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Vízcsõcserék várhatók
Hamarosan komoly munkálatok indulnak  
a város egyik legforgalmasabb szakaszán.

2

Közgyûlés
A város továbbra is segíti az alap- és közokta-
tásban résztvevő fiatalokat.

3

Szüret az óvodában

Tizedik alkalommal rendezte meg immár hagyományos szüreti mulatságát az ófa-
lusi óvoda. Ezen a szeptember 21-i szombaton az idõ hûvös volt ugyan, a gyerekek, 
szüleik, no meg az óvó nénik kedve annál vidámabb: készültek a szebbnél szebb 
alkotások a kerti kézmûves asztaloknál, ínycsiklandó illatok áradtak a hatalmas 
kondér felõl (amelyben paprikás krumpli készült ebédre), és a szülõk által hozott 
szõlõbõl készült a jóféle must, amibõl minden gyerek legalább három-három nagy 
pohárral ivott.  10. oldal

Mercédesz bemutatkozott
A Papp László Arénában 
rendezték meg az elmúlt 
héten a férfi és nõi birkó-
zó világbajnokságot, ame-
lyen egy „hazai” sportoló 
is szõnyegre lépett. Igaz, 
Dénes Mercédesz, az Érdi 
Spartacus 19 éves tehet-
sége egyetlen vesztes 
mérkõzés után búcsúzott 
a 48 kilósok mezõnyétõl, 
de ebbõl a vereségbõl 
egyszer gyõzelem lehet. 
Sõt, ismerve a hölgy el-
szántságát és akaratát 
– lesz is. 13. oldal

Balázs Dénes konferencia

Idén is több programmal készült az Érdi Napokra a 
Magyar Földrajzi Múzeum: immár hatodszor tartották 
meg a Balázs Dénes Tudománytörténeti Konferenciát, 
amelyen átadták a Magyar Földrajzi Társaság Teleki 
Sámuel emlékérmét. A szakmának és a nagyközön-
ségnek egyaránt szóló konferencia Balázs Dénes-
tárlattal zárult. Film- és könyvbemutatóval, fotókiállí-
tással is készült a múzeum; a programok – ahogy azt 
már megszokhattuk – különlegesek, színvonalasak és 
persze teltházasak voltak.  7. oldal

Deutsch Tamás Érden
A politikus a rezsicsökkentéssel kapcsolat-
ban tartott sajtótájékoztatót. 

4

Döntõ elõtt
A város elsõ szépségversenyének második válo-
gatójára is jöttek csinos és tudatos lányok. 

12

Kálvin téri 
templom

Csaknem nyolcvan éves, 
mégis szebb, mint pár 
évtizede – ez a Kálvin 
téri református temp-
lom, amely tízévi munka 
végeztével megújulva, 
kibõvülve várja a gyüle-
kezetet.  11. oldal

Egyes hallókészülék tartozékok 25% engedménnyel 
csak a Nyílt Napok alatt.

Személyre szabott ingyenes tanácsadás
a Starkey VEZET  HALLÁSSZAKÉRT INEK 
közrem ködésével.

*Az akcióban szerepl  legújabb technológiás Starkey hallókészülék vásárlása esetén;
a tájékoztatás nem teljes kör . A részletekr l érdekl djön Hallásszalonunkban.

Az sz legjobb ajánlatai csak 2 napig!

KÜLÖNLEGES  AKCIÓINK

részletei Hallásszalonunkban

Október 2-3.

NYÍLT NAPOKEgyet  zet,
1+1+1-et* kap!

Ascent Hallásszalon Érd, Budai út 28.
Bejelentkezés: 06 23 362 351 • 06 30 825 9274
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Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

A 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.

Novemberben befejeződnek a 
csatornázási munkálatok, ezt 
követően csupán helyreállítást 

végeznek majd Érden, ami a 
következő esztendőre is átnyúl-
hat – mondta múlt szerdai saj-

tótájékoztatóján T. Mészáros 
András. 

A polgármester tájékoztatott a 
jelenleg folyó munkálatokról is: 
szervizút és csapadékvíz-elveze-
tő rendszer épül a Siller, Otelló, 
Rizling, Bikavér utcákban. 
A Retyezáti utcában a korábban 
elkezdett útépítést fejezik be, az 
Alsóerdősor utcában megújít-
ják a burkolatot, ezt követően 
a Bükkfa utcát állítják helyre. 
Az Alsó- és Felsővölgyi utak 
elkészültek, most a Fenyőfa, 
Folyondár, Fügefa, Fûzfa utcák 
vannak soron. Megkezdték a 
Szövő utca Törökbálinti út és 
Kéményseprő utca közötti sza-
kaszán az építkezést, és ahogy 
ez elkészül, a Törökbálinti út 
végleges helyreállítása is meg-
történik. 

– Olyan sok utat építettünk 
meg az elmúlt időszakban, hogy 
megérte a türelem, az odafigye-
lés, bizonyos áldozatok megho-
zatala. Az eddigi 100 kilomé-
ternyi pormentesített utcánkból 
140 kilométer lesz a csatornázás 
végére – mondta T. Mészáros 
András, aki elmondta azt is: 
az Eperfa utcában a kivitelező 
nagyon rossz munkát végzett.

– Emiatt teljes talajcse-
rét írtunk elő, visszaszedet-
tük a csatornát ott, ahol nem 
volt megfelelő. A helyreállítás 
is megkezdődött, és pár nap 
múlva be is fejeződik – tájékoz-
tatott a polgármester.

T. Mészáros András beszá-
molt arról is, hogy megkez-

dődött az érdi vízellátó rend-
szer rekonstrukciója, amely a 
Svájci-Magyar Együttmûködési 
Program társfinanszírozásával 
valósul meg.

– Az 1,4 milliárd forintos beru-
házás 85 százaléka vissza nem 
térítendő svájci támogatás, míg 
Érd önkormányzata a fennma-
radó 15 százalékkal járul hozzá 
a projekthez. A programmal Érd 
teljes vízhálózatának rekonst-
rukciója megvalósul. Bizonyára 
többen emlékeznek arra, hogy 
egyes utakat többször fel kel-
lett bontani, a vízcsövek cse-
réje miatt; ezek az ötvenéves 
eternitcsövek sajnos egymás 
után „pukkadnak szét”. Most, 
a projekt keretében sorra kicse-
rélik őket. A munkálatok jövő 
év tavaszán fejeződnek be, és 
az ivóvízellátás minőségének 
javulását eredményezik majd. 
A beruházás egyéb elemeket 
is tartalmaz; mindezek segít-
ségével komoly megtakarításo-
kat érhet el a közszolgáltató, 
hiszen jelentősen csökken majd 
a vízveszteség – hangsúlyozta 
a polgármester, hozzátéve: a 
főnyomócsövek cseréje termé-
szetesen útbontással jár. 

– A Kutyavári, illetve az Ürmös 
utcában már elindultak a mun-
kálatok, ott forgalomkorlátozás 
van. A legnagyobb (fogalmaz-
zunk így) kalamajka a Diósdi 
úton lesz; a Széchenyi térnél és 
a vasúti aluljárónál lévő útsza-
kasz első száz méterén jelentős 
torlódások várhatók – hívta fel a 
figyelmet T. Mészáros András, 
aki az óvodahelyzetről is beszélt 
sajtótájékoztatóján. 

Bevezetőben elmondta, hogy 
a kibővített, felújított Kutyavári 
óvoda még át nem adott szár-
nyát is hamarosan birtokba 
vehetik a gyerekek, ugyanis 
elindultak a használatba véte-
li, illetve mûködési engedéllyel 
kapcsolatos eljárások. Ha lezá-
rulnak, az óvoda 130 gyermek-
kel tud majd többet befogadni, 
mint most.

– A Gyula utcai óvodában is 
hamarosan megkezdődhet az 
építkezés, a közbeszerzési eljá-
rás ugyanis sikeresen befejező-
dött. Az átépítés várhatóan jövő 
szeptemberig, októberig tart 
majd. Jövő esztendőtől az egyik 
legfontosabb stratégiai tervünk 
az óvodák bővítése és fejleszté-
se lesz. Reményeink szerint az 
agglomerációban több pályázat 
is megjelenik e célok támogatá-
sára. A Darukezelő utcai óvoda 
tervei már elkészültek, csak for-
rásunk nincs a megvalósításra. 
Mindenesetre készülünk arra, 
hogy ha a források megnyílnak, 
legyen lehetőségünk a pályáza-
tokon indulni – zárta szavait a 
polgármester. 

 Ádám Katalin

Óvodabõvítések: tervek vannak, csak forrásra várnak

Csatornafektetés után  
vízcsõcserék városszerte
A vége felé járó csatornázás, a nemrég kezdõdött ivóvíz-rekonstrukciós program 
és az óvodabõvítés volt a témája a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztató-
nak. T. Mészáros András elmondta, hogy hamarosan komoly munkálatok indulnak 
a város egyik legforgalmasabb szakaszán, a Diósdi úti aluljárónál – aki teheti, 
kerüljön másfelé.

Az eddigi 100 kilométernyi pormentesített utcából 140 kilométer lesz a csatornázás végére – mondta T. 
Mészáros András
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Köszönet
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. nevében 
köszönöm mindazon szervezetek és önkéntesek munkáját, 
akik részt vettek a „TeSzedd” mozgalom keretében, városunk 
különböző területein elhagyott, valamint illegálisan lerakott 
szemét és hulladék felderítésében és összegyûjtésében. 

Az önkéntesek áldozatos munkájának köszönhetően sike-
rült mindannyiunk komfortérzetét javítani és környezetünk 
épségének megóvásáért is nagyon sokat tettünk. 

Ez úton is kérek minden felelősségteljesen gondolkodó érdi 
polgárt, hogy viselje szívén a város tisztaságát és rendjét, és 
önmaga példamutatásával is járuljon hozzá, hogy az unoká-
inktól kölcsön kapott természeti értékeket minél jobb állapot-
ban tudjuk tovább örökíteni.

Szamek Zsolt
Az ÉTH Ügyvezetője 
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A fülembe  talán  nem  sikerült 
bolhát  ültetni,  de máshová min‑
denhová.  Talán  ma  már  illene 
megkérdeznem  a  szakembere‑
ket,  hogy  a  galamboknak  van‑e 
bolhájuk, de az kétségtelen, hogy 
az  érdi,  óvárosi  Szent  Mihály 
arkangyal  templom  tornyából 
Kopányi Sándor barátommal egy 
nap  alatt  az  összes  vakációbe‑
li  cimborákat  elláttuk  vakaróz‑
ni  valóval. Mindig  tudtam, hogy 
a  képzőmûvészet  kockázatos 
dolog.  A rajztanárunk  vonalzó‑
ja  nagyokat  koppant  a  fejünkön 
általános  iskola  felső  tagozatá‑
ban,  amikor  a  kissé  lazábbnak 
tûnő órákon a csendéleteket igye‑
keztünk jól‑rosszul megörökíteni. 
Köcsög, mácsonyával és anélkül, 
egy alma és drapériaképpen egy 
törlőruha  a  konyhából.  Kockás, 
mert  azt  sokkal  nehezebb  leraj‑
zolni.  A víz  a  rábízott  festékkel 
eléggé zabolátlanul tudott kalan‑
dozni  a  rajzlapon,  ráadásul  a 
tejtestvéremnek  csináltam  meg 
mindig a rajzát először, az enyé‑
met  meg  összecsaptam.  Nem 
voltam ötös rajzból, de nem bír‑
tam ki  rajz  nélkül.  Előbb  fejből, 
otthon  az  érdi minaretet  próbál‑
tam  megidézni,  majd  többször 
csődöt  mondtak  ló  ábrázolása‑
im,  huszárral  és  huszár  nélkül. 
Mégsem  tágítottam,  és  amikor 
már  az  utolsó  éveket  morzsol‑
gattuk  a  suliban,  akkor  nyáron 
komolykodva  kerestünk  „motí‑
vumot”  az Óváros mindig  szíve‑
sen ábrázolt házai között. Mihály 
Arkangyal  pedig  üzent,  mégpe‑
dig harangszóval. A Szent Mihály 
tér a kánikulában olyan volt, mint 
az  esőerdők  pereme,  viszont  az 
akkor,  a  hatvanas  években  még 

nyitva tartható templomban áldott 
hûvös fogadott. Sanyival megnéz‑
tünk mindent, ami mûvészetnek 
tûnt,  rendkívüli  önbizalommal 
kritizáltuk  a  képeket,  a  szob‑
rokat,  a  toronyba  vezető  ajtó 
hívásának  viszont  nem  tudtunk 
ellenállni.  Ekkor  még  meg  sem 
fordulat  a  fejünkbe,  hogy  fönn 
rajzoljunk, de a homály, az izga‑
lom,  a  falépcsők  nyikorgása,  a 
fénypászmák éles csíkjai már vit‑
tek is fölfelé. A harangok szintjé‑
re  érve  tátott  szájjal  bámultuk  a 
hatalmas  szerkezetet,  amivel  az 
idő múlását jelezte a mechanika. 
A bronzöntvény  mintázatai  zöl‑
den  derengtek.  Amikor  aztán  a 
félköríves  ablakot  is  kitárhattuk 
és az alattunk hullámzó háztetők 
hőhullámai is előttünk vibráltak, 
nem  tudtunk  ellenállni.  Néhány 
galambfészek,  és  félelmetes 
mennyiségû,  puhán  rétegződő 
guanó ugyan gyanúsnak tûnhetett 
volna, a madártollakról, elhullott 
tojáshéjakról nem is beszélve, de 
mi  akkor már  a  harangokat  fes‑
tettük.  Nyáron  későn  sötétedik, 
az  esti  áhítaton  aligha  lehetett 
néhány  embernél  több,  a  távo‑
li  zene  és  a  halk  mozgás  nem 
zavart  minket,  csak  egytől  fél‑
tünk, hogy bezárnak bennünket. 
De nem. A harangok: egy kisebb, 
egy  nagyobb  az  egyik  sarok‑
ból  úgy  volt  ábrázolható,  hogy 
palástjuknak csak finom formája 
mutatkozott,  s  az  ablak  zsalu‑
gáterein beszüremlő  táj  látványa 
rendkívüli  élmény  volt.  Teljesen 
elmerültünk a dologban. Amikor 
aztán  leóvakodtunk,  s  elindul‑

tunk hazafelé, akkor kezdtünk el 
éktelenül vakarózni. A toronyban 
megrekedt  hőség miatt  bizonyá‑
ra  izzadtunk  is.  A bolhák  pedig 
boldogan vetették ránk magukat, 
hiszen  tollazat  nélkül,  legfeljebb 
a  rövid  gatyánk,  vagy  a  pólónk 
korca jelenthetett nekik akadályt. 
Csíptek  ahol,  és  ahogy  bírtak, 
mi  pedig  szorgalmasan  kapar‑
tuk  magunkat.  A foltos  hiénák 
egy  kicsit  szebben  néztek  ki, 
mint mi,  ahogy  porosan,  koszo‑
san  levergődtünk  a  városba. 
A „remekmûvek” friss vázlataink, 
akvarelljeink  nagyon  vigasztaló‑
nak tûntek. Még szerencse hogy 
az udvaron a ház falának támaszt‑
va szelíd lámpafényben mutattuk 
meg  produkciónkat.  Elsőre  mi 
nem  látszottunk  annyira.  Ám 
amikor  ránk  vetődött  szüleink 
pillantása, még apáink is letették 
a borospoharat. Alaposabb szem‑
revételezés  és  a  kaland  leírása 
után  már  csak  azon  morfondí‑
roztak,  hogy  ott  helyben  vessék 
tûzre  ruházatunkat,  vagy  talán 
még  érdemes  őket  átforrázni. 
Mi  ketten  pedig  úgy  álltunk  ott 
kamasz  girhességünkben  anya‑
szült  meztelen,  hogy  azon  csak 
röhögni  lehetett.  Kefével  sikál‑
tak  végig  minket  anyáink,  még 
a  vizes  hajunkat  is  sûrûfésûvel 
kutatták át, s már ekkor teljesnek 
volt  mondható  a  rovartalanítás. 
Persze még a suliban, a biológia 
órán  sem  mertük  megkérdezni, 
hogy  a  bolha  bogár,  vagy  rovar. 
A rajzaink  viszont  tetszettek. 
Az  érdi  Mûvésztelep  pedig  már 
ötödik  alkalommal  dolgozott  a 
városban,  és  állít  ki  szeptember‑
ben,  a  galériában. A bolha  benn 
maradt a fülben.   Antall István

