen folyamatosan oxigén 
dús levegő.

Az  igények  keltették  életre, 
hogy a fizikai átalakulás mögött 
a lelki problémákra is megoldást 
nyújtsunk. Ezért tartom fontos-
nak,  hogy  mi  az  embert  teljes 
egészében lássuk, és addig nem 
is  engedjük  semmilyen  edzés-
formába  kezdeni,  amíg  körül-
tekintően  fel  nem  térképeztük. 
A teljes  körû  állapotfelmérés 
után,  az  eredmények  ismeret-
ében, valamint a rendelkezésére 
álló  idő  és  pénz  függvényében 
adunk megoldást.
A mélyebben  rejtőző  problé-

mák  feltárása  érdekében,  két-
hetente  biorezonanciás  állapot-
felmérést  tartunk,  ahol  pon-
tosan  fel  tudjuk  térképezni  a 
probléma (pl. a vendégünk nem 
tud  fogyni)  fizikai  és  lelki  hát-
tereit,  így  komplex  megoldást 
tudunk  javasolni.  Kitanultam 
a  Bach  virágterápiát,  találtunk 
egy  nagyon  jó minőségû  táplá-
lék  kiegészítő  családot,  és  egy 
tehetséges  új  kolléganőt,  aki 
fülakupunktúrával,  reflexológi-
ával és gyógy masszázzsal segíti 
vendégeinket.
A fent  leírt  személyes  oda-

figyelés  hatására  vendégeink, 
nem  csupán  edzeni  jönnek 
hozzánk,  hanem  megpihenni, 
töltődni,  újjászületni  is.  Most 
először  szervezünk  nyíl  napot, 
hogy  kötelezettség  nélkül, 
ingyen  próbálhassanak  ki min-
ket  azok,  akik  életmódváltáson 
gondolkodnak és egy megbízha-
tó, szakmailag felkészült csapa-
tot keresnek mindehhez. Ezen a 
napon ingyen szolárium, edzési, 
testkezelő  lehetőségek,  állapot-
felmérés,  tanácsadás,  különféle 
masszázsok, csoportos edzések 
várják az előre bejelentkezőket. 
Mindenkit  ajándékkal  várunk 
és készülünk még egyéb megle-
petéssel, akciókkal is!
Mindenkit várunk szeretettel!
  Gády-Kayser Lilla

Vállalkozói életutak Érden

Mibõl lesz a cserebogár?

információk

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium  
szeretettel meghív minden érdeklődő 

szülőt és diákot az általános iskolák tanulói 
számára tartandó a 2014/2015. tanévet 

megelőző beiskolázási szülői értekezletre.

A beiskolázási szülői értekezlet  
időpontja:

nyolcosztályos  gimnázium  
(negyedik osztályosok)

2013. szeptember 23. hétfő 17 h
négyosztályos  gimnázium  

(nyolcadik osztályosok)
2013. szeptember 24. kedd 17 h

Az értekezletek helyszíne:
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

Díszterem

 Iskolavezetés

Az utolsó nagy  
forgalomkorlátozással járó   
csatornázási munka Érden

Szeptember  első  hetében  nekifogtak  a  csa-
tonaépítők  az  utolsó  nagy  felfordulással  járó 
csatornaszakasznak.  Az  arra  közlekedők 
tapasztalhatták,  hogy  a  Riminyáki  út-Dósdi 
út  kereszteződésében  levő  körforgalom  egyik 
ágán ideiglenesen terelés van (itt a Baján utcá-
ra terelték át ideiglenesen a forgalmat).
A föld  alatti  többi  közmûvel  teli  szakaszon 

óvatosan,  kézi  munkával  haladnak,  ezért  a 
munkához  szükséges  időt  nehéz  becsülni. 
A kivitelezők tájékoztatása szerint szeptember 
második-harmadik hetében szeretnék folytatni 
a munkát a körforgalom alatti vezetékek átépí-
tésével is.
Ezért először az ú.n. „Spar körforgalomban”, 

majd  később  a  Diósdi  úton,  a  vasúti  aluljáró 
irányába tartó szakaszon is lehetnek forgalom-
korlátozások.  A Diósdi  úton  várhatóan  bizto-
sított  lesz  a  kétirányú  közlekedés,  azonban  a 
parkolósáv igénybevételére a munkák ide alatt 
nem lesz lehetőség.
A rekonstrukciós  munkák  tervezett  befeje-

zési  határideje  2013  október  15.  A tervezett 
befejezést  befolyásolhatja  a  föld  alatt  levő,  a 
feltárás  után  megismert  közmûhelyzet  és  az 
időjárási viszonyok. 
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Most például olyant állíta-
nak, hogy emberkísérlet folyik 
Tárnokon, ahol hulladékégető 
épül. Az önkormányzat elé az 
Együtt PM rendezett demonstrá-
ciót a nem létező hulladékégető 
ellen. Jöttek a felháborodott akti-
visták, még egy országgyûlési 
képviselőt is sikerült megnyerni 
a szemétügynek, aki mostaná-
ban sokszor fordul elő a környé-
ken és keresi a hibákat. Szilágyi 
László néhány hete Érden, múlt 
héten Tárnokon vizsgálódott. 
Mikrofonban érdeklődött egy 
tucatnyi lakos és több tucatnyi 
média-képviselő előtt:

– Milyen pénzből és hol épül 
a hulladékégető? Honnan hoz-
zák ide a hulladékot? Milyen 
technológiával dolgozzák fel? 
Milyen környezeti hatása lesz? 

Aztán követelte: 
– Kérjük a lakosság tájékoz-

tatását! Kérdezzék meg tőlük, 
akarják-e?! Semmit nem tudunk 
a hulladékégetőről!

Arról nem is lehet, mert ennél 
a technológiánál szó sincs ége-
tésről – tudtuk meg később a 
csendben hallgató polgármester-
től, Szolnoki Gábortól, de még 
itt nem tartunk. Ezután ugyanis 
Kiss Róbert, a Magyar Szolidaritás 
országos elnökségi tagja, szakpo-
litikus lépett a mikrofonhoz:

– Egy ilyen beruházás több 
évre, évtizedre meghatározza az 
itt élők sorsát, sőt, kihat a szom-
szédos településekre is, így pél-
dául Érdre és Százhalombattára. 
Az EU és az USA egy ilyen 
technológiát égetőnek minő-
sít. Szükséges, hogy a lakosság 
tájékoztatást kapjon! – aztán ő 
is feltette a szokásos ellenzéki 
kérdést: – A beruházás milyen 
pénzből valósul meg?