Toronymagas

Ahogy  közeledünk  a  követ‑
kező  választás  időpontjához, 
ahogy  erősödik  és  élesedik  a 
kampány,  egyre  fontosabbá 
válik  a  kérdés:  vajon  mi  szá‑
mít, melyek  azok  a  tényezők, 
amelyek befolyásolják a válasz‑
tókat?  Nem  egyszerû  erre  a 
kérdésre pontos választ találni, 
mert  a  választó,  az  állampol‑
gár  sokféle. Nem biztos,  hogy 
pontosan  olyan,  amilyennek 
egyes pártok, vagy egyéb poli‑
tikai csoportosulások képzelik. 
Ami  talán  a  legfontosabb  –  és 
ebben téved jó néhány szónok, 
meg médiában megnyilvánuló 
„megmondó  ember”  –  az  az, 
hogy  a  leendő  szavazó  válto‑
zik.  Nem  olyan, mint  évekkel 
ezelőtt  volt.  Tájékozottabb, 
nehezebben  megtéveszthető, 
figyelmesebb,  éberebb  –  igaz, 
szókimondóbb,  türelmetle‑
nebb  is.  Vagyis:  rosszul  teszi, 
aki  lebecsüli  az  állampolgárt, 
aki  megpróbálja  hamis,  vagy 
célzatosan  torzított  informá‑
ciókkal  befolyásolni.  Ez  talán 
ideig‑óráig  sikerül,  de  végül 
általában  kiderül  a  becsapási 
kísérlet. Természetesen vannak 
„elkábítható” emberek, akiket, 
kiváltképp, ha nem különöseb‑
ben  képzettek,  rá  lehet  venni 
erre‑arra.  Vannak,  akik  össze‑
tévesztik  a  radikálist  a  szél‑
sőségessel,  a  közérdekûséget 
a  demagógiával,  és  akadnak 
hagyományból,  megszokásból 
véleményt  nyilvánítók  is,  akik 
megszokták,  hogy  a  korábbi 
évtizedekben  kész,  megfogal‑
mazott nézeteket kaptak, amit 
aztán  gondolkodás  nélkül 
ismételgettek.
Országos  példákat  lehetne 

sorolni;  szónoklatokat,  ame‑
lyekben  egyre  több  a  valót‑
lan állítás, nyilvánvalóan arra 
építve,  hogy  a  hallgatóság 
úgyse  néz  utána,  nincs  sta‑
tisztikai adatokkal felszerelve, 
így  hátha  elhiszi,  amit  a  szó‑
nok mond. Nézzünk egy friss, 
országos  példát  „Elhibázott 

a  gazdaságpolitika,  csőd  felé 
halad  az  ország”  –  foglalható 
össze több ellenzéki vélekedés. 
Ehhez  képest  Varga  Mihály 
nemzetgazdasági  miniszter 
–  nem máshol, mint  az ATV‑
ben – azt mondta, a kormány 
2014‑re  olyan  költségvetést 
tervez, amely biztosítja, hogy 
egyetlen terület támogatása se 
legyen  kevesebb,  mint  idén, 
de  közben  továbbra  is  az 
Európai Unió által elvárt szint 
alatt  maradjon  a  költségveté‑
si  hiány.  A Nemzetgazdasági 
Minisztérium  jövőre  2  száza‑
lékos gazdasági növekedéssel 
és  2,4  százalékos  inflációval 
számol, a hatvanas évek vége 
óta nem volt arra példa, hogy 
ilyen  alacsony  inflációval  ter‑
vezzék  a  magyar  költségve‑
tést.  Ráadásul  erről  a  terve‑
zetről  a  Költségvetési  Tanács 
elnöke,  Kovács  Árpád,  aki 
igazán  nem  vádolható  kor‑
mány  iránti  elfogultsággal,  a 
Kossuth  Rádió  Krónika  címû 
mûsorában mondta el: megva‑
lósíthatónak tartja a kormány‑
zat  elképzeléseit.  „A 2014‑es 
makrogazdasági  pálya,  ami 
ebben  a  költségvetési  törek‑
vésben  van,  megalapozott” 
– jelentette ki.
Meglehet, mindez  túlzottan 

szakmainak  tûnik  –  nézzünk 
közelebbi, egyszerûbb példát. 
Biztosan  sokan  emlékeznek 
még  rá,  hogy  az  érdi  csator‑
názási  programot  mennyi  és 
milyen  színvonalú  támadás 
érte  indulásakor.  Még  az  is 
elhangzott, hogy „nem lesz itt 
egy méter  csatorna  se,  össze‑
szedik  csak  a  pénzt”.  Most 
meg lehet nézni, hogy hol tart 
a projekt. 
Ha  tehát  a  választóknak  a 

tények  számítanak,  akkor  a 
tények alapján dönthetnek.

A szerkesztõ jegyzete

Mi számít?

Mielőtt  azonban  munkához 
láttak  volna  a  képviselők,  T. 
Mészáros  András  polgármes‑
ter  fontosnak  látta,  hogy  a 
közgyûlés  és  a  nyilvános‑
ság  előtt  gratuláljon  Tekauer 
Norbert  és  Mórás  Zsolt  önkor‑
mányzati  képviselőnek,  akik 
óriási  részt  vállaltak  az  U19 
Férfi  Kézilabda  Világbajnokság 
szervezésében  és  lebonyolítá‑
sában,  ezért  a  város  nevében 
is  megköszönte  munkájukat. 
Kiemelte, hogy a világbajnokság 
szervezéséről  kizárólag  dicsé‑
rő  szavak  hangzottak  el,  mind 
a  résztvevők,  mind  a  kézilab‑
da  szövetség  részéről.  A lejárt 
határozatokról  szóló  jelentést, 
valamint a  tájékoztatókat  tudo‑
másul  véve,  és  az  idei  költség‑
vetési  rendelet  módosítását 
elfogadva,  a  képviselők  rátér‑
tek  az  Érd  Város  Tanulmányi 
Ösztöndíj  pályázatáról  szóló 
korábbi  rendelet  újraalkotásá‑
nak  vitájára.  A polgármester 
kifejtette,  annak  ellenére,  hogy 
az önkormányzat  iskolái állami 
fenntartásba  kerültek,  fontos‑
nak  tartják  a  tanulmányi  ösz‑
töndíj fenntartását, hiszen még‑
iscsak  érdi  gyermekekről  van 
szó,  akiknek  –  meghatározott 
kritériumok  mellett  –  tovább‑
ra  is  lehetőséget  és  segítséget 
kívánnak  biztosítani  az  alap 
és  középfokú  oktatásban  foly‑
tatott  tanulmányaikhoz.  Az  új 
rendeletnek  megfelelően  Érd 
„Tehetséggondozó  Ösztöndíjat” 
valamint  „Esélyteremtő 
Ösztöndíjat” alapít. A határozati 
javaslathoz  az  Oktatási  és 
Mûvelődési  Bizottság  hétpon‑
tos módosító indítványt nyújtott 
be, amit Kéri Mihály, a bizottság 
elnöke  szóban  is  ismertetett  a 
képviselőkkel.  Többek  között 
azt,  hogy  az  ösztöndíj  odaíté‑
lésének  elbíráláskor  az  egész 
család jövedelmét vegyék figye‑
lembe,  és  részesítsék  előny‑
ben  azokat,  akik  nagycsalád‑
ban,  sok  gyermekes  családban 
élnek.  A bizottság  nem  értett 
egyet  azzal,  hogy  ez  a  támo‑
gatás  kizárja  a  felsőoktatásban 
résztvevő  diákokat,  ezért  azt 
javasolták,  térjenek  vissza  a 
város  korábbi  ösztöndíj  rend‑
szeréhez!  A polgármester  a 
módosítás első két pontját nem 
javasolta elfogadásra, mert sze‑

rinte  a  tanulmányi  ösztöndíj‑
ra  jóval  több  az  igény,  mint 
amennyi  forrás  a  támogatásra 
rendelkezésre  áll,  ezért  kény‑
telenek  egy  jövedelemhatárt 
meghúzni. Az eltartottak száma 
azonban  pozitív  differenciálási 
pont, hiszen egy család költség‑
vetését  igencsak  befolyásolja, 
mennyi  az  eltartottak  száma, 
ezért  az  egy  főre  jutó  jövede‑
lem  igazságosabb  differenciát 
jelent.  Befogadta  viszont  azt  a 
feltételt,  hogy  a  pályázónak  ne 
legyen egyetlen tanóra igazolat‑
lan mulasztása sem. Hozzátette: 
felsőfokú  tanulmányaikat  foly‑
tató  tehetséges  diákok  tanul‑
mányainak támogatását a Bursa 
Hungarica  ösztöndíj  pályázat 
által  célszerû megoldani,  annál 
is  inkább,  mert  ezt  az  állam 
meg  is  duplázza.  A közgyûlés 
végül  –  a  befogadott módosítá‑
sokkal – egyhangúlag támogatta 

a  város  tanulmányi  ösztöndíj 
pályázatáról szóló új rendeletet. 
Ennek  megfelelően  mindkettő, 
a  Tehetséggondozó  Ösztöndíj 
és  az  Esélyteremtő  Ösztöndíj 
jogosultjai minimum öt‑, maxi‑
mum  tízezer  forint  havi  önkor‑
mányzati  támogatásban  része‑
sülnek  a  tanév  tíz  hónapjára. 
Ugyancsak  ezen  a  szeptemberi 
ülésen  került  módosításra  az 
önkormányzat  által  adomá‑
nyozható  díjakról  és  kitünteté‑
sekről  szóló  korábbi  rendelet. 
Ez  tulajdonképpen  hiánypótlás 
volt  a  közgyûlés  részéről, mert 
a  jutalmazások  sorából  kima‑
radtak  a  külföldieknek  adha‑
tó  elismerések.  A képviselők 

egyhangúlag  támogatták,  hogy 
az  Érd  Városáért  Díj  a  jövő‑
ben azoknak is adományozható 
legyen,  akik  Érd  Megyei  Jogú 
Város  külkapcsolatainak  elmé‑
lyítésével,  kiteljesítésével  és 
ápolásával  meghatározó  szere‑
pet  játszottak  a  város  történel‑
mének,  kultúrájának  valamint 
egyedi  értékeinek  nemzetközi 
színtéren  történő  megismerte‑
tésében,  népszerûsítésében  és 
vonzóvá tételében. Ennek legfő‑
képpen a testvérvárosi kapcsola‑
tokban  van  jelentősége,  hiszen 
ezen  kapcsolatok  erősítése  és 
ápolása  során  számos  olyan 
erőfeszítéssel  és  nagyszerû  tel‑
jesítménnyel  lehet  találkozni, 
amely  elismerésre  méltó.  Két 
technikai  módosítást  követő‑
en,  a  csatornaépítéshez  kap‑
csolódóan,  a  hálózatba  történő 
utólagos  bekötés  szabályairól 
szóló  egyik  korábbi  rendelet‑
tel összefüggésben kellett most 
egy  újabb  határozatot  hozniuk 
a  képviselőknek,  amellyel  gya‑
korlatilag  –  az  ehhez  fûződő 
törvényességi felhívás ellenére – 
megerősítették azt a rendeletet, 
amely  szerint  az  ingatlantulaj‑
donosoknak  az  utólagos  bekö‑
tésekért  a  csatornatársulat  által 
elfogadott  összeg  jelenértékét 
kell  megfizetniük.  E határozat 
ellen  ugyan  kifogást  emelt  a 
Pest  Megyei  Kormányhivatal, 
mert  megítélése  szerint  tör‑
vénytelen  a  rendelet,  ezért 
annak  hatályon  kívül  helyezé‑
sére  szólította  fel  Érd  önkor‑
mányzatát. A közgyûlés viszont 
ellenszavazat  nélkül,12  igen  és 
egy tartózkodás mellett elfogad‑
ta  azt  a  határozati  javaslatot, 
mely  szerint  a  törvényességi 
felhívásban  foglaltakkal  nem 
ért  egyet,  és  az  önkormányzati 
rendeletet nem kívánja hatályon 
kívül  helyezni.  Ugyancsak  a 
csatornázással  volt  kapcsolatos 
a  városi  plénum  azon  dönté‑
se,  hogy  a  projekt  zavartalan 
finanszírozásához  a  társulás 
által  vállalt  folyószámlahitel 
szerződés  meghosszabbítására 
nyújtanak be kérelmet  a  szám‑
lavezető  bankhoz. Majd  a  kép‑
viselők  többsége  jóváhagyta  a 
Velencei úti Városi Sportcsarnok 
mûködési  költségeinek  biztosí‑
tására  vonatkozó  javaslatot.  T. 
Mészáros  András  polgármester 
kiemelte,  decemberig  a  létesít‑
mény mûködési költségének 50 
százalékára lesz szükség, addig 
ugyanis nem üzemel az uszoda. 
Decembertől  tervezik  a  meg‑
nyitását, ami nyilván jelentősen 
megnöveli majd a sportcsarnok 
üzemeltetésére  fordított  össze‑
get is. Feltûnő volt – s ezt a pol‑
gármester is szóvá tette –, hogy 
ennél a napirendi pontnál a két 
ellenzéki képviselő, Bakai Nagy 
Zita (Demokratikus koalíció) és 
Jakab Béla (Civil Érdek) kivonult 
a  tanácsteremből.  Szándékos 
távolmaradásukat  T.  Mészáros 
András azzal magyarázta, hogy 
a korábbi álláspontjukkal ellen‑
tétes lett volna, ha egyetértenek 
a határozati javaslattal, a lakos‑
sággal szemben viszont a “nem” 
szavazat  lett  volna  kellemetlen 
döntés  részükről,  ezért  inkább 
erre az időre kimentek a terem‑
ből.  A sportcsarnok  és  uszo‑
dával  volt  kapcsolatos  az  Érdi 
Városfejlesztési  és  Szolgáltató 
Kft.  2013.  évi  üzleti  tervének 
módosítása,  amit  a  közgyûlés 
elfogadott, majd azt is támogat‑
ta, hogy az Érdi Sport Kft. név‑
értéken  megvásárolja  az  Érdi 
Városi Sportegyesület 10 száza‑
lékos  üzletrészét.  A 100  száza‑
lékos  tulajdonjog megszerzésé‑
vel  az  operatívabb  mûködést 

Tanulmányi ösztöndíjaktól a Szent István hídig

Huszonhat napirendi pont a városi  
közgyûlés szeptemberi ülésén
Annak ellenére, hogy iskolái állami fenntartásba kerül-
tek, Érd a tanulmányi ösztöndíj fenntartásával tovább-
ra is lehetõséget és segítséget kíván adni az alap- és 
középfokú oktatásban résztvevõ, tehetséges és hát-
rányos helyzetû érdi tanulók számára. Többek között 
errõl is döntöttek a képviselõk az elsõ õszi, szept-
ember 19-én megtartott tanácskozásukon. Összesen 
huszonhat napirendi pontot, köztük négyet zárt ülésen 
tárgyalt a közgyûlés. Arról is határoztak, hogy a Városi 
Sportcsarnok uszodáját decemberben nyitják meg a 
nagyközönség elõtt.

tudják erősíteni. Ezt követően a 
képviselők  jóváhagyták  az  Érdi 
Városi  Televízió  és  Kulturális 
Nonprofit  Kft.  részére  javasolt, 
2,5  millió  forint  többletforrás 
biztosítását.  A MÁV  vasúti  fej‑
lesztése során megépülő, Szent 
István  hídhoz  kapcsolódó 
önkormányzati  útszakasz meg‑
építéséhez szükségessé vált két 
magántulajdonban lévő ingatlan 
tulajdonjogának  megszerzése. 
Segesdi  János  alpolgármester 
arról  tájékoztatta  a  közgyûlést, 
hogy  az  egyik  ingatlantulajdo‑
nossal  már  sikerült  egyezségre 
jutni,  de  a  másik  jóval  maga‑
sabb  árat  szeretne  kapni,  mint 
amennyit a hivatalos értékbecs‑
lésben  meghatároztak.  Mivel 
a  tulajdonos  hajthatatlan,  és  a 
kisajátítás  hosszadalmas  folya‑
mat,  ahhoz,  hogy  az  építke‑
zéssel  haladni  tudjanak,  minél 
előbb  szükséges  elindítani  vele 
szemben  a  kisajátítási  eljárást, 
hiszen 2015‑re már készen kell 
lennie  ennek  az  útszakasznak. 
A közgyûlés egyetértett a Szent 
István  híd  építését  elősegítő 
javaslatokkal,  majd  néhány 
technikai  módosítást  igénylő 
döntést  követően,  két  pályázat 
benyújtását  is  támogatták  a 
képviselők.  Egyik  a  vízhálózat 
rekonstrukciójában  a  saját  for‑
rás  kiegészítéséhez  nyújtható 
támogatás  megszerzését  céloz‑
za meg, a másik az önkormány‑
zatok  mûködőképességének 
megőrzését  szolgáló  2013.  évi 
kiegészítő  támogatásra  vonat‑
kozó pályázat benyújtását hagy‑
ta jóvá. 
Arról  is  döntött  a  városi 

plénum,  hogy  idén  is  kiírják 
a  pályázatot  az  Érdi  Építészeti 
Nívódíjra. Az egyebek után zárt 
ülésen  tárgyaltakkal  fejezte  be 
szeptember 19‑ei tanácskozását 
az érdi közgyûlés. 
  Bálint Edit 

Kezdés elõtt, a Pénzügyi Bizottság ülésének végét várva még egyszer 
átfésülték – ki elektronikusan, ki papíron –  az elõterjesztéseket
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Kéri Mihály, az Oktatási Bizottság 
elnöke ismertette az ösztöndíjpá-
lyázat rendeletmódosításához kap-
csolódó módosító javaslatokat
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A rezsicsökkentés volt a témája 
annak  a  múlt  pénteki  sajtótá-
jékoztatónak,  amelyet  Deutsch 
Tamás  európai  parlamenti 
képviselő  és  Aradszki  András 
országgyûlési  képviselő  tartott 
a  Szepes  Gyula  Mûvelődési 
Központban.
Aradszki  András  elmondta: 

végéhez  közeledik  ugyan,  de 
nem  szûnik  meg  az  az  akció, 
amelyet  a  Fidesz  a  rezsicsök-
kentés  támogatására  hirdetett 
meg – azaz az aláírásgyûjtés.
– Két és félmillió ember támo-

gatta eddig a rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos kormányzati elkép-
zeléseinket.  Gondolom,  ennek 
van  visszhangja  az  Európai 
Parlamentben, és van üzenete a 
tavaszi választásokra – hangsú-
lyozta a képviselő.
Deutsch  Tamás  először  arról 

beszélt,  hogy  a  kormány  2013 
január  elsejével  10  százalékkal 
csökkentette  az  alapvető  köz-

üzemi szolgáltatások díját (a vil-
lamosenergiáét, a földgázét és a 
távhődíjat), majd nyár közepén 
további hat közszolgáltatás díja 
ugyancsak 10 százalékkal csök-
kent  (ezek:  a  víz-  és  csatorna, 
a  hulladékgazdálkodási  köz-
szolgáltatás, a kéményseprés, a 
szennyvízszippantás,  valamint 
a PB gáz).
– A kormány döntése alapján 

november  1-jétől  további  11,1 
százalékkal csökkennek a rezsi-
díjak  Magyarországon.  Ez  azt 
jelenti, hogy a 2013-as esztendő 
rezsi-rendszerváltoztató év  lett, 
hiszen 30-40 éve a családok úgy 
élték  az  életüket,  hogy  szinte 
minden  év  januárjában  emel-
kedett valamilyen közszolgálta-
tás ára – emlékeztetett Deutsch 
Tamás,  aki  úgy  fogalmazott:  a 
most  megszületett  döntés  nem 
az  utolsó  kormányzati  döntés 
a  rezsicsökkentéssel  kapcsolat-
ban.

Deutsch Tamás: lesz folytatása a rezsicsökkentésnek

Eddig két és félmillió támogató
Érdre látogatott Deutsch Tamás európai parlamenti 
képviselõ. A politikus a rezsicsökkentéssel kapcsolat-
ban tartott sajtótájékoztatót. Mint elmondta: a most 
bejelentetten kívül további rezsicsökkentés is várható.

kivonult volna emiatt a magyar 
piacról.
–  Mindaz,  amit  tettünk,  ko-

moly  érdekeket  sért.  Két  évti-
zedes,  természetesnek  vett 
mechanizmusokat  változta-
tunk  meg,  és  bizony  külön-
böző  méretû  lábakra  lép  rá  a 
kormány.  A lábak  tulajdonosai 
felszisszennek,  e hangok  a  saj-
tóhoz,  az  európai  fórumokhoz 
eljutnak. Nincs  is  ezzel  semmi 

baj  –  helyes  döntés  is  érinthet 
valakit  hátrányosan,  és  helyes 
döntést  is  érhet  kritika. Mi  azt 
szeretnénk,  ha  a  rezsicsökken-
tés  politikája  ne  változna meg, 
és  ennek  érdekében  hallatni  is 
fogjuk  a  hangunkat.  Bármilyen 
támadás is érjen minket, készek 
vagyunk megvédeni  azt,  ami  a 
magyar  emberek  érdekét  szol-
gálja  –  zárta  szavait  Deutsch 
Tamás.   Á. K.

A 2013-as esztendõ rezsi-rendszerváltoztató év lett – mondta Deutsch Tamás
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–  Tehát  lesz  még  további 
rezsicsökkentés  –  szögezte  le 
Deutsch  Tamás,  aki  szerint 
ezek  a  kormányzati  intézkedé-
sek  messze  túlmutatnak  azon, 
hogy  a magyar  családok  terhei 
végre  nem  növekedtek,  hanem 
csökkentek. 
– A döntés valójában abba az 

alapvető  kormányzati  filozófiá-
ba illeszkedik, melynek lényege: 
véget  kell  vetni  annak  a  világ-
nak, amelyben a magyar embe-
rek  kiszolgáltatottak,  ráadásul 
ezt  a  kiszolgáltatottságot  még 
természetesnek  is  tekintjük. 
Magyarországon hosszú-hosszú 
időn  keresztül  épült,  erősödött 
a  kiszolgáltatottság  rendszere, 
és ennek véget kell vetni – hang-
súlyozta a politikus, hozzátéve: 
ezt a rendszert igenis meg lehet 
változtatni – látható, hogy nincs 
olyan energiaszolgáltató, amely 

Elnökségi  ülést  tartott  az  Érdi 
Ipartestület,  amelyen  szóba 
került  egy  helyi  expó megszer-
vezése  decemberben.  Az  ülés 
végén pedig köszöntötték Csóli 
Csabát,  abból  az  alkalomból, 
hogy éppen húsz éve van a tes-
tület élén…
A végre  megnyílt  városi 

sportcsarnok  adhat  otthont 
decemberben  a  városi  expó-
nak  –  hangzott  el  a  kibővített 
elnökségi  ülésen,  amelyen 
részt  vett  T.  Mészáros  András 
is. A polgármester  arról beszélt 
többek  között,  hogy  támogatja 
az  expó  ötletét,  mert  szüksége 
volna Érdnek hasonló, nagysza-
bású rendezvényre, ahol bemu-
tatkozhatnak  a  helyi  vállalko-
zók  termékeikkel,  tevékenysé-
gükkel.  Arról  is  biztosította  az 
ülés  résztvevőit,  hogy  a  város 
vezetése  továbbra  is  támogatja 
az ipartestület munkáját, amely 
sokat tesz a vállalkozók érdekei-

ért. Csóli Csaba ügyvezető igaz-
gató megköszönte a polgármes-
ter  szavait,  majd  beszédében 
azt emelte ki, hogy a jövőben is 
igyekeznek  segítséget  nyújtani 
az érdi szolgáltatóknak, családi 
vállalkozásoknak,  amivel  nem-
csak fennmaradásukat, de fejlő-
désüket is elősegíthetik.
– Az érdekképviselet az egyik 

legfontosabb  tevékenységünk 
–  tette  hozzá,  akinek  ezen  a 
téren  nagy  tapasztatai  vannak, 
hiszen  húsz  éve  áll  az  ipar-
testület  élén.  Az  ez  alkalom-
ból  kibővített  ülésre meghívást 
kaptak  a  korábbi  elnökségi 
tagok és támogatók is – köztük 
korábbi  polgármesterek  –,  akik 
a  jubileumon  köszöntötték  a 
mindössze  „húszéves”  ügyve-
zető  igazgatót.  A komoly mun-
kát felváltotta a késő estig tartó 
vidám,  borozgatással  egybekö-
tött kötetlen megbeszélés…
   (temesi)

Expó lesz a sportcsarnokban?

A kötött ülés után kötetlen köszöntés: Pataki János, Antunovits Antal és az 
ünnepelt, Csóli Csaba 
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Helyi szolgáltatók

Hirdetni 
szeretne?

+36 1 814 4767
+36 20263 2514
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Amikor a csatorna már a föld-
ben van, és minden szüksé-
ges ellenõrzésnek (kamerás és 
talajtömörségi vizsgálatnak, 
víztartási és nyomás próbának) 
alávetve a határértékeken belü-
li értékeket mutat, és az adott 
gerincvezeték kiépült egészen 
a szennyvíztisztító telepig, 
akkor következhet a már várt 
rákötési engedélyek postázása. 
Korábban már elhangzott, hogy 

szinte minden területen idén 
szeptember, október, november 
és december hónapokban érke-
zik meg a rákötési engedély. 

A rákötési engedélyt akkor 
lehet postázni, ha jegyzõkönyv 
született arról, hogy az adott 
csatornaszakasz üzembe van 
helyezve és van aki üzemeltesse, 
szükség esetén hibaelhárítást is 
végezzen. Tehát az értestõ levél 
kézhezvétele elkerülhetetlenül 

egy-két héttel késõbb történik, 
mint amikor az üzembe helye-
zés megtörtént. 

Sokan teszik fel a kérdést: a 
rákötési engedély keltezésétõl 
vagy a kézhezvételtõl számít a 
90 nap? A helyes válasz az, 
hogy egyik dátum sem rele-
váns, hanem az számít, hogy 
mikortól üzemel a csatorna. A 
törvény egészen pontosan úgy 
szól, hogy a szennyvízcsator-
na üzembe helyezésétõl 90 nap 
áll rendelkezésre a rákötésig. 
A rákötési engedélyeken éppen 
ezért szerepel az a dátum, ami 
megegyezik az üzembe helye-
zés dátumával, vagyis ettõl 
az idõponttól számolják a 90 
napot. 

„90 nap közel három hónap, 
ami a törvényalkotó szándé-
ka szerint elegendõ kell, hogy 
legyen az értesítõ kipostázásá-
ra, kézhezvételére, a bekötésre 
való felkészülésre és a kivitele-
zésre is. Ha azt nézzük, hogy 
egy házi bekötés kivitelezéséhez 
nem kell több 2-3 napnál, sõt a 
szakemberek ennél is rövidebb 
idõ alatt elkészülnek vele, akkor  
- feltéve hogy nem várjuk meg 
az utolsó napokat – az eddigi 
több ezer ingatlantulajdonos 
tapasztalata szerint ez elegendõ 
is lehet.” – tudjuk meg Simó 
Károlytól, az Érdi Csatornamû 
Társulat elnökhelyettesétõl. 

„Ezeken a szabályokon mi 
itt Érden nem tudunk változ-
tatni, mert a törvények alko-
tására és módosítására csak a 
Parlamentnek van lehetõsége. 
Ezért egyedi felmentést a jog-
szabályi elõírások okán ez alól 
nem tudunk adni akkor sem, 
ha megértjük azt, aki anyagi 
okokra hivatkozva szeretne 
halasztást kérni. Azt javasol-
juk, hogy anyagi gondok esetén 
vegyék igénybe az önkormány-

zati visszatérítendõ támogatást, 
amit a rákötéshez lehet pályáza-
ti úton igényelni.” 

Ahogyan a szennyvíz csator-
názásnak is az a célja, hogy 
minél hamarabb és minél tisz-
tább környezetet teremtsen, 
úgy a rákötések esetében sem 
lehet más a cél, mint a minél 
hamarabbi kivitelezés. Már a 
rákötési engedély kézhez véte-
le elõtt érdemes felkeresni 
egy akkreditált mérnököt, aki 
elõzetesen megtervezi a házi 
bekötést, hogy mire megérkezik 
az engedély, már csak a kivi-
telezési munkálatokat kelljen 
elvégezni. Ha még szeptember-
ben-október elején megérkezik 
az engedély, azért is érdemes 
minél hamarabb elkezdeni a 
kivitelezést, mert most még 
szép az idõ, nincs hideg, kön-
nyebben és gyorsabban el lehet 
végezni a munkákat. Akinek 
viszont csak novemberben vagy 
december elején érkezik meg 
az engedély, annak sem kell 
megijedni, hogy a talaj menti 
fagyokban kell felásni a kertet, 
mert abban az esetben, ha az 
üzembe helyezéstõl számítandó 
90 nap belecsúszik a télbe, a téli 
leállás idejébe, akkor a türelmi 
idõ is megáll, és a munkák tava-
szi újraindulásától számítódik 
tovább. 

„Mindenkinek azt javasoljuk, 
hogy ha teheti, minél hama-
rabb kössön rá a csatornára, 
ha megkapta az értesítést. 
Amennyiben azonban olyan 
az idõjárás, akkor nem sza-
bad erõltetni, meg kell várni 
vele a kedvezõ idõjárási viszo-
nyokat.” – tette hozzá Simó 
Károly – „A szabályok alól 
senkit sem lehet felmenteni, 
de az ésszerûséghez igazítani 
minden további nélkül – erre 
törekszünk itt Érden mi is.”

Hívatlanul toppannak be és a helyi csatornaszolgáltató társaság-
ra hivatkozva dugulást állapítanak meg 2-3 főből álló csoportok 
Érden és környékén. Elsősorban kisebb cégeket, intézményeket 
keresnek fel és készpénzt kérnek. Az Érd és Térsége Csatorna-
szolgáltató (ÉTCS) Kft. kéri, hogy a károsultak tegyenek feljelen-
tést a rendőrségen. 

Nem árt az óvatosság mostanában Érden és a környező tele-
püléseken. Álmunkások házalnak hivatalos küldetésnek álcáz-
va megjelenésüket. A hívatlanul érkező csalók így próbálnak 
kisebb-nagyobb csatornatisztítási feladatokkal, vagy hasonló 
látszattevékenységgel gyorsan készpénzhez jutni. 

A helyi közszolgáltató, az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató 
Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy semmilyen ingatlanon belüli 
tisztítási, ellenőrzési vagy egyéb karbantartási feladatra nem 
adott és nem adhat ki utasítást. 

A csatornaszolgáltató szakemberei nem szednek készpénzt 
és csak előzetes időpont egyeztetést követően csöngetnek. 
Természetesen a munkatársak rendelkeznek arcképes igazol-
vánnyal, amelyet kérésre felmutatnak. Az ÉTCS kéri, ha magu-
kat nem igazoló, gyanús emberek próbálnak tőlük pénzt 
kicsalni, akkor azonnal jelentsék azt a rendőrségen, vagy érdek-
lődjenek a szolgáltató ismert elérhetőségein, amelyek a www.
erdicsatornamuvek.hu oldalon is megtalálhatók.

Elégedettség mérés
Az Érd és Térsége Regionális Víziközmû Kft. 2013. őszén 
Fogyasztói Elégedettség Mérést végez tisztelt fogyasztói kör-
ében. 

Teszt alapú kérdőívünkben megkérdezzük fogyasztóinkat 
ügyintézéseik során gyûjtött tapasztalataikról, illetve szol-
gáltatásunkkal kapcsolatos elvárásaikról. A mérés célja szol-
gáltatásaink ügyfélközpontúságának növelése és fogyasztói 
tájékoztatásunk minél gyorsabbá, közérthetőbbé tétele. 

A Fogyasztói Elégedettségi kérdőívünk anonim és 5 perc 
alatt kitölthető Ügyfélszolgálati Irodánban, illetve honlapun-
kon: www.erdivizmuvek.hu.

Köszönjük, hogy segíti munkánkat: 
 Érd és Térsége Víziközmû Kft.

Ál-csatornamunkások készpénzt  
kérnek nem létezõ  

dugulások elhárításáért

A lakók számára a szennyvíz csatornázás legfontosabb 
lépése, amikor végre mi magunk is csatlakozhatunk az 
elkészült csatornához. Többségünk már nagyon várja 
a rákötési engedélyt, hogy elindulhasson a folyamat, 
ennek ellenére sokan töprengenek azon, hogy miként 
osszák be megfelelõen a 90 napos türelmi idõt, hogy 
ne utolsó hetek, napok nagy sietségében kapkodva 
kelljen elintézni a szükséges tennivalókat. 

Mikortól számít a 90 nap?

Gyûjtési felhívás
A Magyar Földrajzi Múzeum Helytörténeti Gyűjteménye fotógyűjtést 
szervez helytörténeti témában. Célunk, hogy településünk emlékeinek 
egy darabkáját megmentsük az utókor számára. Ezért kérünk min-
denkit, aki hozzánk hasonlóan fontosnak tartja és támogatja ezt az 
értékmentő programot, hogy a birtokában lévő Érdről vagy környékéről 
készült fotókat rövid leírással ossza meg velünk. Témáját illetően lehet 
hétköznapi életkép, bármilyen ünnep, esemény (lakodalom, keresztelő, 
szüreti bál, bérmálás stb.) fotója, természetkép vagy épületről készült 
régi fotó. 

A felajánlásokat folyamatosan várjuk a Földrajzi Múzeumban. 
Bővebb információt a 23-363-036, vagy a 06-30-581-7676  telefonszá-
mon, Lehoczki Zsuzsannától kaphatnak.

Karate és önvédelmi tanfolyam
A Szepes Gyula Művelődési Központ

Karate és önvédelmi tanfolyamot
indít az alábbi időpontokban és korosztályok számára:

Az óvodás és a gyermek korosztály tagjait hétfői és szerdai  napokon, 12 éves kortól a 
gyermek és az ifjúsági, valamint a felnőtt korosztály tagjait  

hétfői és pénteki foglalkozásokra várjuk.

Érdeklődni és felvilágosítást kérni az alábbi telefonon lehet: 06 20 427 2148 
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. szeptember 30 – október 6.

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:

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

Kiállítások:

A kamarateremben
Kedves épületeim és útiraj-
zaim címmel Emődi Attila 
Ybl-díjas építész (a művelődési 
központ tervezője, 1969) mun-
káiból és rajzaiból rendezett 
kiállítás nyílik szeptember 30-án, 
hétfőn 18 órakor
A tárlatot megnyitja  
T. Mészáros András polgár-
mester.
A kiállítás megtekinthető október 
15-ig hétköznapokon 10-15 óráig.

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

Az előtéri kiállító térben
Szeptemberben
A Budafoki Mészáros László 
Képzőművészeti Egyesület
Kerámia Szakosztályának kiál-
lítása 

Programok:

2013. október 4-én, pénteken 15 órakor 
Idősek Világnapja 
Köszöntőt mond: 
Aradszki András ország-
gyűlési képviselő és T. 
Mészáros András Érd Megyei 
Jogú Város polgármestere
A műsorban fellépnek:
Csák József az Operaház 
magánénekese, a Magyar 
Kultúra Lovagja, Kapi Gábor 
nótaénekes, Jakab Éva 
nóta, népdal-, operett énekes 
egedűs Valér zongora és orgo-
naművész, a Magyar Kultúra 
Lovagja
A művelődési központ előteré-
ben nyugdíjasok kézimunkái-
ból látható kiállítás.
Szeretettel várjuk az érdi nyug-
díjasokat! 
Ingyenes belépőjegy igényel-
hető a művelődési központ 
pénztárában.

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!

Zenei könyvtár programja

Október 1. (kedd)
Egész napos zajongás a Zene 
Világnapja alkalmából
egész napos nyitva tartás  
(8:00-17:00 h)
A foglalkozások szüneteiben 
zenehallgatás
Felnőtteknek, egész nap: zenei 
játék, mellyel tagságit lehet 
nyerni
délelőtt
foglalkozások sok-sok zenével 
óvodásoknak, iskolásoknak 
délután
éneklős, kézműves foglalkozá-
sok kicsiknek és nagyobbaknak
17 órakor
„Zsidó ének, zsidó lélek” – uta-
zás a zsidó zene világában 
Koncert

Útikalauzaink: Cser Erzsébet 
ének, Kotogány-Berger Andrea 
ének, zongorán kísér Tóth-
Takács Judit
18 órakor
az EzJazz kórus énekel 
– Művészeti vezető: Budányi 
György

Aki szeretne a délelőtti vagy 
délutáni foglalkozásokon részt 
venni (csoportokkal vagy 
egyénileg), kérjük szeptember 27-ig 
jelezze szándékát!

Családi találkozó!
A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár az Országos 
Könyvtári Napok alkalmából 
családi találkozót szervez, ahol 
játékos feladatokkal, kézműves 
foglalkozásokkal és meglepeté-
sekkel várjuk a jelentkezőket.
A találkozó időpontja: 2013. októ-
ber 12. (szombat), 14 órai kezdettel.
Jelentkezési határidő: 2013. 
október 3. 
Töltsenek el velünk egy kelle-
mes délutánt a könyvtárban!

Könyvtári játék a gyermek-
könyvtárban
Tudod-e?
A feladatlapot keresd a gyer-
mekkönyvtárban, vagy honla-
punkon: www.csukalib.hu
Az új forduló megjelenik:
Október 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!

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

Feltételek:  névvel, (e-mail) címmel, telefonszámmal ellátott, nyom-
tatásban meg nem jelent   két darab vers / próza műfaji megkötés 
nélkül, maximum  három  oldalnyi terjedelem  (A4), 12-es betűméret, 
2,5 cm-es margószél, 1,5-es sortávolság.
Elvárás / biztatás: a pályázók bátran merítsenek az irodalmi eszközök 
gazdag tárházából.

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

Nevezési díj nincs.
Határidő: 2013. október 31.

Eredményhirdetés: 2013. november 22-én  
a Szepes Gyula Művelődési Házban  (időpontváltozás!)

Díjazás:  
a  kiemelkedőknek  neves   érdi képzőművészek adják át  

saját  műalkotásukat.
A legjobbnak ítélt művekből válogatás jelenik meg  

az Érdi IRKA-zsebkönyvsorozatban
Beküldési cím:  

 dalane@freemail.hu, valamint postai úton a kiadóba.