Hollós Szilvia, harcos akti-
vista, a Magyar Nők Országos 
Szövetségének tagjaként és 
mint aggódó édesanya érdek-
lődött a technológiáról, majd 
meglepő állítást tett közzé:

– Erdélyben mûködött hason-
ló hulladékégető, de csak hat 
hónapig, majd lebontották. 
Milyen technológia az, amelyet 
hat hónap után megszüntet-
nek?

Az égető kérdésekre az egé-
szet végig hallgató polgármes-
tertől vártak választ, de ő itt 
nem volt hajlandó mikrofon elé 
állni – láthatóan elege volt a 
csúsztatásoktól és rosszindu-
lattól csöpögő kampányszagú 
támadásokból –, egy udvarral 
arrébb viszont készséggel állt 
a média képviselőinak rendel-
kezésére. 

– Emberkísérlet nem Tár-
nokon, hanem a politikában 
van – mondta Szolnoki Gábor 
– Így akarnak egyesek politika 
tőkét kovácsolni ebből a témá-
ból. Képviselőtestületi ülésen 
kapott a lakosság tájékoztatást 
arról a tervezett beruházás-
ról, amely – nagyon fontos! – 
magánterületen, magántőkéből 
valósul meg, tehát téves az az 
állítás is, hogy közpénzből! Az 
is hamisítás, hogy szemétége-
tőről beszélnek, holott hulladék 
feldolgozóról van szó! Ennyit 
a hisztériakeltésről. Hogyan 
gondolják azt, hogy egy ilyen 
nagy horderejû, húsz milliárd 
forint értékû beruházást meg 
lehetne valósítani a szigorú kör-
nyezetvédelmi előírások betar-
tása nélkül? Ráadásul EU-támo-
gatással tervezik megépíteni, 
így ha az EU áldását adja rá, 
akkor a technológia megfelel 

Aggodalmak és csúsztatások hulladékügyben

Tárnok nem akar öngyilkos lenni!
Tárnokon furcsa (elõ)választást tartottak: arról kellett, 
de inkább kell dönteni, legyen vagy ne legyen a tele-
pülésen hulladékfeldolgozó? Jövõre lesz a parlamenti 
választás, ezért nem nehéz megjósolni, szaporodni 
fognak a szemétügyek – is - a környéken. Hullanak az 
õszi falevelek, és hullanak a hulladékok, amelyeket 
egyre nehezebb feldolgozni. Igaz, egyre nehezebb 
feldolgozni azokat a politikai akciókat, törekvéseket is, 
amelyekbe mind gyakrabban csúszik szemét…

az EU szigorú környezetvédel-
mi előírásoknak. Az ismertetett 
leírás szerint a mûködés során 
nincs károsanyag kibocsátás! 
Ha ez mégsem lenne megfele-
lő, a szakhatóságok bármikor 
leállíthatják a mûködését. Ami 
pedig az emlegetett Erdélyben 
megvalósult technológiát illeti, 
a feldolgozó prototípusát állítot-
ták fel, hogy kipróbálják, s való-
ban hat hónap sikeres mûködés 
után leszerelték – ahogy ezt a 
cégek mindenütt teszik a bemu-
tató után. Nincs ebben semmi 
sandaság, Tárnok ugyanis nem 
akar öngyilkos lenni! 

Sőt, élni akar, ezért járja 
ennyire alaposan körbe az égető 
témát. Háromszáz új munka-

hely létesülhet, jelentős helyi 
iparûzési adó bevételre tehet 
szert, az üzemben termelt vil-
lamos energiához olcsóbban 
juthat, és még sorolhatnánk 
tovább az előnyöket, de Tárnok 
nem akar mindenáron ezekhez 
az előnyökhöz jutni.

– Nem vagyunk öngyilkos-
jelöltek! – ismételte meg, nem 
minden indulat nélkül a polgár-
mester. – Mi felelős önkormány-
zat vagyunk, minden nyilváno-
san zajlik ebben a témában is, 
még akkor is, ha közelednek a 
választások. 

Szükségtelen tehát az embe-
reket csúsztatásokkal, ferdíté-
sekkel ijesztgetni   

 Temesi László 

Szolnoki Gábor polgármester rögtönzött sajtótájékoztatón számolt be a 
valóságról

Az utcai akció után a testületi ülésen tárgyalták a szemétügyet…

Szilágyi László vádolt és kérdéseket tett fel
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A nagyszabású  rendezvényen 
versekből,  szívmelengető  törté-
netekből  és  kedvenc,  szívesen 
hallgatott  dalokból  összeállított 
mûsorral ünnepelték meg, hogy 
az impozáns otthon immár egy 
évtizede  fogadja  be  és  látja  el 
az apartmanokba a városból és 
a  környékéről  beköltöző  idős 
embereket.  A kulturális  prog-
ram elején Tóth István igazgató 
köszöntötte  a  résztvevőket,  és 
megemlékezett  az  Árpád  utcai 
otthon  építésének  korántsem 
kedvező  körülményeiről  is. 
Talán  sokan  tudják,  hogy  az 
érdi Napfény Otthon Kiemelten 
Közhasznú Alapítvány összesen 
három  intézményt  mûködtet 
a  városban.  Az  elsőt  1992-
ben  hozta  létre  a  Kende  utcá-
ban,  ahol  66  apartman  áll  az 
idős  emberek  rendelkezésére. 
Ófaluban,  a  Fő  utcában  térítési 

díj mellett 42 férőhelyes ápolási 
otthonuk  is  elérhető  azok  szá-
mára,  akiknek  tartós  ápolását 
nem tudja megoldani a család. 
Az igazgató beszédében kitért 

arra,  hogy  az  Árpád  utcai  ott-
hon  megépítésének  gondolata 
egy évtizeddel ezelőtt még úgy 
merült  felt,  hogy  a  bekerülé-
si  költség  java  részét  pályázati 
úton  szerették  volna  megsze-
rezni,  ám  már  elkezdődött  az 
építés,  amikor  kiderült,  hogy 
nem  jártak  sikerrel,  az  egyet-
len  pályázaton,  amelyen  indul-
hattak,  nem  nyertek.  Végül 
tíz  takarék  fogott  össze  annak 
érdekében,  hogy  a  felépítéshez 
szükséges  650  millió  forint  a 
rendelkezésükre  álljon.  A 104 
apartmanos,  roppant  színvona-
las  épületre  így  összességében 
csaknem  egymilliárd  forintot 
költöttek, amelyhez sem állami, 