Őszi bulvárszínházi bérlet 
A fővárosi Fogi Színház–budapesti Bulvárszínház előadásában Érden, a Szepes Gyula 
Művelődési Központ színháztermében, a három előadást magában foglaló 2013-2014. 
évad bulvárszínházi őszi bérletének keretében láthatják az érdeklődők október 13-án 
Ray Cooney fantasztikus komédiáját Pénz áll a házhoz címmel, a főszerepben: Straub 
Dezső, Román Judit, Harsányi Gábor, Vándor Éva, Beleznay Endre/Harmath Imre, Straub 
Péter, Virág László, Fogarassy András.

Ezt követően, november 10-én egy igazán régi magyar operettet, Szirmai Albert: 
Mágnás Miska címmel láthatjuk Szóka Júlia, Pankotay Péter/Kovács Etele, Teremi 
Trixi/Wertig Tímea, Fogarassy András, Faragó András/Benkóczy Zoltán, Gyurity István, 
Borbáth Ottília/Zalay Lídia, Bodrogi Attila szereplésével. 

Végül december 15-én a brit Ray Cooney másik fergeteges vígjátékát a Délután a 
legjobb (avagy a miniszter félrelép) című darabbal érkezik a színház a városba, mely 
színjáték méltó utolsó előadása egy színházi bérletnek : Harsányi Gábor, Nyertes Zsuzsa, 
Straub Dezső, Fodor Zsóka, Harmath Imre, 

Fogarassy Bernadett, Straub Péter, Fogarassy András, Lengyel Eleonóra szereplé-
sével.

A Fogarassy András vezette társulat műsorán 25 gyermek, illetve ifjúsági és 17 
felnőtt darab van jelenleg. Az új színházi évadban négy előadással bővült, illetve bővül 
a repertoárjuk. 

A gyermekek a Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj, avagy terülj, terülj asztalkám! c. sok 
muzsikával fűszerezett magyar népmesét láthatják, jövő januárban lesz a bemutatója 
Bálint Ágnes Egy egér naplója c. meséjének, melyhez Rossa László ír zenét. A felnőtt 
nézők már láthatják a Kalocsai Színházzal együttműködésben a Pierre Barillet - Jean-
Pierre Gredy, Nádas-Szenes alkotópárosok nagyszerű zenés vígjátékát, A kaktusz virágát 
Götz Anna, Böröndi Tamás főszereplésével. Két teljesen új premier is felkerült a műsor-
kalauzba: Ray Conney: Délután a legjobb című komédiájának szeptember 7-én volt a 
bemutatója a budapesti Városmajori Szabadtéri Színpadon. A szintén bulvárszínházi 
darabot, melyet ugyancsak szeptemberben mutat be a színház Harsányi Gábor írta és 
rendezte, Színház vagy szex címen. 
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szeptember 30. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai maga-

zin 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 Nikla, 50/28. gasztronómiai maga-

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

17:00 Polgár-társ
17:30 A Jazz születésétől napjainkig 24/8. TV 

sorozat, 44’ 
18:10 Négyszemközt 
18:30 A Doktor Dohányzás 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 24/8.  

TV sorozat, 44’ 
21:40 Híradó ism.
22:00 Polgár-társ
22:30 Négyszemközt ism.

október 1. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai maga-

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

08:50 Fény-Kép
09:20 Négyszemközt
09:40 Kézilabda-mérkőzés
11:10 A Doktor Dohányzás szórakoztató  

egészségügyi magazinműsor 25’ 
14:50 Híradó
15:10 Fény-Kép
15:40 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai maga-

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

16:10 Négyszemközt
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/25. 
17:30 A Doktor Dohányzás szórakoztató  

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

Nemes Tibor filmje 10. 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 10. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/25. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

október 2. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/8.  

TV sorozat, 44’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai maga-

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem 90/25. 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 10. rész 
15:00 Híradó
15:20 Fény-kép
15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 90/25. 
17:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:40 Négyszemközt 
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Dohányzás 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 14/3. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

egészségügyi magazinműsor 25’ 

október 3. 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 10. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Magyarok az emberevők földjén 14/3. 

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 10. rész 

16:00 Mozgás
16:30 Fény-Kép
17:00 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai maga-

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/3. 
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 90/26. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 10. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

október 4. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/26. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/3. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 10. 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 14/3. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:10 Négyszemközt 
17:30 Mozgás
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Dohányzás 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 24/9.  

TV sorozat, 42’ 
21:05 Híradó
21:20 Bibliai Szabadegyetem 90/26. 

22:20 Négyszemközt ism.
22:40 A Jazz születésétől napjainkig 24/9.  

TV sorozat, 42’ 

október 5. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Penyige, 50/29. 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 14/3. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/26. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Penyige, 50/29. 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 10. rész 
20:30 Csak Ön után! 

francia romantikus vígjáték, 104’  
rend.: Pierre Salvadori  
fsz.: Daniel Auteuil, José Garcia, Sandrine 
Kiberlain 

22:15 Érdi Panoráma

október 6. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/26. 
11:20 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:50 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/26. 
17:00 Csak Ön után! francia romantikus vígjáték, 

104’ rend.: Pierre Salvadori fsz.: Daniel 
Auteuil, José Garcia, Sandrine Kiberlain 

18:45 A Jazz születésétől napjainkig 24/9.  
TV sorozat, 42’ 

19:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 11. 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 30 – október 6.

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

Balázs Dénes a Magyar Földrajzi 
Múzeum alapítója – ezt minden 
érdi ember tudja, aki egyszer 
is ellátogatott a múzeumba. 
Aki pedig nemcsak egyszer 
jött el, az tisztában van azzal 
is: Balázs Dénes karsztkutató 
volt, földrajztudós és világ-
utazó, tucatnyi földrajzi isme-
retterjesztő és tudományos 
mû szerződje. Aki érdeklődik 
munkássága iránt megveheti, 
kikölcsönözheti ma is népszerû 
könyveit, de megismerkedhet 
vele kor- és tudóstársai elbe-
szélésein keresztül is, a Magyar 
Földrajzi Múzeumban évente 
megrendezésre kerülő „Balázs 
Dénes” Tudománytörténeti 
Konferencián. 

Ahogy már megszokhattuk, 
idén is az Érdi Napok keretében 
került sor a rangos tudomá-
nyos eseményre, szeptember 
16-án. A konferencia különle-
gessége, hogy minden évben 
itt adják át a Magyar Földrajzi 
Társaság (MFT) Teleki Sámuel 
emlékérmét, amely azoknak a 
magyar kutatóknak vagy kuta-
tócsoportoknak adományoz-
ható, akik jelentős mértékben 
gyarapították a földrajz és a 
társtudományok ismereteit, 
illetve azoknak, akik a magyar 
földrajzi kutatók, utazók mun-
kásságának feldolgozásában, 
az utazások ismeretanyagá-
nak terjesztésében kimagas-
ló érdemeket szereztek. Mint 
Kubassek János, a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója a 
konferenciát megnyitó beszéd-
ében elmondta: a kitüntetés 
megalapítása Balázs Déneshez 

fûződik; az is az ő kívánsága 
volt, hogy az érmet Érden, a 
múzeumban adják át. 

Idén Saáry Éva olajkutató geo-
lógus, író, festő- és fotómûvész 
vehette át a rangos díjat Gábris 
Gyulától, az MFT elnöké-
től és T. Mészáros Andrástól. 
A polgármester köszöntőjében 
hangsúlyozta: a város rendkívül 
büszke az immár harminc éve 
fennálló Földrajzi Múzeumra, 
amely Érd nevét viszi ország- és 
világszerte. 

– Nagyon kevés olyan szel-
lemi bázis van jelen pillanat-
ban városunkban, amely verse-
nyezhetne a Magyar Földrajzi 
Múzeummal, ami köszönhető 
az itt dolgozó munkatársaknak, 
és az alapító szellemi örökségé-
nek egyaránt – hangsúlyozta T. 
Mészáros András.

Az ünnepélyes díjátadáson 
Gábris Gyula, illetve Kubassek 
János Saáry Éva geológus mun-
kásságát ismertették. Az 1956 
óta külföldön élő geológus 
nemcsak olajkutatóként szer-
zett nevet magának, hanem 
festményeivel, fényképeivel 
és nem utolsósorban irodalmi 
értékeket hordozó írásaival is, 
amelyek rendszeresen megje-
lentek a külhoni magyar folyó-
iratokban. Emellett Saáry Éva 
ismeretterjesztő könyveket írt 
(Olajtornyok az Egyenlítő alatt, 
Elvarázsolt kert – Ötvenhattól 
Afrikán át a svájci hegyekig), 
amelyeket a Magyar Földrajzi 
Múzeumban is bemutattak. 
A látogatók 2005-ben a fotóival 
is találkozhattak, az intézmény 
által rendezett kiállításon. Saáry 

Konferencia, film-, fotó- és könyvbemutató a Földrajzi Múzeumban 

Balázs Dénesrõl, hatodszor
Idén is több programmal készült az Érdi Napokra a 
Magyar Földrajzi Múzeum: immár hatodszor tartották 
meg a Balázs Dénes Tudománytörténeti Konferenciát, 
amelyen átadták a Magyar Földrajzi Társaság Teleki 
Sámuel emlékérmét. A szakmának és a nagyközönség-
nek egyaránt szóló konferencia Balázs Dénes-tárlattal 
zárult. Film- és könyvbemutatóval, fotókiállítással is 
készült a múzeum; a programok – ahogy azt már meg-
szokhattuk – különlegesek, színvonalasak és persze 
teltházasak voltak. 

Éva tehát szoros kapcsolatban 
áll a múzeummal.

– Az utazások és a geológia 
révén nagyon sok szálon keresz-
tül kapcsolódom a múzeumhoz, 
több dolgot adományoztam is az 
intézménynek, például képeket 
az Afrika-kiállításom kapcsán 
– mondta lapunknak a Svájcban 
élő festő, író, geológus.

A díjátadást követően elő-
adásokkal folytatódott a konfe-
rencia. Talán kevesen tudják: 
a világszerte (el)ismert Magyar 
Földrajzi Múzeum létrejöt-
te nem kis küzdelmébe került 
Balázs Dénesnek harminc esz-
tendővel ezelőtt. Ezekre a kez-
deti nehézségekre emlékezett 
dr. Becsei József professzor 
írásában, amelyet Kubassek 
János olvasott fel, majd Balázs 
Dénest, kutatásait és eredmé-
nyeit mutatták be a konferencia 
előadói – nemcsak a szakmá-
nak, hanem a laikusoknak is, 
arra törekedve, hogy teljes és 
hiteles, tudományosan megala-
pozott képet kapjunk.

– Balázs Dénes munkás-
ságában van egy tudományo-
san nagyra értékelhető rész, 
amit csupán a szakma ismer. 
A nagyközönség az ismeretter-
jesztő Balázs Dénest ismeri, aki 
élményeit számtalan mûben 
közzétette A mai konferencia 
egyaránt szólt a szakmának és 
a nagyközönségnek – hangsú-
lyozta Gábris Gyula, aki Balázs 
Dénest mint a sivatagok kutató-
ját mutatta be a résztvevőknek. 
A tizenegy előadó mind más-
más oldalról közelítette meg a 
hatalmas életmûvet – a növény-
földrajz és a botanika szempont-
jából, a földrajzoktatás szem-
szögéből, bemutatták egy-egy 
expedícióját, a lávabarlangok és 
a vulkánok kutatása terén elért 
eredményeit, és megtudhattuk 
azt is, mi mindent tett Érdért.

Székely Kinga geográfus, 
karsztkutató, aki jól ismerte 
Balázs Dénest, arról beszélt, 
milyennek látta őt. Mit mondta, 
Balázs Dénes tervszerûen élt; 
a munkában nem ismert aka-
dályt. Célja elérése érdekében 
le tudott mondani az igényei-
ről, tervei nem öncélúak voltak, 
hanem a közösséget szolgálták.

– Nem volt bőbeszédû, nem 
anekdotázott egy-egy utazásá-
ról visszatérve, de mindig szíve-
sen adott információt és tartott 
előadásokat, amelyek szövegét 
a közönséghez igazította, és 
érdekessé tette a hallgatóság 
számára – tette hozzá Székely 
Kinga, aki nemcsak az általa 

ismert, tisztelt és kedvelt geoló-
gus jellemének, természetének 
vonásait, hanem hatalmas és 
sokrétû munkásságát is vázolta 
előadásában.

– Huszonhárom könyvet, 161 
tudományos dolgozatot, 169 
jelentősebb szakcikket, 156 
kisebb szakmai beszámolót írt. 
Sokan csak „utazónak” tartot-
ták, pedig az általa tisztelt föld-
rajztudósok panteonjában neki 
is helye van. Balázs Dénes isko-
lát teremtett, követőkre talált, 
és legnagyobb eredménye az, 
hogy közel hozta hozzánk a 
világot – hangsúlyozta Székely 
Kinga, hozzátéve: Balázs Dénes 
dús fantáziája, nagy akaratereje 
ellenére sem gondolhatta, hogy 
ilyen szakmai eredményekkel 
rendelkezdő intézmény jön 
majd létre az ő kezdeményezé-
sével, mint a Magyar Földrajzi 
Múzeum. 

Kubassek János az előadást 
követően lapunknak hangsú-
lyozta: nagyon fontosnak tart-
ja, hogy ne csak Balázs Dénes 
munkásságát, hanem emberi 
magatartását is megismerjék az 
emberek.

– Hihetetlen közösségi elkö-
telezettség volt benne szak-
mák, ügyek, személyek iránt. 
Ezt mindig előtérbe helyezve 
tudta szolgálni a tudományt – 
és nem önmaga szobrát, bálvá-
nyát építgette. Példája üzenet: 
nemcsak a magunk érdekét kell 
néznünk, hanem másokét és 
a közösségét is – fogalmazott 
a múzeum igazgatója. – Nem 
szeretném, ha bárki azt hinné, 
hogy mítoszt kívánunk terem-
teni Balázs Dénes életéből. Mi 
a valóságot szeretnénk megmu-
tatni, egy olyan emberrel kap-
csolatban, aki sosem hajhászta 
a népszerûséget, hanem a mun-
kájának, a teljesítményének 
köszönhetően vált azzá, aki volt 
– jegyezte meg Kubassek János, 
hozzátéve: mi sem mutatja ezt 
jobban, mint az, hogy Balázs 
Dénes szobra annak idején 
nem közpénzből, hanem bará-
tok, ismerősök, kollégák, szer-
vezetek adakozásából jöhetett 
létre, és Brazíliából, Kuvaitból 
csakúgy jöttek csekkek, mint 
Magyarországról.

A szobor a múzeum kert-
jében áll, bárki megtekinthe-
ti, az épületben pedig többet 
megtudhat hús-vér eredeti-
jéről. Novemberben Balázs 
Dénes-kiállítás is nyílik az 
intézményben, erre is sok sze-
retettel várják az érdeklődőket. 
 Ádám Katalin

Kubassek János vetített elõadást tartott Magyarország turisztikai értékeirõl 
(mellette Farkasvölgyi Frigyesné és Somorjai Ferenc)
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A családias  hangulatú  lakókör-
nyezet  csendjét  mindig  ezek  a 
renitens autósok verik  fel, nem 
törődve  sétáló  nyugdíjasokkal, 
gyerekekkel,  szabadon  futó 
kutyákkal,  akiket  rendszeresen 
ijesztgetnek.  Érdemes  volna  a 
balesetveszély  csökkentésére 
gyakrabban  ellenőrizni  az  erre 
felé közlekedőket…
A legfontosabb  mégis  a  hóna-

pokig  tartó  csatornázási  felfor-
dulást  követő  szintén  hónapo-
kig  tartó  nyugalom  –  azaz  nem 

történt  semmi,  az  utak  állapo-
ta  ugyanis  semmit  nem  javult. 
A nyári  nagy  szabadságolások 
végére  aztán  mintegy  varázsü-
tésre,  egyszer  csak  felvonultak 
a  munkagépek  és  pillanatok 
alatt  végig  gördült  a  friss  asz-
faltcsíkon  az  úthenger,  s  szebb 
lett  az út, mint előtte éveken át. 
A Kende utca például a szemünk 
előtt néhány óra alatt újult meg, 
szinte  semmi  kellemetlensé-
get  nem  okozva  az  itt  élőknek. 
Udvariasak, készségesek voltak a 

munkások, figyelmeztették az itt 
lakókat, ha tehetik, ne menjenek 
három  órán  keresztül  a  kihûlő 
aszfaltra  jármûveikkel,  gyalog 
már hamarabb mehetnek. A négy 
méter széles út még gőzölgött, de 
jó  volt  gyönyörködni benne, két 
szélét  pedig  nem  sokkal  később 
murvával töltötték fel.
Remek érzés, hogy megújuló 

városunkban, egyre több helyen 
térhetünk  jó útra. Ráférne  ez  a 
renitens közlekedőkre is… 
  (temesi)

Útépítés gyorsan és szakszerûen

Jó útra térhetnek az érdiek…
Hosszú ideig kellett várni az új, illetve megújult utakra a csatornázás után, de meg-
éri a várakozás. Évekig rossz úton jártunk például a Kende utcában, tele gödrökkel, 
kátyúkkal, mégis ennek, és a 30-as sebességkorlátozó közlekedési tábla ellenére 
sok autós és motoros száguldott rajta. Az úttalan úton is szabálytalanul közlekedõk 
mostantól még jobban kiélhetik magukat – nincs már több kátyú, gödör, sima az 
aszfalt, lehet hajtani! 

Megújul a Kende utca – udvariasak, készségesek voltak a munkások, figyelmeztették az itt lakókat, ha tehetik, ne 
menjenek három órán keresztül a kihûlő aszfaltra jármûveikkel, gyalog már hamarabb mehetnek
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panoráma

Az  amatőr  fotómûvész  a  ter-
mészet  szeretetét  erdész  édes-
apjától  örökölte;  puska  helyett 
fényképezőt  vett  a  kezébe,  és 
immár  tizennégy  esztendeje 
örökíti  meg  a  természetet  és  a 
soponyai  vadaspark  csodálatos 
élővilágát. Tizenötezer  fénykép 
közül választott ki most az érdi-
eknek egy tárlatra valót, és még 

több, szívében fontos és mások 
szívéhez szóló fotót pedig kive-
títőn  mutatott  meg  a  nézőkö-
zönségnek. 
Ahogy  Segesdi  János  alpol-

gármester fogalmazott a kiállítás 
megnyitóján, ezek a képek azért 
csodálatosak,  mert  az  élővilág 
teljességét mutatják be,  és  arra 
szólítanak  fel,  hogy  álljuk meg 

egy  pillanatra,  nézzünk  körül 
és gyönyörködjünk el a minket 
körülvevő természetben.
Nem megállásra, hanem pont 

ellenkezőleg, utazásra csábított a 
másik, szeptember 19-én tartott 
múzeumi  bemutató:  Somorjai 
Ferenc: Magyarország útikalauz 
címû könyvével ismerkedhettek 
meg  az  érdeklődők.  A könyvet 
a  Panoráma  Könyvkiadó  jelen-
tette  meg.  A rendezvényen 
Farkasvölgyi Frigyesné, a kiadó 
igazgatója  fogalmazott:  gondo-
zásukban több különböző típu-
sú Magyarország útikönyv látott 
már  napvilágot,  de  úgy  érzi, 
minden idők legszebb és legjobb 
Magyarország  útikönyve  jelent 
most meg. Ez persze nem vélet-
len:  a  hazánk  felfedezéséhez 
segítséget  nyújtó  könyv  szer-
zője  tanár,  mûvészettörténész, 
illusztrátor  és  mindezek  mel-
lett  több mint ötven esztendeje 
ismert és elismert idegenvezető, 
aki  nem egyszer  vett  részt  ide-
genforgalmi  kiadványok,  inter-
netes portálok készítésében.
A könyvbemutató  része  volt 

egy  vetített  előadás  is,  amelyet 
Kubassek  János  tartott  hazánk 
turisztikai  értékeiről,  Somorjai 
Ferenc  útikönyve  tükrében. 
A rendkívül  élvezetes  bemuta-
tó  felvillantotta  Magyarország 
épített  és  természeti  örökségé-
nek  legcsodálatosabb  darabjait, 
rövid  történetekkel  fûszerezve. 
A nézőközönséget  minden 
bizonnyal  utazásra  csábította 
a  múzeumigazgató  előadása 
– ahogy a könyv minden bizon-
nyal  ugyanezt  teszi  majd  olva-
sóival.
A „Mezőföld  természeti  cso-

dái” címû kiállítás 2014.  január 
31-ig tekinthető meg.
  Ádám Katalin

Film, fotó, könyv
Az Érdi Napok keretében több programra is sor került 
a  Magyar  Földrajzi  Múzeumban:  szeptember  17-én 
mutatták  be  Cséke  Zsolt  Az  én  „Benyovszkym”  címû 
dokumentumfilmjét, majd szeptember 19-én megnyílt 
Sándorfalvi  László:  „Mezõföld  természeti  csodái” 
címû fotókiállítása. 

Sándorfalvi László tizennégy esztendeje örökíti meg a természetet csodá-
latos fényképein, amelyekkel most Érden is bemutatkozott
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Fejlődő versenyszféra

Júliusban emelkedtek a fizetések a 
versenyszférában: a legalább öt főt 

foglalkoztató vállalkozásoknál alkalma-
zottak bruttó átlagkeresete 4,5, a nettó-
ja 6,3 százalékkal haladta meg az egy 
évvel korábbit, az előző havi 2,8, illetve 
4,4 százalékos növekedést követően. 
2013. január–júliusban a teljes munka-
időben alkalmazásban állók átlagos 
bruttó keresete 228 400 forint volt.

Kiszimatolt betörő

Nyomkövető kutya segítségével 
fogtak el egy betörőt a rendőrök a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Paszabon. A 37 éves nő a település pol-
gármesteri hivatalába, majd egy nem-
zeti dohányboltba kísérelt meg betörni. 
A rendőrök a bejelentés után nyomkö-
vető kutyát is vittek a helyszínre. 
A Henrik névre hallgató szolgálati eb a 
gyanúsított lakásáig vezette őket.

Elhagyta a kórházat

Sem műteni, sem gipszelni nem kel-
lett Hende Csaba honvédelmi mi-

nisztert, akit autóbalesete másnapján 
egy rögzítőkötéssel kiengedtek a kórház-
ból. A Hende Csabát szállító autó a 2122-
es út Szécsény és Hollókő közötti szaka-
szán ütközött össze egy másik kocsival 
múlt csütörtök délután 5 óra körül. Az 
első információk alapján a balesetet 
nem a minisztert szállító jármű okozta.

A lengyel származású Zbigniew 
Brzezinski napjaink egyik legel-
ismertebb amerikai politikai gon-
dolkodója és geopolitikai straté-
gája. 1977-től között Jimmy 
Carter elnök nemzetbiztonsági 
tanácsadójaként tevékenykedett, 
jelenleg pedig a Nemzetközi 
Tudományok Stratégiai Köz-
pontjának tanácsadója és kuráto-
ra valamint a John Hopkins 
Egyetem professzora.

Brzezinski úgy véli, mára vitat-
hatatlanná vált, hogy az USA ha-
nyatlik, az amerikai álom elhal-
ványulni látszik. Stratégiai vízió 
című könyvében lefesti, hogyan 
látja a jövőt, feltételezve, hogy 
az Egyesült Államok nem képes 
megújulni. Véleménye szerint 
középtávon Kína sem tudja 
megerősíteni pozícióját annyira, 

hogy átvegye a nemzetközi po-
litikában az irányító szerepet, 
így 2025 után nem az a forgató-
könyv fog érvényesülni, ami 
szerint Kína válik a nemzetközi 
élet vezetőjévé, hanem eluralko-
dik a káosz.

– Ha Amerika elbukik, a vilá-
got valószínűleg nem egyetlen 
erős utód, például Kína fogja 
uralni. Amerika válsága egy 
gyorsan terjedő láncreakciót 
idézhet elő, ami globális politi-
kai és gazdasági káoszhoz ve-
zet. Az USA fokozatosan sodró-
dik bele egy lassanként minden 
területet érintő hanyatlásba, 
vagy egy, az iszlámmal szem-
ben folytatott végtelen háború-
ba. Egyetlen egy hatalom sem 
lesz készen erre az időpontra, 
hogy eljátssza azt a vezető sze-

repet, amit a világ a Szovjetunió 
1991-es széthullása után az 
Egyesült Államoktól várt el. 
Sokkal nagyobb a valószínűsége 
annak, hogy a következő hosz-
szabb időszakot mind a globá-
lis, mind a regionális hatalmak 
zűrzavaros átrendeződése fogja 
jellemezni, amelyben nem lesz-
nek nagy nyertesek, de annál 
több lesz a vesztes. Mindez 
nemzetközi instabilitás, sőt po-
tenciálisan a globális jólétet vég-
zetesen veszélyeztető kockáza-
tok mellett mehet végbe – fogal-
maz Brzezinski.

Dr. Mándi Tibor, az ELTE ad-
junktusa a filmes életből vett pél-
dával próbálta érzékeltetni, hogy 
az Egyesült Államok már koránt-

sem az a harcos hatalmi erő, 
aminek korábban mutatkozott. 

– Az amerikai mentalitás meg-
változását jelzi, hogy a legutóbbi 
Oscar Gálán a legjobb filmnek já-
ró díjat nem a Zero Dark Thirty- 
a Bin Laden hajsza című produk-
ció, hanem az Argo kapta. Nem 
azt a filmet jutalmazták, amelyik 
Osama Bin Laden elfogásáról, a 
nyers katonai erő eredményessé-
géről szólt, hanem azt, amelyik-
ben furfangos megoldással érnek 
el politikai sikert – magyarázta 
Mándi.

Brzezinski könyvében az 
Európai Uniót sem kíméli. Úgy 
véli, nincs meg benne a poten-
ciális erő, hogy Amerika méltó 
társává váljon a közeljövőben, 

hogy esetlegesen közösen irá-
nyítsák a nemzetközi politikát. 
– Brzezinskinek teljesen igaza 
van abban, hogy az Európai 
Uniónak katonailag és bizton-
ságpolitikailag nincs valódi sú-
lya – vélekedett Balogh István, a 
Magyar Külügyi Intézet tudomá-
nyos munkatársa.

– Mivel Amerika még nem 
Róma, és Kína meg nem Amerika 
Bizánca, egy szilárd globális 
rend végső soron azon múlik, 
hogy Amerika képes-e megújíta-
ni magát és bölcsen cselekedni, 
mint egy új életre kelt Nyugat tá-
mogatója és garantálója, és mint 
egy felemelkedő új Kelet egyen-
súlyteremtője és megbékítője - 
írja Brzezinski. Baku György

202  5-re összeomlik a jelenlegi világrend
Sötét jövőképet fest könyvében Zbigniew Brzezinski amerikai 
politikai elemző. A most már magyar nyelven is olvasható 
Stratégiai vízió című művében arra hívja fel a figyelmet, hogy 
ha az USA nem képes megújulni, akkor a világban 2025 után 
kaotikus állapotok fognak eluralkodni.

ZBIGNIEW BRZEZINSKI: NEM LESZNEK NAGY NYERTESEK, DE ANNÁL TÖBB LESZ A VESZTES

Antall József özvegye a háttérből segít
Brzezinski Stratégiai vízió című könyve magyar nyelven 
az Antall József Tudásközpont gondozásában jelent 
meg. A könyvbemutatón a néhai miniszterelnök özve-
gye is részt vett. – Felemelő érzés részt venni egy olyan 
eseményen, amit a férjem nevét viselő intézmény hí-
vott életre. A Tudásközpont mozgatórúgója a fiam, 
Antall Péter, én a háttérből segítem őt – nyilatkozta a 
Helyi Témának özvegy Antall Józsefné. – Ez az intéz-
mény eleve a fiatalokra épít, és ez nagyon fontos dolog. 
A férjem is fontos dolognak tartotta, hogy a fiatalokat 
támogassa, hiszen ők építik a jövőt. A mai fiatalok fog-
ják meghatározni, hogyan halad tovább az ország 
sorsa, ezért a lehető legtöbb tudást kell nekik átadni. özvegy Antall Józsefné

Bakos Piroska, Mándi Tibor, Magyarics Tamás, Balogh István és Nógrádi György mutatta be a kötetet

„Az európaiaknak mé-
lyen magukba kell néz-
niük, és felmérniük, 
hogy hol lesznek negy-
ven év múlva, ha a jelen-
legi tendenciák folyta-
tódnak.”

A hét idézete

 (Zbigniew brZeZinski)

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

Közel kilencezer gyermek 
vesz részt az Erzsébet-program 
háromnapos őszi kirándulása-
in hat héten át, hat táborhely-
színen.
A kirándulásokra – amelyek 
díja szállással, teljes ellátással 
és egy esti programmal  
– 1 000 forint – 1-12. osztályos 

diákok jelentkezhettek 10 fős 
csoportokkal.

Az Erzsébet-programmal azok 
az osztályok is szervezhettek 
osztálykirándulást, ahol a szü-
lők egyébként csak nehezen 
vagy egyáltalán nem tudnák ki-
fizetni egy háromnapos közös 
program árát.

Idén az Erzsébet-program jó-
voltából több mint 145 ezer em-
ber részesült támogatásban 
üdülési szolgáltatás formájá-
ban, ebből több mint 83 ezer 
gyermek, közülük pedig mint-
egy 50 ezren jutottak pihenési 
lehetőséghez az Erzsébet-tábor 
révén.

Kilencezer gyermek kirándul ősszel 
az Erzsébet-programmal

Erzsébet Talentum Program a tehetségekért

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-
vány a támogatást elnyert gyerme-
kek számára egy őszi és egy tava-
szi tábort szervez. A fiatalok életko-
ri sajátosságaikhoz igazodó, tehet-
ségüket fejlesztő foglalkozásokon 
és szakmai programokon vehetnek 
részt, nagyrészt azoknak a vezetők-
nek az irányításával, akikkel a nyá-
ri táborozás során együtt dolgoz-
tak, és akik felfigyeltek rájuk.

A támogatás tartalmazza a gyer-
mek lakhelye szerinti megyeszék-

helyről a táborba történő utazás, a 
szállás, a napi hatszori étkezés és 
a szakmai fejlesztő programok 
költségeit. Mindezek mellett az 
Alapítvány alkalmanként 8000-
8000 forint értékű Étkezési 
Erzsébet-utalványt biztosít minden 
gyermek számára, amelyet a pá-

lyázatot benyújtó törvényes képvi-
selő vehet át.

A kiválasztott gyermekek szülei, 
gondviselői e-mailben kapnak ér-
tesítést a részletekről. A pályázati 
kiírás elolvasható honlapunk 
Pályázatok menüpontjában, az 
Erzsébet-tábor rovatban.

Az Erzsébet Talentum Program 
meghívásos pályázatán azok a 
gyermekek vehetnek részt, 
akik az idei tematikus Er-
zsébet-táborokban a szakmai 
programok során kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak, és 
ajánlást kaptak szakmai tá-
borvezetőjüktől.

Az átlagos virslit aligha készítik a 
legnemesebb húsfélékből, a gyár-
tók többsége inkább bőrkét és 
nyesedéket használ. A régi idők 
majálisainak elengedhetetlen éte-
le ugyan kilónként már 300-400 
forintért is beszerezhető, viszont 
komolyabb kereskedelmi ismere-
tek nélkül is feltételezhető, hogy 
az az áru nem tartozik a csúcsmi-
nőségű termékek közé. 

Menczel Lászlóné, a Vágóállat 
és Hús Terméktanács titkára a 
Helyi Témának leszögezte: a ter-
mékek fogyasztói árait a kereske-
dők határozzák meg.

– A nyershús vágásból szárma-
zik, a virsli viszont már egy feldol-
gozott termék. Az árszabásánál lé-
nyegesen több tételt kell figyelem-

be venni az alapanyag árán túl. 
Egyrészt komoly összeget jelent a 
munkagépek működtetése, a re-
cept folyamatos fejlesztése, és az 
emberi munka, a szállításról már 
nem is beszélve.

A virsli alapanyaga több helyről 
származhat. A prémium minősé-
gű termékek átlagosan 80 száza-
lék baromfi-, sertés-, vagy marha-
hús mellett ipari szalonnát, zsira-
dékot és vizet tartalmaznak. KK

Mié  rt drágább a virsli, mint a hús?
Drágább a virsli, mint a színhús, legalábbis, ha jó minőségű sörkísérőre gondolunk. Egy kiló sertés-
hús ára a piacokon 1280 és 2300 forint között változik attól függően, hogy az állat melyik részét vá-
lasztjuk. Ehhez képest egy kiló minőségi virsliért akár 2400 forintot is elkérhetnek a kereskedők.
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Különleges volt az évadnyitó 
abból a szempontból is, hogy új 
nevet vett fel az intézmény.

– Kicsit furcsa nekem ez a 
helyzet, mert bár a Budaörsi 
Játékszín nem tegnap alakult, 
sosem voltam még társula-
ti ülésen, így évadnyitón sem 
– mondta a társulati ülésen 
Wittinghoff Tamás polgármes-
ter, aztán a névváltoztatás hát-
teréről is szólt. 

– Körülbelül egy hónappal 
ezelőtt Frigyesi András direktor 
úrtól kaptam egy levelet, ami-
ben azt javasolta, hogy legyen 
a Játékszín neve Budaörsi 
Színház, mert ez más rangot 
adhat, és azt üzeni, valami új 
kezdődött el. Elkezdtünk gon-
dolkodni, hogy milyen nevek 
jöhetnek szóba, fölmerült 
Sinkovics Imre és Darvas Iván 
neve, és azt mondtuk, milyen 
borzasztó, hogy ebben is meny-
nyire megosztottak vagyunk. 
Abban megállapodtunk, olyan 
nevet kell találnunk, amelyik 

mindenkinek ugyanazt jelen-
ti, így „ugrott be” Latinovits 
Zoltán neve. Úgy érzem, ez 
olyan mércét és kihívást jelent 
a társulat számára, ami nem 
lesz egyszerû, meg kell felelni 
a névnek 

 Latinovits Zoltán féltestvére, 
Frenreisz Károly levélben üdvö-
zölte a névválasztást, kívánva, 
hogy „őrá emlékezve még szín-
vonalasabb, még rangosabb 
előadások kerüljenek bemuta-
tásra”, s reméli a Latinovits név 
örömet fog okozni azoknak, 
akik belépnek a színházba…

 Ezt ígérte Frigyesi András 
direktor is, aki beszédében han-
goztatta, hogy elkezdtek egy 
tudatos társulatépítést, mert kell 
egy mag, egy szellemi mûhely.

– A színház egy csapatjáték 
– mondta –, és mi szeretnénk 
országos rangra emelni az 
intézményt, jó teljesítménnyel, 
nívós mûsorpolitikával. Azt 
szeretném, ha a sokszínûség 
jellemezne bennünket, hiszen 

Latinovits Zoltán is sokszínû, 
karizmatikus egyéniség volt és 
neve arra ösztönöz, hogy minél 
jobb színházat csináljunk, itt 
Budaörsön. 

A „nagyüzem” tehát beindult 
Budaörsön, októberben három 
bemutató lesz: 5-én a híres 
Kaktusz virága Bereczki Csilla 
rendezésében (főbb szerepek-
ben: Gazdag Tibor, Fazakas 
Judit, Szakács Zsuzsa), 13-án 
R§L, avagy a mágusok biro-
dalma (r: Almási-Tóth András, 
sz: Nagy Dániel Viktor, Sándor 
Péter, Mertz Tibor) és 19-én 
Frisch: Játék az életrajzzal (r: 
Berzsenyi Bellaagh Ádám, sz: 
Ilyés Róbert, Szalay Marianna 
és Marton Róbert.) Szeptember 
végén pedig megtartják, tartot-
ták a Budaörsi Színházi Napokat 
neves szereplőkkel.

 Az évadnyitó társulati ülésen 
fellépett Ilyés Róbert, Szalay 
Marianna és Jekl László ope-
raénekes. Az új társulatra ezt 
követően nem kis feladat hárul, 

megnyerni maguknak a régi és 
új közönséget.   T. L.