Tízéves évfordulóját ünnepelte az Árpád utcai Napfény Otthon

Ahol mindig mosolyognak a nõvérek
A városközponttól nem messze, Érdliget egyik csendes utcájában 2003-ban épült 
fel a Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány második, apartmanos, emelt 
szintû idõsek otthona, ahol szeptember 13-án a bentlakók, a gondozó személyzet 
és vendégeik közös ünnepséget tartottak az intézmény fennállásának tízedik évfor-
dulója alkalmából. 

sem önkormányzati  támogatást 
nem  kaptak,  de  amikor  2013-
ban elkészült a hatalmas épület, 
Érd  egyik  legnagyobb  intézmé-
nye  lett.  A pályázati  források 
elmaradása  miatt  azonban  a 
tervezettnél  jóval  magasabb 
beköltözési díjakat voltak kény-
telenek  megállapítani.  Ennek 
dacára, a Napfény Otthonokban 
az elmúlt időszakban több mint 
hatszáz  lakójukat  gondozták, 
és  több  mint  nyolcvan  mun-
katársuknak  adtak  munka-
lehetőséget  –  nem  számítva  a 
külső  vállalkozásokkal  megol-
dott  feladatokat,  amelyekhez 
a  konyhai  dolgozók,  az  örző-
védők és  a  takarítói  szolgálatot 
ellátó  munkavállalók  tartoznak 
– mondta Tóth  István  igazgató. 
Majd hozzátette: az évek során 
rengeteg  külső  munkatársra  is 
szükségük volt, akiknek ezúton 
is  megköszönte  a  gyümölcsö-
ző  együttmûködést,  köztük  az 
egészségügyi  ellátást  biztosí-
tó  dr.  Tóth  Katalinnak  és  dr. 
Vogronics  Juditnak,  valamint  a 
lelki gondozást az érdi egyházak 
részéről. Elárulta, a külső mun-
katársakkal  is  mindig  sikerült 
összehangolni  úgy  a  feladatok 
ellátást, hogy azokkal elégedet-
tek voltak a bentlakó gondozot-
tak  is.  Zavartanul  mûködik  az 
egészségmegőrző és a kézimun-
ka szakkör, amelyeken szívesen 

részt  vesznek  az  otthon  lakói. 
Az igazgató visszaemlékezett az 
Árpád  utcai  otthonban  eltöltött 
első  karácsony  estére  is,  ami-
kor mindössze harmincan ülték 
körül  az  asztalt  az  első  beköl-
tözőkkel  együtt,  akik  azóta  is, 
máig  az  intézményben  élnek. 
Időközben, nem sokkal később 
pedig  igencsak  benépesült  ez 
az  otthon,  ahová  jómagam  is 
mindig szívesen jövök – ismerte 
be Tóth István –, mert itt mindig 
mosolygó  nővérekkel  találko-
zom! Az intézményvezető meg-
győződése, hogy ezt mások, de 
legfőképpen  a  bentlakók  is  így 
látják,  annál  is  inkább,  mert  a 
Napfény  Otthon  mottója  úgy 
hangzik:  „mi  vagyunk önökért, 
és  nem  fordítva!”,  és  ennek 
mindig igyekeztek maximálisan 
megfelelni. 
Tóth  István  igazgató  vala-

mennyi  dolgozónak  megkö-
szönte  a  sokéves  munkáját, 
közülük  tizenhárman  pénz-  és 
tárgyjutalmat  is  kaptak,  ők  a 
kezdetektől teljesítenek itt szol-
gálatot.  Végül,  de  nem  utolsó 
sorban  köszöntötte  mindazo-
kat,  akikért  ez  az  otthon  fel-
épült  és  mûködik:  a  bentlakó 
időseket,  hiszen  –  ahogy  fogal-
mazott – nélkülük nem sikerült 
volna  eddig  eljutni.  A tízéves 
évforduló  ünnepsége  értékes 
kulturális mûsorral folytatódott, 
amelyben  többek  között  fellé-
pett Helyey László Jászai Mari-
díjas  színmûvész,  a  Szirmok 
Énekkar, valamint néhány diák, 
és  az  otthon  egy-két,  igencsak 
bátor  lakója  is.  Valamennyien 
az  alkalomhoz  illő  versekkel, 
dalokkal  szórakoztatták a meg-

jelenteket, miközben az elhang-
zottakkal ráirányították a figyel-
met  az  emberi  lét  törékenysé-
gére,  amelyen  csak úgy  sikerül 
úrrá  lennünk,  ha  egymásba 
kapaszkodunk,  segítve  azokat, 
akik  több odafigyelésre és gon-

doskodásra  szorulnak  –  úgy, 
ahogyan  ezt  ebben  az  idősek 
otthonában  immár  tíz  eszten-
deje nap, mint nap megteszik a 
mindig mosolygó  nővérek  és  a 
gondozók. 
  Bálint Edit

Tóth István köszöntõjében felidézte az Árpád utcai otthon létrejöttének nehézségeit, majd az itt dolgozók munká-
ját méltatta
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Helyey László színmûvész az évfordulót köszöntve nagy költõink verseibõl mondott e néhányat

Az otthon egyik lakója az ünnep alkalmából saját versével kedveskedett 
kortársainak.