*  * *

 A színház vezetése új színt és 
új szemléletet szeretne megva-
lósítani a régi színház új égisze 
alatt. Ennek egyik jele, hogy 
nagy színészeinkre emlékező 
sorozat nyitányaként volt látha-
tó szeptember 21-én Sinkovics 
Imre 85. születésnapja alkalmá-
ból Haza a magasban címmel 
Sinkovits-Vitay András estje. 

Nem választott könnyû mûfajt 
apja emlékét is megidéző önálló 
estjével Sinkovits-Vitay András, 
hiszen úgy tûnik, napjainkban 
sem a fiatalokat, sem az idő-
sebbeket nem vonzotta túlságo-
san egy olyan színházi előadás, 
amelynek csupán egyetlenegy 
szereplője van. Lehet, bennük 
ült a kétkedés, hogy vajon a 
színmûvész egyedül is képes 
megteremteni a színpadon az 
élményt, amely a hallgató-
ságnak segít elrugaszkodni a 
hétköznapok rideg egyhangú-
ságától? Kételynek azonban itt 
egyáltalán nem volt helye, hisz 
hamar kiderült, Sinkovits-Vitay 
András nem véletlenül válasz-
totta címül és mottóul Illyés 
Gyula: Haza a magasban címû 
költeményét. Egyrészt néhai 
édesapjára, Sinkovics Imre 
színmûvészre szeretne emlékez-
ni s emlékeztetetni, aki épp az 
előadás napján, szeptember 21-
én lett volna 85 esztendős. A két 
mûvész, apja és fia tizenöt évig 
járták a világot „Lélekben össze-
nőve” címû előadásukkal. Ez is 
mutatja, hogy a családi kötelé-
ken túl is sok ezer szállal kötőd-
tek ők egymáshoz. Csakhogy 
az édesapa, Sinkovics Imre, a 
Nemzet Színésze, immár fentről 
tekint a színházra, hiszen az 
ő hazája már fenn, a magas-
ban van. Másrészt az emlékest 
vonala, felépítése és tartalma 
több ponton is e verssel meg-
egyező: „Már meg is osztom, 
ha elmondom, milyen e biztos, 
titkos otthon. Dörmögj, testvér 
egy sor Petőfit, köréd varázskör 
teremtődik” – írja Illyés Gyula 

Sinkovics-est a Latinovits Színházban
Különleges évadnyitó társulati ülést tartott a Budaörsi Latinovits Színház. A színész-
óriás nevét felvevõ egykori „Játékszín” jelezni kívánta, hogy megújul, és rangosabb 
mûsorpolitikával szeretné meghódítani a közönséget. Az új igazgató, Frigyesi András 
azt ígéri, hogy egy teljesen új társulatot épít Budaörsön, amely országos rangra 
emelheti a színházat, hiszen a név kötelez…

e költeményében. Az emlékes-
ten – bár nem „dörmögve”, de 
tény, hogy – irodalmunk legki-
válóbbjai mellett vagy között, 
igencsak meghatározó szerep 
jut Petőfinek. Ám e versben pár 
sorral lejjebb a következőket 
is olvassuk: „Mert ha sehol is: 
otthon állok, mert az a való, 
mit én látok, akkor is, ha van 
mint délibábot, fordítva látom 
a világot.” A színmûvész iro-
dalmukban igényesen válogat-
va, versekkel – hol énekben, 
dob és gitárkísérettel, hol meg 
csak a puszta szavakban mond-
ta el, mit gondol, lát, érez és 
tapasztal nemzeti öntudatról, 
hazáról, világról, forradalom-

ról, békéről, emberről, ember-
ségről. Mindarról, ami voltunk, 
vagyunk, s talán lehetnénk. 
A színész saját verse is elhang-
zik, Az én hazám címmel. 

Az est folyamán Sinkovics 
Imre egy rövid filmfelvéte-
len jelent meg, amint életé-
ről, és színésztársairól mesél. 
A vándorszínészből a Nemzet 
Színészévé lett Sinkovics sok 
humorral tarkítva anekdotázik 
ezerből is felismerhető hangján, 
ahogyan ismerte, és kedvelte őt 
a közönsége. Az esten elhang-
zó költemények pedig a dob 
ritmusával és a gitár hangjaival 
még inkább hangsúlyt nyertek, 
hogy fennen hirdessék a nagy 
kérdést és egyben a választ is, 
hogy hol vagyunk mi a világ-
ban. Sinkovits-Vitay András 
nemzeti imáinkkal, a Himnusz 
és a Szózat soraival köszönt 
el – nem túl népes, ám hálás 
közönségétől. 

Szeptember végéig tartott a 
Budaörsi Színházi Napok ren-
dezvénysorozat Budaörsön, 
amelyen a vígjátéktól a tragé-
diáig, az ifjúsági előadástól az 
igazán hagyományosig, vala-
mint a legmodernebb feldolgo-
zásig igen sokszínû produkciót 
mutattak be, minden korosz-
tály számára, de októberben is 
nagyszerû előadások várják a 
környék színházrajongóit. 

 B. E.

Az évadnyitó szereplõi, és jobb szélen Frigyesi András igazgató
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Sinkovits-Vitay András elõadásának 
díszlete a kávéházi asztalok, a szé-
keken egy-egy történelmi korszakot 
megidézõ felsõruházat, amelyekbe 
könnyedén belebújt a színész

A dob az õsi múlt jelképeként többször is elõkerült az este folyamán
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– A szüreti mulatságot minden 
évben a szülők segítségével ren-
dezzük meg. Idén is egy nagy-
mama jóvoltából lett virsli és 
kolbász a paprikás krumpliba, 
és a Hudák-család adott sző-
lőt a musthoz. Természetesen 
minden gyerek hozott magá-

val azért két-két fürtöt – ez 
ugyanis a mulatság belépti díja. 
Az ebéd többi alapanyagát a 
papírgyûjtésből származó pénz-
ből vettük – mondta lapunknak 
Pócsiné Sivák Erzsébet tagóvo-
davezető, aki fáradhatatlanul 
préselte a szőlőt, a gyerekek 

örömére, akiknek nagyon ízlett 
a jóféle must.

– Erre a napra az óvó nénik 
kisebb-nagyobb kézmûves ter-
mékekkel is készülnek, mint 
például a kis szüreti tarisznya, 
poháralátét, csiga-baba, dió-
héj-egérke, no meg a zsákba-
macska. Ezeket szimbolikus 
összegekért, 50-200 forintért 
áruljuk, a bevétel pedig alapít-
ványunkat segíti. A kézmûves 
asztaloknál, ahol a gyerekek 
gyurmázhatnak, csuhébabát 
készíthetnek és festhetnek, 
magunk gyûjtötte alapanyago-
kat használunk fel. Ezeket a 
foglalkozásokat nagyon szeretik 
a gyerekek, főleg, hogy ilyenkor 
az anyuka, apuka is odaül segí-
teni – tette hozzá a tagóvoda-
vezető.

A szüreti mulatság annyira 
népszerû a gyerekek és szü-
leik körében, hogy visszajár-
nak a már iskolás gyerekek is. 
Gyakran a nagymama, unoka-
testvér is kíséri őket – az óvó-
nők pedig mindenkit szeretettel 
látnak.

Szüreti mulatság persze 
elképzelhetetlen zene nél-
kül; az ófalusi óvoda kertjé-
ben is felcsendült a dal, még-
hozzá a népdal és a népzene, 
Muzsikás Péter elődadásában. 
A zenepedagógus, zenemûvész 
a feleségével jött el, hogy egy 
vidám történet keretében meg-
ismertessen a gyerekekkel ritka 

hangszereket (mint például a 
tekerőlantot, azaz a nyenyerét, 
illetve a dúdolót), és megtanítsa 
őket az alap népi tánclépésekre.

– Tíz éve járom az orszá-
got zenei fejlesztő, interaktív 
foglalkoztató előadásaimmal. 
Tapasztalataim szerint a gye-
rekeknek nagy szükségük van 
arra, hogy élményszerûen 
ismerkedhessenek meg a zené-
vel. Előadásainkban rejtetten ott 
van a hangszerek ismerete, a 
hallás fejlesztése, a zenei kép-
zés alapelemei. A siker kulcsa 
az, hogy a gyerekek nem száraz 
tananyagot kapnak, hanem 
maguk is aktív részesei az álta-
lunk előadott történetnek és a 
hangszereket is megérinthetik. 
Jelenleg tízféle előadásunk van, 
nemcsak óvodásoknak, hanem 
iskolásoknak is – mondta 
lapunknak Muzsikás Péter, alias 
Rajz József, aki már többször 
ellátogatott Érdre egyik-másik 
mûsorával.

Nemcsak a gyerekek, de a 
szülők is nagyon élvezték az 
előadást (ez alkalommal Péter 
feleséget keresett magának), és 
a sok tánc után bizony jólesett 
a frissen elkészült paprikás 
krumpli. És ha az idő nem is 
volt olyan ragyogó és meleg, 
mint más években szokott, 
az élmények és az étel-ital jól 
átmelegített gyereket, felnőttet 
egyaránt.

 Ádám Katalin

Szüreti mulatság az ófalusi óvodában

Mustkóstolás Muzsikás Péterrel
Tizedik alkalommal rendezte meg immár hagyomá-
nyos szüreti mulatságát az ófalusi óvoda. Ezen a 
szeptember 21-i szombaton az idõ hûvös volt ugyan, 
a gyerekek, szüleik, no meg az óvó nénik kedve annál 
vidámabb: készültek a szebbnél szebb alkotások a ker-
ti kézmûves asztaloknál, ínycsiklandó illatok áradtak 
a hatalmas kondér felõl (amelyben paprikás krumpli 
készült ebédre), és a szülõk által hozott szõlõbõl ké-
szült a jóféle must, amibõl minden gyerek legalább 
három-három nagy pohárral ivott. 

Muzsikás Péter hangszerekkel és a népzenével ismertette meg a gyerekeket
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A Kálvin  tér  Érd  egyik  legfor-
galmasabb pontja – szinte min-
denki  megfordul  itt  időnként. 
Aki  nemcsak  a  körforgalom  és 
az alagút dugóját figyeli, annak 
feltûnhetett,  hogy  megszépült, 
megújult  a Kálvin  téri  reformá-
tus  templom,  amelynek  törté-
nete pont nyolc évtizedre tekint 
vissza. Érd község képviselőtes-
tülete ugyanis 1933-ban adomá-
nyozta  a  telket,  amelyre  állami 
kölcsönből,  a  gyülekezet  ado-
mányaiból és polgári gyûjtéssel 
épült fel a templom, és amelyet 
1937  szeptemberében  szentel-
tek  fel.  A hatalmas  összefogás-
nak,  illetve  annak  köszönhető-
en, hogy a mesterek önköltségi 
áron  vállalták  a  munkát,  Érd 
község  pedig  kitermelési  áron 
adta a követ, az építkezés teljes 
költsége  mindössze  a  fele  volt 
az  elvárhatónak,  így  az  állami 
kölcsönt  két  év  alatt  törlesztet-
ték  és  1939-ben  anyaegyházzá 
váltak.  A második  világháború 
alatt a templom nagymértékben 
károsodott.  Az  átépítési  tervek 

elkészültek,  ezek  megvalósu-
lására  azonban  a  kommunista 
hatalmi rendszerben nem kerül-
hetett sor. A telek jelentős részét 
az 1970-es évek elején elvették, 
kertjébe  villanytranszformátort 
és  egyéb épületeket húztak  fel, 
a tanácselnök pedig kijelentette, 
hogy legszívesebben porig rom-
boltatná a templomot, nemhogy 
építési engedélyt adjon – áll  az 
Érdi  Református  Gyülekezet 
honlapján.
A ’80-as,  főként a  ’90-es évek 

aztán  változást  hoztak:  1996-
ban  a  templomkertben  felavat-
ták  az  1848-49.  évi  szabadság-
harc  aradi  vértanúinak  gyer-
tyáját  ábrázoló  emlékmûvet. 
2000-ben  az  1100  éves  kárpát-
medencei  magyar  történelem 
neves  és  névtelen  hőseinek 
állítottak kopjafát. A gyülekezet 
és  lelkipásztora,  Erdélyi-Takács 
István  2002-ben  határozta  el, 
hogy  a  templomot  kibővítik 
és  közösségi  házzá  fejlesztik. 
Óriási tervező és szervező mun-
kával,  a  szûkös  anyagiak miatt 

Megújult a majdnem nyolcvan éves Kálvin téri templom

Tíz év alatt valósult meg egy régi álom
Csaknem nyolcvan éves, mégis szebb, mint pár év-
tizede – ez a Kálvin téri református templom, amely 
tízévi munka végeztével megújulva, kibõvülve várja 
a gyülekezetet. Hogy ez megvalósult, az ugyanolyan 
összefogás eredménye, mint annak idején a templom 
megépítése volt. Az építkezés befejezését különleges 
hálaadó istentisztelettel ünneplik szeptember 28-án; a 
részletekrõl Erdélyi-Takács István lelkipásztor számolt 
be lapunknak.  

lassan,  de  nagy  elszántsággal 
és közös akarattal folyt az épít-
kezés. Először  az új  épületrész 
és az új torony készült el, majd 
2006  januárjában Tőkés  László 
királyhágó-melléki püspök szol-
gálatba helyezte a felújított régi 
kisharangot  és  egy  új  nagyha-
rangot. 2009 adventjén megtör-
tént az új, mintegy 100 négyzet-
méternyi belső tér összenyitása 
a  régi  templomtérrel,  2010-ben 
pedig  felavatták  a  trianoni 
emlékmûvet.  A templom  külső 
és  belső megújulása most  feje-
ződik  be,  a  kert  parkosítása  és 
a kerítés újraépítése a jövő esz-
tendőre marad.
A munkálatok  részleteiről 

Erdélyi-Takács  István  lelkipász-
tor beszélt lapunknak.
–  A templomépületet  bővítet-

tük,  lényegesen  nagyobb  lett 
a  karzat  is.  Modernizáltuk  a 
fûtést,  új  burkolatokat  rakat-
tunk  le,  és  megépült  egy  gyü-
lekezeti kis ház is, amelyet még 
nem  fejeztünk  be.  Mindezt  a 
Regionális Fejlesztési Tanácstól 
annak  idején  kapott  forrásból, 
illetve  10 millió  forintos  állami 
támogatásból  –  amelyhez  még 
2002-ben  jutottunk  –  és  ado-
mányokból  sikerült  megvalósí-
tanunk – hangsúlyozta Erdélyi-
Takács  István,  hozzátéve:  T. 
Mészáros  András  polgármester 
kezdettől  hatalmas  segítséget, 
támogatást  nyújtott  a  gyüleke-
zetnek.
–  Az  építkezés  befejezését 

hálaadó  istentisztelettel  sze-
retnénk  megünnepelni,  szept-
ember 28-án, délután 4 órakor. 
Igét  hirdet  az  egyházkerület 
püspök-helyettese,  főjegyzője, 
Főtiszteletû  Peterdi  Dániel.  Itt 
lesz az Északpesti Egyházmegye 
esperese, Sípos Bulcsu Kadosa. 
Ezen  kívül  testvérgyülekeze-
teink,  kebelbeli  gyülekezete-
ink  lelkipásztorai,  valamint  a 
Lutheránia  Énekkar  Kamp 
Salamon  vezetésével,  az  Érdi 
Bukovinai Székely Népdalkör és 
a Kormorán Együttes. A hálaadó 
istentisztelet  szeretetven-
dégséggel  zárul,  az  Osváth 
Kereskedőház  jóvoltából  –  tette 
hozzá  a  lelkipásztor,  aki  sok 
tisztelettel,  szeretettel  hív  min-
den  kedves  testvért  a  szeptem-
ber 28-i hálaadó istentiszteletre.
  Ádám Katalin

Tíz év alatt megújult a csaknem nyolcvanéves Kálvin téri református templom
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Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kincses Óvoda 

Kincses Óvoda, Béke tér 1.

óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Kutyavári út 10. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, nagyfo-
kú gyermekszeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus, 
• Óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, 
• Óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
• Főiskola, Fejlesztő pedagógus 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 1. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 06/20/332-1038 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 398/2013 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 
• Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail címen keresztül 
• Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 1. 

Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kincses Óvoda - Kutyavári Tagóvoda 

Kincses Óvoda, Béke tér 1.

Óvodai dajka 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Kutyavári út 10. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Dajkai teendők lelkiismeretes végzése, gyermek-
szeretet, kapcsolattartás a szülőkkel. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Szakmunkásképző intézet, óvodai dajka, 
• érvényes erkölcsi bizonyítvány büntetlen előéletről 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 1.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 06/20/332-1038 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 399./2013 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai dajka. 
•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail címen keresztül 
• Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 1. 

A hamburger magyar hangja
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„Jó közéjük tartozni!”

Érd Városi 
Sportcsarnok

Érd, 
Velencei út 

39-41.
www.handballerd.hu

www.facebook.com/handballerd

Az ÉRD női kézilabdacsapat 
és szurkolótábora 

mindenkit szeretettel 
vár a hazai bajnoki- 

és nemzetközi 
mérkőzésekre! 

Bognárné Mónika, az ÉRD törzsszurkolója – Alja Koren, az ÉRD játékosa

 

Október 26-a nagy nap lesz a 
város kultúrtörténetében, ekkor 
rendezik meg itt az első szép-
ségversenyt, mégpedig a Finta 
rendezvényházban I. Érd Szépe 
címen. Mint már írtuk, a szer-
vezők 18-26 éves tudatos szép-
ségeket kerestek, akik ezt élet-

módjukkal is bizonyítják. Az 
elmúlt hét elején, hétfőn délután 
rendezte meg a második váloga-
tót a zsûri, Madarász Krisztina 
fő szervező, a GreenEnergy 
Investment-EU Kft. részéről és 
Takács Bernadett divatpszicho-
lógus, valamint Herczeg Zoltán 

divatguru és Makai Ferenc, az 
Öt hét Egyesület elnöke előtt 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ kis termében. Egymás 
után jöttek a lányok és töltötték 
ki a tesztlapokat, amelyekből 
sok mindenre következtethet-
nek a zsûritagok, akik még rá 
is kérdeztek az olvasottakra, 
ugyanis nemcsak a testi adott-
ság számít náluk, hanem az 
élethez való hozzáállás, az 
életfelfogás, értékrend is, hogy 
megmutassák a tiszta női érté-
keket. Az ötletadó és főszerve-
ző, Bada Zoltán azt is elmondta 
lapunknak, hogy a verseny célja 
megtudni, az indulók milyen 
tudatos szemléletmódot képvi-
selnek a környezetükkel kap-
csolatban, mennyire tudatosan 
élnek.