A Szirmok Énekkar Csuka Zoltán megzenésített versét is elénekelte az 
ünneplõsokaságnak.

helyi társadalom

A hamburger magyar hangja
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Bajnokok Ligája-selejtezõ, 2. csoport

Tomori továbblendülõ keze okozta az ÉRD vesztét

Végre eljött a nagy nap! Az telje-
sen mindegy volt az érdi szurko-
lóknak, hogy indián nyár helyett 
kérlelhetetlenül esett az eső, mint-
ha dézsából öntenék, és borús 
volt az idő – a narancsmezes szur-
kolóknak mégis ragyogott a nap. 
Az ÉRD-nek a szomszédvárba, 
ebben az esetben egyben a fővá-
rosba kellett utazniuk a Bajnokok 
Ligája debütálásért. A főtáblára 
jutásért minitorna keretén belül 
négy egyesület pályázott és abban 
a pillanatban biztossá vált, hogy 
Magyarországon kerül sor a ver-
sengésre, amikor a svájci Zug 
nem élt a lebonyolítás lehetőségé-
vel. A következő két opció ugyan-
is az Elek Gyula Aréna, valamint 
az Érdi Városi Sportcsarnok volt. 
Mivel a Fradi célja is egyértelmûen 
a továbbjutás volt, a zöld-fehérek 
nem is engedték el a rendezést, 
ennek ellenére az érdi B-közép, 
valamint a csapat fiatal játékosai 
és a kilátogató szurkolók terem-
tettek nagyon otthonos hangula-
tot. Kellett is ez, hiszen azért még-
sem minden nap adatik meg egy 
klub életében, hogy az elitligában 
először mérettesse meg magát és 
érezhető volt a mozdulatokban, 
ez bizony a kézilabda ünnepnap-
ja volt a játékosok, edzők számá-
ra egyaránt. 

Az ellenfél a svájci LK Zug 
Handball együttese volt, amely 
megnyerte az előző szezonban 
hazája bajnokságát, azonban a 
női kézilabda korántsem olyan 
erős az alpesi országban, mint 
a férfi. A helvétek kerete csupa 
amatőr játékosból áll, akik napi 
egy edzés mellett dolgoznak, 
illetve tanulnak, Szabó Edina 
azonban leszögezte, semmikép-
pen nem veszi félvállról az ellen-
felet, amelynek erőszakosságát 
emelte ki leginkább. Anja Nötzli, 
alátámasztva a hallottakat meg-
szerezte csapata és a meccs első 
találatát, amire rögvest öttel felelt 
az ÉRD. A gólokat ráadásul öt 
különböző játékos szerezte, de 
mindeközben a brit válogatott 
hálóőr, Laura Innes és Janurik 
Kinga is képes volt bravúrokat 
bemutatni. Óriási volt a rohanás, 
de az 5-1-es etap után minden 
magyar szurkoló bízott benne, 
ez a tendencia folytatódik. Igaz, 
Triscsuk Krisztina is belelendült 
a gólszerzésbe, a félidő derekán 
Szabó Edina mégis szükségét 
érezte  időkérésnek. A svájciak 
időkérésük után átmenetileg 
közelebb lopakodtak és végül a 
négygólos hátrányt a félidő végé-
ig meg is tartották. 

Nem volt benne a mérkőzés-

ben a Zug-siker, mégis nagyon 
lendületesen kezdték a második 
félidőt és vérszemet is kaptak. 
Az ÉRD-en volt a sor, hogy vala-
melyest ismét kényelmesebbé 
tegye saját helyzetét. Nem volt 
gördülékeny a magyar csapat 
támadójátéka, viszont Janurik 
Kinga halmozta a nagyobbnál 
nagyobb védéseket. Pár perc kel-
lett a második játékrészben, mire 
ismét jó helyre mentek a lövé-
sek, Kovács Anna és Triscsuk 
Krisztina járt az élen a gólszer-
zésben. Állandósult az ÉRD 3-4 
gólos fórja, felhőtlenül hátradőlni 
azonban továbbra sem lehetett, 
főleg azért nem, mert az utolsó 
hat minutum 28-25-ről indult. 
Sőt, támadhattak a további fel-
zárkózásért a svájciak, azonban 
eladták a labdát, és ez végre meg-
nyitotta az érdi gólcsapot. Hátul 
lehúzták a rolót, támadásban 
pedig hat további találat került az 
eredményjelzőre a végül elfára-
dó ellenfél ellen. A végeredmény 

sima lett, és ugyan egy percig 
nem forgott veszélyben az ÉRD 
sikere, a nagyobb tudás is mind-
végig élesen tükröződött, érezhe-
tő volt némi természetes elfogó-
dottság a csapaton, valamint az 
FTC elleni döntőre való tartalé-
kolás. A lényeget azonban telje-
sítették Szabó Edina tanítványai 
és győzelemmel mutatkoztak be 
a Bajnokok Ligájában. 

ÉRD – LK Zug Handball (sváj-
ci) 34-25 (18-14)
Budapest, Elek Gyula Aréna, 950 
néző
Játékvezetők: Branka Marics, 
Zorica Maszics (szerbek)
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 4, Triscsuk Krisztina 5, 
Kovács Anna 8, Szara Vukcsevics 
1, Balog Beáta 2 (1), Szekeres 
Klára, Kisfaludy Anett 2, Klivinyi 
Kinga 4, Wolf Alexandra 2 (2), 
Oláh Nóra, Kovács Gréta 1, Alja 
Koren 4, Kamuti Réka 1
Vezetőedző: Szabó Edina
Zug: Simona Krstic, Laura Innes 
(kapusok), Ivana Ravlic, Nadja 
Walti, Martina Traber 2, Annina 
Ganz 4 (1), Seline Ineichen, 
Simona Cavallari 2, Stefanie 
Javet 4, Sibylle Scherer 1, Anja 
Nötzli 2, Laura Masset 2, Yael 
Gwerder 5 (4), Lynn Schwander 
2, Laura Oberli, Stephanie Haag 
1
Vezetőedző: Damian Gwerder
Hétméteresek: 4/3, ill. 6/5
Kiállítások: 4, ill. 6 perc

A másik elődöntőben:
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– Lokomotiva Zagreb (horvát) 
26-23 (7-9)
Gólszerzők: Zácsik Szandra 9, 

Tomori Zsuzsanna 5, Laura 
Steinbach 3, Szarka Adrienn 3, 
Szucsánszki Zita 3, Nerea Pena 
2, Such Nelli 1 ill. Sonja Basic 
4, Szanja Rajovics 4, Anita Gace 
3, Ena Konta 3, Tea Grubisic 2, 
Lidija Horvat 2, Petra Ostarjas 2, 
Ivana Bozsovics 1, Maja Koznjak 
1, Kristina Smiljanic 1

3. helyért:
Lokomotiva Zagreb – LK Zug 
Handball 35-24 (18-10)
Legeredményesebb gólszerzők: 
Maja Koznjak 6, Ivana Bozsovics 
4, Szanja Rajovics 4 ill. Yael 
Gwerder 4, Seline Ineichen 4, 
Lynn Schwander 4

Döntő, a Bajnokok Ligája  
főtáblájára jutásért
Tartalékolási versenyt vívtak a 
magyar csapatok, és úgy tûnt, 
mintha igyekeznének egymást 
alulmúlni azért, hogy ne árulják 
el saját erejüket és trükkjeiket. 
„Titok” – felelte például nagyon 
kedvesen Triscsuk Krisztina arra 
a kérdésre, mi lehet a Fradi elleni 
siker kulcsa. Abban viszont biz-
tosak lehettek az érdi drukkerek, 
hogy Szabó Edina tarsolyában 
ott rejtőzött a megfejtés, nagyon 
elszántan készült ugyanis a 
bajnoki bronzérmes a döntőre. 
A tûzkeresztségen átesett az ÉRD, 
míg a Fradi komoly nehézségek 
után és Zácsik Szandra klasszisjá-
tékának köszönhetően tudta csak 
kétvállra fektetni a jócskán meg-
erősített horvát bajnoki ezüstér-
mes Lokomotiva Zagrebet. 

Az első percek rohanással és 
a hibák halmozásával teltek, 
Zácsik Szandra kapufát lőtt, 
Schatzl Nadine próbálkozását 
Alena Abramovics hárította, 
míg Szucsánszki Zita fölé vágta 

lehetőségét. A Fradi vállsérülé-
séből felépült balátlövője törte 
meg végül a gólcsendet, de nem 
sokkal később ismét rosszul 
célzott, Szucsánszki Zita pedig 
kapufát lőtt. Wolf Alexandra öt 
perc elteltével volt először ered-
ményes büntetőből. Az akado-
zó kezdet után aztán elkezdtek 
nagyobb iramban esni a találatok. 
Zácsik Szandra lövését Oguntoye 
Viktória védte, a gyors indulás 
után pedig Szara Vukcsevics 
megszerezte a vezetést. Schatzl 
Nadine a bal szélről volt ered-
ményes, amivel kettő volt az érdi 
előny. Természetesen a főváro-
siak is küzdöttek tovább, ami-
nek egyenlítés lett az eredménye, 
mégpedig nagyon peches góllal – 
Oguntoye Viktória először védett, 
de a hárítás utáni mozdulattal 
önkéntelenül saját kapujába tolta 
a labdát. Semmivel sem lehetett 
megtörni az ÉRD-et, remek takti-
kával, fegyelmezetten játszottak, 
korrekt bíráskodás mellett, amire 
Elek Gábornak időkéréssel kellett 
reagálnia. Wolf Alexandra hetes-
ből ejtette át Alena Abramovicsot, 
viszont az FTC-nél csatasorba 
állt a német válogatott Laura 
Steinbach, aki rögtön három 
találattal jelezte kvalitásait. 
Mindeközben egyszer a zöld-
fehérek a vezetést is megszerez-
ték, amire az ÉRD is azonnal 
válaszolt egy gyors Triscsuk-dup-
lával. Egyre frusztráltabbak lettek 
a Fradi játékosai, így a vendégek 
többször is emberelőnyben játsz-
hattak, amit jó százalékban ki is 
használtak. Klivinyi Kinga telje-
sítménye mellett sem lehet szó 
nélkül elmenni, a válogatott balát-
lövő bombagólokkal amortizálta 
Alena Abramovics önbizalmát. 

(Folytatás a 16. oldalon)

Búcsú emelt fõvel – folytatás a KEK-ben

sport
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Tétény Autóház Kft.
H-1223 Budapest, Nagytétényi út 154.

Telefon: +36 1 424 5910 Fax: +36 1 424 5910
Mobil: +36 20 957 7184
E-mail: ertekesites@tetenyauto.hu
Web: www.tetenyauto.huŠKODA Superb kombinált átlagfogyasztás: 4,3–9,3 l/100 km, CO2-kibocsátás: 113–217 g/km.

www.skoda.hu

Élete során 3 évet 
tölt autójában.
Megújult ŠKODA Superb. 
Elérkezett a kényelem ideje.
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ABLAK-AJTÓ

ÁLLÁS

Budapest vezetõ ingatlanirodája, kiváló kereset
tel, ingyenes képzéssel, azonnali kezdéssel ingatlan
közvetítõket keres! 2694990 ht@tippingatlan.hu

Azonnali kezdéssel! Vezetõ ingatlaniroda XI. és 
XXI. kerületbe kiváló keresettel, ingyenes képzéssel 
ingatlanközvetítõket keres! 20/9432625   
regio4@tippingatlan.hu

Otthonról végezhetõ munkalehetõség fõ és 
mellékállásban, megkülönböztetett jövedelemért. 
T:0620 946 9793

ÁLLATORVOS

AUTÓALKATRÉSZ

AUTÓBONTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS







ÉLETMÓD

ESKÜVÕ

FELVÁSÁRLÁS

FOGÁSZAT

Üdvözlöm, új stabil esztétikus fogsor készítése 
és javítása reklámáron a legbiztosabb forrásból, 
akár házhoz is.Hívjon bizalommal0630/4990377

FUVARVÁLLALÁS

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõkádja? 
Semmi gond!! KÁDFELÚJÍTÁS teljeskörû GARAN
CIÁVAL 5 év jótállással. Varga Zoltán 0670
5705515

GYÜMÖLCS

Szedd magad Törökbálinton! Idared, jonagold, 
elstar és gála. Cspsz: 818ig, v: 812ig T:06 
30 227 7067

Szedd magad téli körtébõl és 6 féle almából 
szeptember 28tól. Érd, Bagoly u. 87. T:0620 
423 0379