– Szeretnénk összekötni a 
szépséget a tudatossággal – hal-
lottuk –, ezért ennek szellem-
ében állítottuk össze a kérdőíve-
ket is, amelyben többek között 
ilyen kérdések szerepeltek: 
milyen praktikákat ismersz és 
alkalmazol energiafelhaszná-
lásod csökkentésére és milyen 
globális probléma foglalkoztat?

A szépségversenyre jelent-
kező lányok közül például 
Kocsis-Meriadt Brigitta és 
Bartus Barbara egyetemisták 
ilyen és ehhez hasonló kérdé-
seket kaptak: Mi az érdeklődé-
si köröd; Mely belső és külső 
tulajdonságodat tartod erőssé-
gednek; Elégedett vagy a kül-
sőddel? Mindkét lány kedvesen, 
mosolygósan fogadta a kérdé-
seket és röviden ismertették 
tulajdonságaikat, amelyekből 
több jó, mint rossz derült ki… 

A tudatosságról is faggatták 
őket. Brigitta és Barbara szintén 
fontosnak tartja, mint mondták, 
elengedhetetlen az élethez, cél-
jaik megvalósításához. Brigitta 
a mûszaki egyetemre jár, köz-
gazdásznak tanul, miközben az 
újságírás vonzza, a médiában 
is dolgozik. Barbara pedig az 
egyetem mellett énekelni tanul, 
ami jól is megy neki, a nyáron a 
Balaton hangja versenyen máso-
dik lett. Kiderült az is, ezek az 
érdi szép lányok környezettu-
datosak is, például szelektíven 
gyûjtik a hulladékot.

Madarász Krisztina fő szer-
vező elégedett volt a „felhoza-
tallal”, bár hozzá tette, reméli: 
jövőre még többen jelentkez-
nek. Érdemes lesz, hiszen mint 
már írtuk, értékes ajándékok 
várnak a lányokra: külföldi 
utak, nyelvtanfolyamok, spor-
tolási lehetőségek, wellness 
hétvégék, ajándékcsomagok és 
még komoly pénzösszeg is a 
győztesre. 

Herczeg Zoltán és Takács 
Bernadett zsûritagok jobban 
örültek volna, ha nagyobb 
merítésből válogathatnak, de a 
színvonalra így sincs panaszuk, 
mert a döntőn résztvevő 12-14 
lány „vagy így vagy úgy”, de 
szépek – és tudatosak. 

– Fontosnak tartjuk az egyé-
niséget is a szépség mellett 
– mondták. – Tapasztalatból 
tudjuk, hogy a szépség és az 
okosság nem mindig jár kéz 
a kézben, de szerencsére itt 
Érden találkoztunk szép és 
okos lányokkal. Bízunk benne, 
hogy nívós döntőt fognak ren-
dezni október 26-án a Finta-

rendezvényházban az első Érd 
Szépe versenyen és jövőre még 
nagyobb lesz a „felhozatal”.

A döntőbe került lányok 

addig sem unatkoznak majd, 
egy stáb alaposan felkészíti őket 
a királynőválasztásig. Várjuk a 
koronázást!  Temesi László

Szépségversenyre készülnek a legszebbek

Érdi szép lányok, irány a döntõ!
A város elsõ szépségversenyének második válogatójára 
is jöttek legalább egy tucatnyian csinos és tudatos lá-
nyok, fõleg Érdrõl. Voltak köztük bátrak és bátortalanok, 
szépek és okosak, kevésbé szépek és kevésbé okosak, 
de többnyire kedvesek és – ami ezúttal nagyon fontos 
– környezettudatosak. Ez utóbbi volt a fõ szempont az 
esztétikum mellett, mert a jövendõ királynõ és udvar-
hölgyei példaképpé válhatnak. 

Bartus Barbara a zsûri elõtt
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Kocsis-Meriadt Brigittát kérdezi a zsûri

Brigitta a fõ szervezõvel, Bada Zoltánnal beszélget

mozaik
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A Papp László Arénában rendez-
ték meg az elmúlt héten a férfi 
és nõi birkózó világbajnokságot, 
amelyen egy „hazai” sportoló is 
szõnyegre lépett. Igaz, Dénes 
Mercédesz, az Érdi Spartacus 19 
éves tehetsége egyetlen vesztes 
mérkõzés után búcsúzott a 48 
kilósok mezõnyétõl, de ebbõl 
a vereségbõl egyszer gyõzelem 
lehet. Sõt, ismerve a hölgy 
elszántságát és akaratát – lesz is.

Nem volt elmondható Tar 
Mihályról, a Szpari birkózóinak a 
vezetőedzőjéről, hogy róla lehe-
tett volna megmintázni a nyu-
galom szobrát. A mesteredzőről 
sugárzott az idegesség, ami 
azonban megbocsájtható volt, 
hiszen a tanítványa lépett a sző-
nyegre, s mutatkozott be a világ 
legjobb 48 kilósai között.

– Azt mondtam neki az előbb, 
hogy ne idegeskedjen, ne legyen 
rajta semmiféle teher. Birkózza 
azt, amit tud, s akkor túljuthat 
az argentin ellenfelén – mondta 
a mester.

A főszereplőn, Mercin nem 
látszott annyira az, ami az edző-

jén. Igaz, nyugodtnak ő sem 
tûnt, de vajon ki lenne az, ha 
tiniként teheti le a névjegyét a 
nemzetközi felnőtt mezőnyben, 
jelezve, hogy van itt Érden egy 
tehetség, akiről hallani fognak 
még a jövőben.

Amikor szőnyegre lépett a „mi 
lányunk”, meg a nála hét évvel 
idősebb Patrícia Bermudez, lát-
nivaló volt, hogy a dél-ameri-
kai erősebb Mercinél. Igen, hét 
évnyi „fór” ilyenkor sokat szá-
mít, s akkor még nem is emlí-
tettük a rutint. Az ellenfél tavaly 
bronzérmet nyert a Pánamerikai 
Játékokon, ami jelezte: a maxi-
mumnál is többet kell nyújtania 
Mercédesznek, ha tovább akar 
kerülni a második fordulóba.

Sajnos, a remény már az első 
három percben távolra került, 
mert a menetet Bermudez egy 
levitellel 2-0-ra megnyerte, sőt, 
a második is az övé volt. Úgy, 
hogy kivédve az érdi lány lábra 
támadását, bebillentette a bir-
kózónkat, 4-0-ra elhúzva. Ezzel 
a hátránnyal Merci már nem 
tudott mit kezdeni, s hiába 

Az elmúlt bajnokságban még az 
NB II-ben szereplő, de a megyei 
I. osztályba visszasorolt Vác 
fogadta az eddig nagyszerûen 
szereplő érdi gárdát. A mérkőzés 
esélyesei egyértelmûen a hazai-
ak voltak, akik 40 milliós költ-
ségvetéssel, NB II-es játékos 
kerettel, hibátlan szerepléssel, 
25-1–es gólaránnyal vezetik a 
bajnoki tabellát. A vendég érdi-
ek a tisztes helytállás remény-
ében léptek pályára, abban 
bízva, hogy megnehezíthetik a 
hazaiak dolgát.

Nem indult rosszul a találko-
zó a vendég Érd szempontjá-
ból. A rutinos játékosokból álló 
Vác sok passzos játékkal szőtte 
támadásait, míg a vendégek szo-
ros emberfogással védekeztek 
és kontrákkal veszélyeztették a 
hazaiak kapuját. Jól is mûködött 
az érdi taktika egészen a 16. 
percig. Ekkor Rusvay G. távoli 
lövése Kupi Z.-n irányt változta-
tott és a felső lécről vágódott a 
gólvonal mögé. 1-0. A gól után 
is a hazaiak birtokolták többet a 
labdát, de az érdi csapat is egyre 
többször jutott el a váci kapuig. 
Egy ilyen támadást követően a 
32. percben Csizmadia Z.-t a 16-
oson belül csak szabálytalanul 
tudták megállítani, a játékvezető 
azonnal 11-est ítélt. A büntetőt 
Papp G. a jobbra elvetődő kapus 
ellenére a bal kapufa – mellé 
lőtte. Néhány perccel később 
a hazaiak már nem hibázták 
el a Jakab Á. szerelése után 

megítélt büntetőt. Az ítéletvég-
rehajtó ismét Rusvay G. volt. 
2-0. A játékrész utolsó percei-
ben kétszer is szépíthetett volna 
az érdi csapat. Előbb Gyurácz 
B. cselezett lövés helyett, majd 
Papp G. vezette a kapusra a 
labdát, de lövés helyett ki akarta 
cselezni a hálóőrt, aki leszedte a 
labdát a lábáról.

A második félidő elején a 
hazaiak végleg eldöntötték 
a három pont sorsát. Az 54. 
percben egy beadást Kertész F. 
röviden tenyerelt ki, a kapu elé 
visszaemelt labdát Kovács G. 
belsőzte a kapuba. 3-0. A gól 
után visszaesett az érdi csa-
pat addig mutatott játéka és a 
hazaiak egyre nagyobb fölény-
be kerültek, amely a 73. perc-
ben újabb gólt eredményezett. 
Egy távoli erős kapura lövést 
Kertész F. középre öklözött ki, 
pontosan egy váci csatár elé és 
Zsolnai R. 16 méterről lőtt az 
érdi kapuba. A második félidő-
ben a vendég érdiek egyáltalán 
nem jelentettek veszélyt a hazai 
kapura, a nagyobb arányú vere-
ség elkerüléséhez azonban több 
kapusbravúr is hozzájárult.

Sajnos tehát nem sikerült szo-
rossá tennünk az éllovas elleni 
találkozót. Ennek oka egyrészt 
az első félidőben elpuskázott 
lehetőségekben rejlik, másrészt 
abban, hogy a játékosok közül 
kevesen hitték el; meg lehet-
ne lepni a hazaiakat. A vereség 
ellenére az érdi csapat tovább-

ra is dobogós helyet foglal el. 
A váci vereséget gyorsan el kell 
felejteni és a következő két talál-
kozót, amelyeket hazai pályán 
játszunk, meg kell nyerni.

Vác FC – Érdi VSE  4-0 ( 2-0 )
Vác, 200 néző
Játékvezető: Janitz G.
Érd: Kerész F. – Ország P. 
(Dobray Zs.), Jakab Á., 
Süveges G., Cservenka G. – 
Kormos E., Csizmadia Z., Kupi 
Z., Papp G. (Kovács B.) – Patkó 
Gy. (László Cs.), Gyurácz B.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: –, ill. Rusvay G.2, 
Kovács G., Zsolnai R.
Sárga lap: Jakab Á., Kormos E.
Jók: Csizmadia Z., Gyurácz B.

A mérkőzés után az érdiek 
edzője az első félidei játékot 
dicsérte.

 Limperger Zs.:
– Az első félidőben pariban 

voltunk a Váccal. Mi kihagytuk 
a 11-est és a kapussal szem-
beni ziccert is elhibáztuk. 
A harmadik hazai gól után a 
csapat nagy része feladta a mér-
kőzést és egyértelmûvé vált a 
hazaiak győzelme.

A következő két találkozó 
Érden lesz. Először szeptember 
28-án szombaton négy órakor 
Tápiószecső csapatát fogadjuk, 
majd október 5-én szombaton 
három órakor Örkény csapa-
ta vendégeskedik az Ercsi úti 
sportpályán.  Harmat Jenő

A mi lányunk maradt…
Merci meccse előtt azt is mondta Tar Mihály: azzal nyugtatta a 
tanítványát, hogy felelősség nélkül, „lazán” birkózzon.

– Mondtam neki, hogy bármi is lesz, a mi lányunk marad…
A vesztes csata után az edző benézett Mercédeszhez az öltö-

zőbe, s amikor kijött onnan, csak ennyit mondott.
– A mi lányunk maradt…

Dénes Mercédesz bemutatkozott a világ birkózószínpadán

Vereség, amibõl  
egyszer gyõzelem lehet

ment előre, hiába igyekezett 
akciót kicsikarni, nem sikerült. 
Maradt a 4-0, a vereség, ami azt 
jelentette, hogy szurkolnunk 
kellett az őt legyőző dél-ameri-
kainak, hogy „vigye magával” 
Mercit, vagyis, hogy eljusson a 
fináléba. Ez azt jelentette volna, 
hogy Dénes a vigaszágon még 
eljuthatott volna a bronzmér-
kőzésig.

Az előző mondat feltételes 
módjából kiderülhet, hogy az 
argentin nem volt segítőkész, 
mert a következő fordulóban 
kikapott kazah ellenfelétől, ami 
megpecsételte a magyar lány 
sorsát.

Mercédesz tehát kiesett, 
helyezetlen lett élete első fel-
nőtt világbajnokságán, de még 
mielőtt bárki pálcát törne felet-
te, mondjuk el, hogy másfél 
hónappal ezelőtt a saját korosz-
tálya világbajnokságán, a junio-
rok között bronzérmet nyert.

Ezt a szép sikert kell most 
szem előtt tartani, ez kell, hogy 
erőt adjon neki a folytatáshoz.

Vidám ugyan nem volt, de 
végtelenül elkeseredett sem a 
szőke lány, amikor a mérkőzés-
ről kérdeztük.

– Idősebb, rutinosabb az 
argentin, s ez pontosan elég volt 
neki a győzelemhez. Éreztem 
a birkózást, mentem is előre, 
az azonban megfogott, hogy 
nem tudom befejezni az akci-
óimat. Mindent hárított. Végig 
éreztem, hogy erősebb nálam – 
mondta Mercédesz, aki elárulta 
azt is, hogy a junior vébé után 
pihennie kellett volna, de mivel 
erre nem volt idő, mindössze 
háromnapos pihenőt kapott, s 
aztán már meg is kezdte a fel-
készülést a következő vébére, a 
mostanira.

– Most azonban tényleg sza-
badságra megyek, birkózósző-
nyegre néhány hétig biztosan 
nem lépek. Nagyon kell ez a 
pihenő, hogy kipihenve tudjam 
elkezdeni a felkészülést a jövő 
évi versenyekre.

Dénes Mercédesz mindent megtett a gyõzelemért: küzdött, hajtott, táma-
dott, mindez azonban kevés volt a rutinos argentin ellen

Vác FC – Érdi VSE  4-0 ( 2-0 )

Túl nagy falat volt a VÁC

A nagyobb játékerőt képviselő, piros mezes hazaiak biztos győzelmet arattak
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ÁLLÁS

Szondi utcai irodánkba idõpont 
egyeztetõ kollégákat keresünk alap-
fizetéssel. Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk!Jelentkezés:    
royalclub@t-online.hu; 30/9218259

Budapest vezetõ ingatlanirodája fix 
fizetéssel, ingyenes képzéssel, azonnali 
kezdéssel ingatlanközvetítõket keres! 269-
4990 ht@tippingatlan.hu

Gyakorlott erõsáramú szerelõt, villamos 
ipari technikust keresünk, mûhely és szerviz-
munkára, jogosítvány szükséges. Fényképes 
önéletrajzát várjuk az iroda@krl.hu-ra

GUMISZERELÕT KERESÜNK ÉRDI 
MÛHELYBE. T:06/20/99-66-393

ÁLLÁST KERES

Megbízható, korrekt hölgy takarítást, 
vasalást vállal. T:06 70 242 4064

Takarítást vállalok. T:06 20 577 7498

ÁLLATORVOS

AUTÓALKATRÉSZ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉPÍTÕANYAG













FODRÁSZ

FUVARVÁLLALÁS

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

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

GÉP

GYÜMÖLCS

Szedd magad Törökbálinton! Idared, 
jonagold, elstar és gála. Cs-p-sz: 8-18-ig, 
v: 8-12-ig T:06 30 227 7067

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

HANGSZER

Pianínót bérelnék hosszabb idõre Érden. 
T:06 20 364 7156

INGATLAN

Budapest II., Frankel Leó út zsákutca 
részén, 88.00 nm-es, tégla lakás eladó. 1. 
emeleti Ár: 27.6 millió Ft. +36305870080 
www.ingatlan.com/20332048

III,Farkastorki úton 69 nm,  földszin-
ti 3,5 szobás iroda-lakás eladó tulajdo-
nostól, 19.9M. Eurocentertõl 500m. 
+36703835023   
www.ingatlan.com/20331896

XVIII. Pestszentlõrincen,  78 nm-es 
tégla építésû lakás eladó. 1 + 3 fél-
szobás, Ár: 21,8 MFt. 0620-4048554  
www.ingatlan.com/6088586

Érden központhoz közel eladó újszerû 
4 lakásos sorház jellegû társasházban 2 
szobás lakás, nagy terasszal, kis kerttel, 
kocsibeállóval. Tetõtér beépíthetõ. T:06 
20 485 9708

Érd központjában 56 m² családi ház 
150 N-öles telekkel áron alul eladó, tulaj-
donostól. T:06 20 806 4513

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

Olcsón eladó diósdi felújítandó 53 m²-
es lakótelepi lakás. T:06 30 543 6243

INGATLANCSERE

LAKÁSRA CSERÉLNÉM CSALÁDI 
HÁZAMJó közlekedéssel, csendes 
helyen, Pestszentimre56 MFt helyett 39.9 
MFt200 m2kandalló, riasztó, klíma, stbtel.: 
30/9407129

























JÁRMÛ

KERT

Metszés, permetezés, favágás, gye-
pesítés, bozótírtás, kerítés építése, javitá-
sa.  Térkövezés- betonozási munkák. Tel: 
061781-4021, 06 70 547-2584

Marhatrágya, gombatrágya, fekete föld 
egész évben rendelhetõ! T:06 30 5 611 
569

KIADÓ

Érden a Tárnoki út aszfaltos részén 
buszmegállóhoz közeli családi házban tel-
jesen különálló szinten 50 m² tetõtéri lakás 
2 szoba, konyha, fürdõszoba, elõszoba, 
erkély, bútorozott sürgõsen kiadó gépko-
csibeállás lehetséges. Kábel tv, telefon 
igény szerint megoldható. Kerthasználat 
megbeszélés tárgya. Ár 60 E Ft+rezsi. 
T:0630-624-9604

Amerikai konyhás, zöldövezeti, 
színvonalas, berendezett lakás, külön 
mérõórákkal, gk.beállóval, hosszú távra 
kiadó. T:06 20 920 4261

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

Amerikai konyhás, egy hálószobás 
65 m²-es bútorozott lakás kiadó 50 E 
Ft+rezsi+kaució. T:06 30 966 0054

Külön bejáratú bútorozott összkomfor-
tos szoba, konyha, fürdõszoba, 1-2 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

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

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

Kiadó 2 szoba összkomfort, buszmeg-
állóhoz közel, Érd-parkváros. T:06 30 266 
7939

Érden kiadó ház nappali+másfél szoba, 
két fürdõszobával. T:06 20 934 8834

KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó köz-
lekedéssel ügyfeleink részére a belvá-
rosban (I-tõl XIV. kerületekben). Hívja a 
70-6273436 számot és segítünk gyorsan 
kiadni lakását!