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

XXII. Arany János utcában, 2 szobás, erké
lyes, konvektoros lakás akciós áron eladó! Irányár: 
12.900.000 Ft Tel: 0670/2090578

XXII. kerület parkos részén, 4 szintes társas
házban, tehermentes, gázfûtéses lakás világos 
konyhával eladó! Irányár: 8.200.000 Ft Tel: 06
20/9473243

Eladó tulajdonostól, Érden, Tusnádi utcában a 
Fundokliánál 710 m² belterületi, bekerített építési 
telek. Iár:4,4 M Ft. T:0620 323 0443

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

Központi lakótelepen 55 m² két szoba+hallos 
2. emeleti erkélyes öröklakás eladó. Iár:7,9 M Ft 
T:06 20 252 0384

Kelenföldi pu. közelében 50 m² felújított, log
giás, világos konyhás panellakás eladó. T:06 20 
946 9793

INGATLAN ELADÓ

Dunakeszi zöld övezetének határában új építésû 
társasházban egy 35nmes bútorozott garzonla
kás tulajdonostól eladó. Irányár: 7.8 millió Ft. 
Érd.:20/4986393

INGATLANIRODA

INGATLANT KERES

Budapesten nagykörúton belül vagy annak köze
lében keresek kizárólag teljes felújításra szoruló 
öröklakást, kulturált házban.Tel. 06706350558

























JÁRMÛ

KERT

Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, bozótír
tás, kerítés építése, javitása.  Térkövezés betonozási 
munkák. Tel: 0617814021, 06 70 5472584

Megbízható férfi házkörüli munkát, kertgon
dozást vállal, hétvégén is. T:06 30 622 4358, 06 
30 387 9839

Kertépítés, kertfenntartás, automata öntözõ
rendszerek telepítése. T:06 70 243 2182

KIADÓ

Központhoz közel csal.ház I. em. kül. bejáratú 
50 m² összkomf. lakás kiadó 12 fõnek. Almérõs, 
kocsibeállás. T:06 20 380 1876

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

Kiadó munkásoknak fürdõszobás szoba konyha 
teljes felszereléssel különkülön bejárattal. T:0630
4295365

Amerikai konyhás, egy hálószobás 65 m²es 
bútorozott lakás kiadó 50 E Ft+rezsi+kaució. T:06 
30 966 0054

Érden albérlet egy férfi részére kiadó havi 15 E Ft
ért, kocsibeállási lehetõség van. T:06 23 367 590

Külön bejáratú bútorozott összkomfortos szoba, 
konyha, fürdõszoba, 12 fõnek kiadó. T:06 20 
483 1893

Külön bejáratú két szobás lakás kiadó 55 E 
Ft+rezsi+1 hó kaució. T:06 70 578 5696, 06 
70 326 1809

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

Postástelepen 57 m²es másfél szobás családi 
ház két felnõtt részére kiadó. T:06 20 806 5539

Érdligeten, felújított 40 m²es önálló ház kiadó, 
50 E Ft/hó+rezsi+kaució. T:06 70 332 5544

ÉrdParkvárosban, felújított 40 m²es ház kiadó, 
40 E Ft+rezsi+kaució. T:06 70 332 5544

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

Kiadó 2 szoba összkomfort, buszmegállóhoz 
közel, Érdparkváros. T:06 30 266 7939

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

Használtruha végkiárusítás: 100 Ft/db áron.Ui.:egy 
16 és egy 18 m² üzlet kiadó. Érd, Hivatalnok út 12/A.

KONTÉNER

KOVÁCS

KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS /LOMTALANÍTÁS profi rakodók
kal OLCSÓN, biztosítással. Vidékre kedvezmény! 
Ingyenes árajánlatért, hívjon akár most: 0630/52
98244 akár hétvégén is!





































LAKÁSFELÚJÍTÁS
Ingatlanok teljeskörû felújítása, javítása: fes

tés, burkolás, gipszkartonozás, kõmûves munkák, 
hõszigetelések. Kerítések építése javítása. (1)781
4021,(70)5472584

Festésmázolás, burkolás, víz és  fûtésszerelés, 
kõmûves munkálatok, gipszkartonozás, takarítás
sal, takarással AZONNALI KEZDÉSSEL! Tel:30585
9268, 203711243

Érden és környékén lakásfelújítást, burkolást, 
festést és átalakítást vállalok. T:06 30 387 9839

MASSZÁZS

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

NÖVÉNY
Oszlopos tuja eladó 5060 cmes 600, Ft/db, 

Tárnok. T:06 70 670 9754

OKTATÁS

Diplomás nyelvtanárnõ vállal német oktatást, 
nyelvvizsgára és érettségire készítést. T:06 20 
961 0914

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

Saját otthonomban Érdligeten korrepetálást vál
lalok (angol és német) T: 06 30 518 5052

Angol oktatás kezdõknek, újrakezdõknek, iskolá
sok korrepetálása. T:06 20 961 0914

PARKETTÁZÁS
Parkettás munkák! Tel.: 0630/9488909

ROBOGÓ
Nagy testû robogó príma állapotban, rendszá

mozható, sürgõsen eladó. T:06 20 920 4261

SÍRKÕ - SÍREMLÉK























SZABÓ

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS olcsón, 
minõségi kivitelben, bútormozgatással, takarással 
akár azonnalra! Tel: 7066419, 06209877273

SZOLGÁLTATÁS

Szövetkalmár bútorszövetek, szivacsok, 
mûbõrök, autókárpitok, kárpitozás. Érd, Leányka u. 
6. 23/372495 www.butordoktor.hu

Kõmûves munkákat, kerítést, javítást, térbe
tonozást azonnali kezdéssel korrekt áron vállalok. 
T:06 30 232 0338

Mûfogsor javítás, alábélelés, kapocspótlás, 
törés, azonnal is! T.: 0623/363726, Érd, Mérnök 
utca 55.

SZPONZORT KERES
Verseskötetem publikálásához szponzort vagy 

szponzorokat keresek. T:06 20 242 9167











TÁNCOKTATÁS

TÁRSKERESÕ

65 éves 176/90 irodalmat kedvelõ, egyedülálló 
férfi tartós kapcsolatot keres. Túlsúlyos hölgyek ne 
hívjanak. T:06 20 242 9167

TELEK
Eladó ÉrdSzázhalombatta között fõúton 1840 

m² zártkerti telek. Ár:2,4 M Ft. T:0620 252 1723

TV JAVÍTÁS

VARRÁS

VASKERESKEDÉS

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT
Vízfûtés szerelõ gyorsszolgálat: csap,szifon,wc

tartály,radiátor,elzáró csere javítás.Vízóra csere 
beszerelés moso és mosogató gép bekötés 06 
70 642 75 26







AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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(Folytatás a 13. oldalról)

Szekeres Klára 15-12-es érdi 
vezetésnél ziccert rontott, 
ennek ellenére nem mehetett 
elégedetlenül öltözőbe az ÉRD, 
mert Schatzl Nadine csodálato-
san kivitelezett cundergóljával 
ért véget a félidő. 

A fordulás után Alja Koren kez-
dett góllal, Janurik Kinga pedig 
védésekkel, de a felpaprikázott 
ellenfél is tette a dolgát, két gólra 
zárkózott fel. Majd elérkezett a 35. 
perc, amikor Tomori Zsuzsanna 
engedett el egy lövést, egyben 
pedig a kezét is, amivel Triscsuk 
Krisztina arcába ütött, és a moz-
dulatsort még egy lökéssel tette 
befejezetté. Az ÉRD kulcsembere 
a parketten maradt, ráadásul látva 
Triscsuk Krisztinán a fájdalmakat, 
és ismerve, hogy nála a szimulá-
lás teljesen ismeretlen, valamint 
az odaforduló Janurik Kinga arcán 
látható ijedtséget, egyre inkább 
aggódhatott az érdi tábor. Az irá-
nyítót végül tömlővel az arcán 
kísérték be az öltözőbe és később 
kiderült, nagyon súlyos sérülést, 
arccsonttörést szenvedett. A teljes 
igazsághoz hozzátartozik, hogy 
Tomori Zsuzsanna lövés után 
továbblendülő keze többször 

talált már el ellenfelet nehéz 
helyzetben, a tavalyi Bajnokok 
Ligája-szezonban például a Larvik 
játékosának, a norvég válogatott 
Isabel Blancónak törte el az orrát. 
Most válogatott csapattársától az 
eset után meg se próbált bocsána-
tot kérni… 

„Most már meg tudod verni 
őket egy az egyben, mert Triscsuk 
már nincs” – nyugtázta az esetet 
pontosan utána Elek Gábor az 
időkérés alatt, míg Szabó Edina 
az új helyzetet próbálta átbeszélni 
tanítványaival. Remekül játszott 
az ÉRD, és a lendület még perce-
ken keresztül vitte őket tovább, 
de látható volt, hogy Triscsuk 
Krisztina hiányával mind véde-
kezésben, mind támadásban 
egyre nehezebben birkózik meg. 
Szikora Melinda eksztázisban 
védett a Fradi kapujában, így 
Such Nelli góljával 19-19-nél utol-
érte riválisát a hazai együttes. 
Lendületük nem tört meg, nem 
jöttek össze az érdi közbelövé-
sek, Klivinyi Kinga pedig mindent 
megpróbált, és az érdi csapat élére 
állt. Kilencpercnyi gólcsend után 
Szabó Edina kikérte utolsó idejét 
is, de ekkor már nem lehetett visz-
szafordítani az elkerülhetetlent. 
Szikora Melinda egészen földön-
túli, 64 százalékos védési mutatót 
produkált. Rohamtempóban nőtt 
a különbség, az utolsó pillana-
tokban Kovács Anna még lövőre-
pertoárját megmutatva szépíteni 
tudott az eredményen. 

A mérkőzés összképét tekint-
ve nem derülhetett ki, melyik a 
jobb csapat 60 percen át, ugyanis 
Triscsuk Krisztina sérüléséig az 
ÉRD nem csak méltó ellenfele volt 
a tavalyi BL-ben legjobb 8 közé 
jutó csapatnak, hanem fölé is nőtt. 
Taktikailag, elszántságban és csa-
patként is jelesre vizsgázott Szabó 
Edina együttese, amely méltó lett 
volna a Bajnokok Ligája főtáblá-
jára, a 2012-es Bajnokok Ligája-

győztes montenegrói Buducsnoszt 
Podgorica, a 2011-es EHF Kupa-
bajnok dán Midtjylland és lengyel 
MKS Lublin társaságára a cso-
portkörben. A sportban a „volna” 
viszont mit sem számít… Az ÉRD 
ennek ellenére nem búcsúzott el 
a nemzetközi kupaküzdelmektől, 
hiszen a selejtezőcsoport második 
helyezettjeként bekapcsolódhat a 
KEK 3. fordulójába, ahol a hol-
land Sercodak Dalfsen és a lengyel 
Zaglebie Lubin párharcából kike-
rülő győztessel találkozik.

Triscsuk Krisztina mihamarab-
bi gyógyulását pedig egy ember-
ként kívánja a város sportot sze-
rető közössége, amely csapatára 
is nagyon büszke lehet. Az ÉRD 
bizonyított! 

FTC-Rail Cargo Hungaria – ÉRD 
31-24 (13-16)
Budapest, Elek Gyula Aréna, 
1200 néző
Játékvezetők: Martin Gjeding, 
Mads Hansen (dánok)
FTC: Szikora Melinda, Alena 
Abramovics (kapusok), Zácsik 
Szandra 5, Cifra Anita 1, Szarka 
Adrienn 2, Vérten Orsolya, 
Szucsánszki Zita 2, Mészáros 
Rea Réka, Such Nelli 1, Laura 
Steinbach 3, Kovacsicz Mónika 4, 
Tomori Zsuzsanna 7, Nerea Pena 
3 (1), Kocsis Ágnes, Szekerczés 
Luca, Szamoránsky Piroska 3
Vezetőedző: Elek Gábor
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye Viktória 
(kapusok), Schatzl Nadine 3, 
Triscsuk Krisztina 2, Kovács 
Anna 5, Szara Vukcsevics 1, 
Balog Beáta, Szekeres Klára, 
Kisfaludy Anett 1, Klivinyi Kinga 
6, Wolf Alexandra 3 (3), Oláh 
Nóra, Kovács Gréta, Alja Koren 3, 
Kamuti Réka
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 1/1, ill. 3/3
Kiállítások: 12, ill. 6 perc