KONTÉNER



























KOVÁCS

KÖLTÖZTETÉS

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS

Festés-mázolás, burkolás, víz- és  
fûtésszerelés, kõmûves munkálatok, 
gipszkartonozás, takarítással, takarással 
AZONNALI KEZDÉSSEL! Tel:30-585-9268, 
20-371-1243

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

Budapesten nagykörúton belül vagy 
annak közelében keresek kizárólag teljes 
felújításra szoruló öröklakást, kulturált ház-
ban.Tel. 06-70-635-0558

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

NÖVÉNY

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

OKTATÁS

Diplomás mérnök több év tapasztalattal 
matematika oktatást vállal érettségiig. T:30 
470 7751

Diplomás biológus, biológia és kémia 
érettségi felkészítést vállal. T:06 70 280 
5138















PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-
8909

ROBOGÓ

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

SÍRKÕ - SÍREMLÉK

SPORTOKTATÁS

Aikidó harcmûvészet oktatása 
szeptembertõl, gyerekeknek és felnõtteknek. 
Jelentkezés a (1)227 7958 telefonszámon, 
E-mail: folyose@gmail.com  
www.folyodojo.hu

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS











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

TÁRSKERESÕ

TELEK

Eladó Érd-Százhalombatta között 4536 
m² MK-1 zártkerti telek. Ár:4,6 M Ft. T:06 
20 252 1723

TV JAVÍTÁS

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Bontott cserépkályha olcsón eladó. 
T:06 70 276 4266

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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









AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!

www.ingatlan.com/20263231

Budaörs, Naphegy u / Kökény u., 766 nm-es telken,
125.00 nm-es, most épülő új ikerház eladó. 

Ár: 53 millió Ft +36309705514

www.ingatlan.com/6088604

XVIII. Visnyovszky Lajos utca, 53 nm-es tégla 
építésű lakás eladó. 1 + 2 félszobás, 

Ár: 15,3 MFt. 0620-4048554
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A csalódások  és  lelki,  valamint 
fizikai  sebek  után,  amit  az  FTC 
elleni  Bajnokok  Ligája-selejtező 
okozott,  következhetett  ismét  a 
bajnoki  meccsdömping.  Komoly 
sorozat  elé  nézett  Szabó  Edina 
alakulata, amely először a tavalyi 
bronzpárbaj  másik  résztvevőjét, 
a  Vácot  fogadta  hétközi  forduló 
keretein belül.
Sok víz  lefolyt a Dunán Váctól 

Érdig,  mióta  a  narancssárgák 
megszerezték  fennállásuk  leg-
jobb  bajnoki  eredményeként  a 
bronzérmet.  Teljesen  ellenkező 
irányba  mozdult  a  két  együttes 
ereje,  a  dunakanyariak  meg-
gyengülve,  megújult  kerettel  és 
új  trénerrel,  míg  az  ÉRD  meg-
erősödve  várhatta  a  mérkőzést 
–  habár  Triscsuk  Krisztina  hiá-
nya  jelentősen szûkítette a variá-
ciós  lehetőségeket  védekezésben 
és  támadásban  egyaránt.  Szabó 
Edinának így három napja maradt 
kidolgozni  a  Vác  elleni  üdvözítő 
taktikát.
A szerdai  játéknap  ellenére 

jó  hangulat  várta  a  csapatokat, 
a  szurkolók  egy  nagyon  látvá-
nyos,  narancssárga-fekete  drapé-
ria  felhúzásával  kedveskedtek  a 
hazaiaknak.  A mérkőzés  viszont 
őrült  kapkodással  indult,  sorjáz-
tak  a kihagyott helyzetek  – más-
fél  perc  alatt  ötször  cserélt  gaz-
dát  a  labda.  Oguntoye  Viktória 
és  Triffa  Ágnes  is  bravúrokkal 
jelezte,  nem  lesz  gyerekjáték  a 
gólszerzés, a vendégek kapusával 
pedig  általában  nehezen  bírnak 
az  érdi  hölgyek. Végül Kisfaludy 
Anett  törte  meg  a  gólcsendet  és 
a  12.  percre  egyértelmû  sormin-
tát  lehetett  megállapítani  –  két 
érdi  találatra  egy  váci  érkezett. 
Az  akadozó  támadójáték  aztán 
továbbra  is  jellemezte  a  találko-
zót. A vendégeknél volt kínosabb 
a  gólínség,  így  Konkoly  Csaba  a 
félidő  derekán  időt  kért.  Ezzel 
annyit  elért,  hogy  nem  nőtt 
tovább  a  különbség,  bár  bántó-
an  passzív  volt  a  váciak  játéka. 
Persze  ennek  oka  volt,  és  ezt 
egy  névvel  lehet  magyarázni: 

Oguntoye  Viktória.  Az  érdiek 
hálóőrére Hajdu János megbízott 
szövetségi  kapitány  is  felfigyelt, 
aki Szekeres Klára, Klivinyi Kinga 
és Triscsuk Krisztina mellett őt is 
meghívta  a  válogatott  összetartá-
sára.  Remélhetőleg mind  a  négy 
érdi  hölgyet  a  válogatott  mez-
ében láthatjuk majd a decemberi 
szerbiai  világbajnokságon.  (Hír 
még  Triscsuk  Krisztinával  kap-
csolatban, hogy a kiváló  irányító 
otthonában pihen és meglátogat-
ta  őt  a  sérülés  okozója,  Tomori 
Zsuzsanna, aki elnézést kért tetté-
ért, valamint reményét fejezte ki, 
egymás  mellett  küzdenek  majd 
Szerbiában.)
Oguntoye  Viktória  olyannyira 

megbabonázta  az  ellenfél  lövőit, 
hogy  egy  ritkán  látható  jelenetet 
is  láthatott  a publikum. Egy szé-
pen  végigjátszott  támadás  végén 
a balszélső Szádvári Krisztinához 
került  a  labda,  aki  annak  rendje 
és módja szerint  fel  is ugrott, de 
amint  meglátta,  kivel  áll  szem-
ben,  minden  önbizalma  és  hite 
elszállt. Labdával a kezében esett 
a földre – lövés nem lett a dolog-
ból. Közel tízperces gólcsend után 
végül Marija Stefanovic vette be az 
érdi kaput, lőtávolon belül maradt 
az ellenfél. Klivinyi Kinga lövőre-
pertoárját természetesen kiválóan 
ismeri  Triffa  Ágnes,  a  hazaiak 
balátlövője küzdött is becsülettel, 
hogy bevegye az ellenfél hálóját, a 
jég végül az első félidő hajrájában 
tört meg. 
A fordulás  után  remekül  kez-

dett az ÉRD, Szvetlana Gridnyeva 
hárított  hetest,  amit  Schatzl 
Nadine  és  Kovács  Anna  bünte-
tett. Klivinyi Kinga  is megérezte, 
hogyan  járhat  túl  a  váciak kapu-
sának eszén, de a legjobb teljesít-
ményt  Schatzl  Nadine  nyújtotta, 
aki  rendkívül  elegánsan,  sorra 
szórta  a  szebbnél-szebb  gólokat. 
Oguntoye  Viktória  teljesítményé-
re pedig  időközben már minden 
szuperlatívuszban  használatos 
jelző  elfogyott,  védési  hatékony-
sága  egészen  biztos,  hogy  meg-
haladta  a  60  százalékot.  A Vác 

képtelen  volt  a  gólszerzésre, 
nem úgy, mint a hazaiak; Schatzl 
Nadine és Kovács Anna volt ismét 
eredményes,  aminek  köszönhe-
tően a  szurkolók önfeledten  szá-
molhatták ki a riválist. Az utolsó 
percekre már semmilyen izgalom 
nem  maradt,  a  különbség  sem 
változott.  Az  ÉRD  parádés  véde-
kezésének és kimagasló kapustel-
jesítményének köszönhetően egy 
gólszegény  mérkőzésen  a  várt-
nál simábban fektette két vállra a 
dunakanyariakat.

ÉRD – Ipress Center-Vác  
24-14 (10-7)
Érd, Városi Sportcsarnok, 500 
néző
Játékvezetők: Andorka Miklós, 
Hucker Róbert
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye Viktória 
(kapusok), Schatzl Nadine 6, 
Kovács Anna 4, Szara Vukcsevics 
1, Balog Beáta 1, Szekeres Klára 
1, Kisfaludy Anett 2, Klivinyi 
Kinga 3, Wolf Alexandra 4 (2), 
Oláh Nóra, Kovács Gréta 1, Alja 
Koren 1, Kamuti Réka
Vezetőedző: Szabó Edina
Vác: Bíró Blanka, Triffa Ágnes 
(kapusok), Ana Niksic 2, Hámori 
Konszuéla, Farkas Veronika, 
Szondi Zsófia, Ivanics Dóra, 
Kamper Olívia 4 (2), Szádvári 
Krisztina, Fülöp Andrea 1, 
Szandra Nikcsevics 1, Dakos 
Noémi, Marija Stefanovic 3, 
Katona Flóra, Hansághy Beatrix, 
Virág  
Noémi 3
Vezetőedző: Konkoly Csaba
Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2
Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hibátlanok  összecsapása  a 
cívisvárosban.  Ha  szigorúan  a 
versenykiírást nézzük, ez a talál-
kozó  ebben  a  szezonban  nem 
is  jöhetett  volna  létre,  ugyanis  a 
Debrecen az előző szezon végén 
búcsúzott  volna  az  élvonaltól. 
A másodosztályból azonban nem 
volt  jelentkező  a  feljutó  posztra, 
így a hajdúságiak maradtak az NB 

I-ben és az első fordulókban jelez-
ték, nem az alsóházban akarnak 
küzdeni az idény végén. Ráadásul 
a debreceni szurkolók visszaszok-
tak a Hódos Imre Sportcsarnokba, 
így  remek  hangulat  várta  a  csa-
patokat. 
Az  ÉRD  ott  folytatta,  ahol  az 

előző  fordulóban  abbahagy-
ta,  ismét  hibátlan  védekezés  és 
kapusteljesítmény  jellemezte  a 
vendégek játékát. Ezúttal Janurik 
Kinga  kezdett  a  kapuban  és 
újfent  megmutatkozott,  milyen 
fontos,  hogy  Szabó  Edina  ilyen 
kitûnő  játékosok  között  válogat-
hat.  A Debrecen  az  álmos  kez-
dés  után  kezdett  belelendülni  a 
játékba,  Ábrahám  Szilvia  gólja 
okozott  komoly  hanghatáso-
kat. Wolf  Alexandra  rögvest  egy 
duplával  válaszolt,  ez  viszont 
inkább  a  hazaiakat  tüzelte  fel. 
Egyértelmûen a Debrecennél volt 
a momentum, amit csak fokozott 
Wolf Alexandra elhibázott bünte-
tője, majd következett  ismét  egy 
nagyon fontos esemény. Egy hos-
szan előredobott  labdára Janurik 
Kinga is elindult kapujából, majd 
ütközött Slakta Petrával, a szabá-
lyok értelmében így azonnal piros 
lapot kapott. Szvetlana Gridnyeva 
védte  Sopronyi  Anett  büntetőjét 
és érkezhetett a kapuba Oguntoye 
Viktória.  Az  eksztázisba  jövő 
hazaiakat  azonban  ő  is  képte-
len  volt  megfékezni,  Kisfaludy 
Anett  kiállítását  Slakta  Petra  és 
Ábrahám  Szilvia  használta  ki 
–  kettővel  vezetett  a  Debrecen. 
Összekapta magát az ÉRD is, sőt, 
a hajrában lendületbe jött és a sze-
rencse  is  segítette.  Kovács  Anna 
lövése  Lajtos  Nórát  érintve  csor-
gott  a  kapuba,  majd  Alja  Koren 
próbálkozása a kapufán csattant, 
a  kipattanóra  azonban  lecsapott 
Schatzl  Nadine  és  máris  meg-
nyugtatóbb  előnnyel  vonulhatott 
öltözőbe a vendég együttes. 
A Debrecen azonban nem ked-

vetlenedett  el.  Jobban  kezdték  a 
második  félidőt  a  hazaiak,  egy 
nagy rohammal ismét minimális-
ra  csökkentették  a  különbséget. 

Lajtos  Nóra  bravúrja  két  hazai 
gólt  is  eredményezett,  előbb 
Barna Évát, majd Szilágyi Ágnest 
találta meg, ismét döntetlenre áll-
tak  a  felek.  A vezetést  azonban 
nem  sikerült  átvenni  és  az  ÉRD 
szépen,  szisztematikusan  ismét 
nekiállt  előnye  felépítésének. 
Kisebb  túlzással  egy  embernek 
tulajdonítható  mindez:  Schatzl 
Nadine,  miután  a  Vác  ellen  is  a 
mezőny legeredményesebbje lett, 
pár perc leforgása alatt zsinórban 
négy góllal okozott óriási boldog-
ságot  az  érdieknek.  A különbség 
megalapozása  pedig  perdöntő 
lett.  A Debrecen  már  csak  futott 
az  eredmény  után,  ami  kapko-
dást és hibákat szült, ezt az ÉRD 
igen  fegyelmezetten  és  céltuda-
tosan  kihasználta.  A magabiztos 
győzelem talán nem is adja vissza 
azt  a  küzdelmet,  ami  végig  folyt 
a  pályán,  ugyanakkor  mutatja 
Szabó Edina csapatának erejét.
Négyből négy, leírni és kimon-

dani is jó. Az ÉRD ezzel a muta-
tóval  egyedüli  százszázalékos 
csapatként harmadik helyen áll a 
táblázaton és ezzel a mentális töl-
tettel felfegyverkezve veselkedhet 
neki  a  Ferencváros  elleni  vissza-
vágásnak. 

DVSC-TVP – ÉRD 24-31 (12-15)
Debrecen, Hódos Imre 
Sportcsarnok, 1200 néző
Játékvezetők: Tomecskó-Hunyadi 
Tamás, Unyatinszki Tamás
DVSC – TVP: Makai Veronika, 
Lajtos Nóra (kapusok), Bohus-
Karnik Mercédesz 1, Szilágyi 
Ágnes 2, Varsányi Nóra 1, 
Karalyos Orsolya 1, Simsikova 
Cynthia, Sopronyi Anett 3 (2), 
Slakta Petra 2, Ábrahám Szilvia 
2, Barna Éva 3, Mikula Dóra, 
Karnik Szabina 2, Valovics Nóra, 
Kudor Kitti 7 (2)
Vezetőedző: Varga József
ÉRD: Szvetana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye Viktória 
(kapusok), Schatzl Nadine 5, 
Kovács Anna 5, Sara Vukcsevics 
3, Balog Beáta 4 (3), Szekeres 
Klára 3, Kisfaludy Anett 1, 
Klivinyi Kinga 2, Wolf Alexandra 
2, Oláh Nóra, Kovács Gréta 1, 
Alja Koren 5, Kamuti Réka
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 6/4, ill. 4/3
Kiállítások: 6, ill. 14 perc (piros 
lap: Janurik Kinga 18. perc)

Az NB I további eredményei:
3. forduló:
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– MTK-Budapest 35-18 (23-9)
Fehérvár KC – Békéscsabai ENK 
SE 28-22 (14-8)
DVSC-TVP – Dunaújvárosi 
Kohász KA 28-27 (15-13)
Ipress Center-Vác – Eszterházy 
KFSC-Globál Safe 31-23 (14-12)
Siófok KC-Galerius Fürdő – 
Győri Audi ETO KC 23-35 (12-15)

4. forduló:
Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC – Siófok KC-
Galerius Fürdő 29-32 (15-10)
Eszterházy KFSC-Globál Safe 
– DVSC-TVP 26-31 (12-13)
Dunaújvárosi Kohász KA – FTC-
Rail Cargo Hungaria  
28-26 (15-14)
MTK-Budapest – Fehérvár KC 
21-27 (10-17)
Békéscsabai ENK SE – Győri 
Audi ETO KC 15-30 (7-15)
5. forduló
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– Eszterházy KFSC-Globál Safe 
42-18 (17-7)
Ipress Center-Vác – Veszprém 
Barabás Duna Takarék KC 
22-21 (9-9)
Győri Audi ETO KC – MTK-
Budapest 45-24 (23-14)
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– Békéscsabai ENK SE   
27-20 (15-14)
Fehérvár KC – Dunaújvárosi 
Kohász KA 18-26 (10-12)

A 6.  forduló  rangadóján  az 
ÉRD vendége az FTC – Rail Cargo 
Hungaria lesz, a mérkőzést szept-
ember 29-én, 12:45 órától rendezik 
az érdi Városi Sportcsarnokban.

  Szarka András

Az ÉRD az egyedüli csapat a tabellán, amely makulátlan mérleggel áll

A rangadók után is hibátlanul

A rendkívül látványos zászló majdnem az egész lelátóoldalt lefedte

Schatzl Nadine nem csak a mennyiségre, a látványra is ügyelt

Az érdi védelem (balról: Szekeres Klára és Alja Koren) nem adott szabad 
területet a debreceni játékosoknak

Diákoknak díjmentes jegyek
Vasárnap 12:45-kor találkozik Érden, 
az előző szezon ezüst- és bronzérmese. 
Megmutatjuk, hogy hogy játssza a kézi-
labdát egy veretlen csapat. Gyere el és 
szurkolj velünk, mert az érdi telt házzal 
lesz teljes a csapatunk! 

Pest megyei diákok regisztrálhatnak 
díjmentes jegyet a mérkőzésre 18 éves 
korig. Részletek: http://www.handbal-
lerd.hu/dijmentesjegyek.php
 ÉRD Kommunikációs és Sajtóiroda