 Szarka András

Bajnokok Ligája-selejtezõ, 2. csoport

Klivinyi Kinga hat góljával az érdiek 
legeredményesebbje volt, hiába 
szorongatta Szucsánszki Zita

Az 5. fordulóban az előző me-
gyei bajnokság 8. helyezettjét 
fogadta az eddig kitûnően sze-
replő érdi gárda. A mérkőzés 
esélyesei egyértelmûen a haza-
iak voltak, még akkor is, ha a 
vendégek kapuját Koszta János 
(54 éves) védte, aki a Váccal 
magyar bajnokságot nyert és 
háromszor szerepelt a nemze-
ti válogatottban. A mérkőzést 
az Érd-Vecsés mérkőzés után 
történt rendbontás miatt PLSZ 
Fegyelmi Bizottságának dönté-
se alapján zárt kapuk mögött 
rendezték.

A mérkőzés hazai támadá-
sokkal kezdődött, a vendég-
csapat pedig megszállta saját 
kapujának előterét, így akarva 
megakadályozni a hazaiak gól-
szerzését. Az érdi együttes a 
támadásait középen erőltette, 
megkönnyítve ezzel a vendégek 
dolgát, akik az egyetlen előre 
tolt csatárukkal igyekeztek 
zavart kelteni a hazai védelem-
ben. A félidő folyamán itt is, 
ott is adódtak lehetőségek, de 
gól nem született egyik oldalon 
sem.

A második félidőre egy telje-
sen megváltozott hazai gárda 
vonult ki a gyepre. Már az első 
percekben a vendégek tudo-
mására hozta, hogy ne ábrán-
dozzanak itt pontszerzésről. 
A játékfelfogás alapvetően 

megváltozott az érdi csapatnál: 
támadásaikat sorra a széleken 
vezették, egyre nagyobb gondot 
okozva a vendég védelemnek. 
Csak idő kérdése volt a veze-
tő gól megszerzése. A gólínség 
végül az 55. percben megtört. 
Gyurácz B. futott el a jobb 
szélen, beadását Patkó Gy. a 
lábak között lőtte a kapuba. 1-0. 
Ezt követően szinte futószala-
gon alakították ki helyzeteiket 
a hazaiak és szerezték újabb 
góljaikat. A 62. percben ismét 
Gyurácz B. verte meg a védőjét, 
visszagurított labdáját Kovács B. 
helyezte a kapuba. 2-0. Ezután 
sem állt le a hazai csapat a 
gólgyártással. A 77. percben 
szöglet után nem tudtak a ven-
dégek felszabadítani, így végül 
Süveges G. lőhetett a kapuba. 
3-0. A háromgólos hazai veze-
tés után a vendégek előtt már 
csak egy cél lebegett, elkerülni 
a még súlyosabb vereséget. Ez 
a reményük is hamar ködbe 
veszett, mivel a nagy kedvvel 
és jól játszó hazaiak nem elé-
gedtek meg a biztos győzelem-
mel. A 85. percben Ország P. 
labdájával Gyurácz B. lépett ki 
a védők közül és lőtte ki a felső 
sarkot, majd egy perccel később 
az eddig minden mérkőzésen 
gólt szerző Csizmadia Z. újabb 
találatával tette fel az „i”–re a 
pontot.

Nehezen indult a találkozó. 
A hazaiak eleinte nem talál-
ták a tömören védekező ven-
dégek játékának ellenszerét. 
A második félidőben az érdi-
ek nagyszerû támadójátékuk-
nak köszönhetően szétzilálták 
az ellenfél védelmét és arattak 
kiütéses győzelmet. Csak sajnál-
hatjuk, hogy néhány rendbontó 
miatt a szurkolók kizárásával 
kellett megrendezni a mérkő-
zést. Így aztán a csapat a hazai 
szurkolók biztatásának hiánya 
mellett játszotta a mérkőzést, 
míg a szurkolók szebbnél-szebb 
gólok látványáról maradtak le.

Érdi VSE – Kisnémedi MSE  
5-0 (0-0)
Érd, zárt kapuk mögött
Vezette: Solymosi A.
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Jakab Á. (László Cs.), Süveges 
G., Cservenka G. – Gyurácz 
B., Kovács B. (Dobray Zs.), 
Csizmadia Z., Kupi Z. – Kormos 
E. (Habos G.), Patkó Gy.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Patkó Gy., Kovács 
B., Süveges G., Gyurácz B., 
Csizmadia Z.
Sárga lap: Süveges G.
A mérkőzés után a hazaiak 
edzője nem leplezett örömmel 
nyugtázta a nagy gólarányú 
győzelmet.
Limperger Zs.(Érd): 

– Az első félidőben nem volt 
szélsőjátékunk, így a 7-8 ember-
rel védekező vendégeket nem 
tudtuk megtörni. A második fél-
időben ez alapvetően megvál-
tozott: nagyszerû szélsőjátékot 
mutattunk be. Ennek eredmé-
nye lett a nagy gólkülönbségû 
győzelem.

A 6. fordulóban, szeptember 
21-én szombaton fél négykor 
az éllovas, eddig 100%-os Vác 
otthonában lépnek pályára az 
érdiek, majd szeptember 28-
án szombaton négy órakor a 
Tápiószecső csapata érkezik az 
Ercsi úti sportpályára.

 Harmat Jenő

Közlemény
Az ÉRD magyar válogatott irányító-átlövőjét, Triscsuk Krisztinát vasárnap kórházba szállították 
sérülése miatt.

Krisztina hétfőn a kórházat elhagyhatta. Nyolc napon túl gyógyuló, többszörös szem- és arcko-
ponya régió sérülést szenvedett. A rehabilitációt megkezdte.

ÉRD NBI-es női kézilabda klub 
Kommunikációs és Sajtóiroda

Érdi VSE – Kisnémedi MSE 5-0 (0-0)

Kiütéses gyõzelem,  
zárt kapuk mögött

A mérkõzést a nézõk kizárásával rendezték
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