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Türelmi idõ
A csatornarákötési 90 napos türelmi idõt  a 
mûszaki átadás dátumától számítják. 

2

Káosz nélkül
Bár változott a szakképzés rendszere, emiatt 
senkit nem ér hátrány.

4

Hálaadó istentisztelet

Tíz küzdelmes év után megújult a Kálvin téri református templom. Ebbõl az alka-
lomból hálaadó istentiszteletet tartottak szeptember 28-án, amelyen azok is részt 
vettek, akik nem tagjai a gyülekezetnek, ám lelkileg szorosan kötõdnek hozzá, fon-
tosnak érzik e templom jelenét, jövõjét. Az ünnepségen közremûködött a Kormorán 
zenekar, Erdei József elõadómûvész, a Lutheránia Énekkar és a Bukovinai Székely 
Népdalkör is. 3. oldal

Magyarországi látnivalók

A „Hûséges barát – 
Történetek a kutyáról” 
címû kötet egy különleges 
könyv, hiszen Bíró András 
közvetetten szerzõje is, 
mégis, szinte az utolsó 
pillanatig nem tudott ró-
la, hogy készül egy könyv 
a kilencvenedik szüle-
tésnapja alkalmából.  
 7. oldal

Katyika meg Matyika

Idén a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola adott 
otthont a második Katyika meg Matyika Országos 
Mesemondó versenynek, amit a magyar népmese 
napja alkalmából tartottak meg Érden. Fõvédnöke 
Kóka Rozália énekes és mesemondó, a Népmûvészet 
Mestere, számos nagyszerû mesegyûjtemény szerzõje 
volt. Bár már a tavalyi megmérettetésen is vára-
kozáson felüli volt az érdeklõdés, az idén maratoni 
mesenapban volt része a zsûrinek, hiszen csaknem 
negyven kis mesemondót hallgattak meg.    5. oldal

Ösztöndíj
Részletesen ismertetjük Érd Megyei Jogú 
Város esélyteremtõ ösztöndíjának feltételeit.

11

Nehéz gyõzelem
Második félideji jó játékával nyert az Érdi 
VSE a Tápiószecső FC ellen.

13

Néhány nap alatt beutazhattunk országot-világot Balázs 
Dénes szellemében. A  Magyar Földrajzi Múzeum ez 
alkalomból a világjárók klubjává vált. Cséke Zsolt 
rendezõ-producer világhódító filmjeit jól ismerhetik az 
érdiek az Érd Tv-bõl, Somorjai Ferenc Magyarország 
címû könyvébõl pedig természetesen nem maradhatott 
ki látnivalókban gazdag városunk…  9. oldal

Emberi történetek kutyákról

Ellenõrzések

A gyalogos járõrök az 
utcákat, külterületeket is 
átvizsgálják, hogy meg-
elõzzék az idõsek sérel-
mére elkövetett bûncse-
lekményeket, valamint a 
betöréses, besurranásos 
lopásokat. 10. oldal

Rangadó

Sima vereséggel vesztet-
te el utolsóként veretlen-
ségét a bajnokságban az 
ÉRD az FTC-Rail Cargo 
Hungaria ellen. 16. 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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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Ahogy a csatornázás a vége felé 
közeledik, úgy javul az úthely-
zet is: egyre több a helyreállí-
tott, aszfaltozott, illetve mart 
aszfaltos út, és persze a frissen 
murvázott is.

– A következő években a 
pályázatokra szánt energiáink 
nagy részét arra fordítjuk majd, 
hogy a murvás utakat pormen-
tesíteni tudjuk – hangsúlyozta 
múlt szerdai sajtótájékoztató-
ján T. Mészáros András, aki a 
jelenlegi munkálatokról, illetve 
a közelmúltban elért eredmé-
nyekről számolt be.

– Nagyon szépen meg-
újult a Fenyőfa utca, illetve 
Postástelepen sok mellékut-
ca, nemcsak a főútvonal. Az 
Eperfa utca környéke és a Szövő 
utca környéke még hátra van, 
most készül a Törökbálinti út, 
a Folyondár út helyreállítása 
pedig nemsokára megkezdő-
dik. A Bolyai iskola környékén 
is megkezdődött a helyreállítás. 
A csatornázással párhuzamo-
san a nyáron kezdődött vízve-
zeték-rekonstrukciós munká-
latok is zajlanak; közlekedési 

szempontból fontos megemlí-
teni az Ürmös utca Tárnoki útig 
tartó szakaszán folyó munká-
latokat. Itt a félpályás útlezá-
rás miatt jelzőlámpák segítik a 
közlekedést. Ahogy ez a rész 
elkészül, a Tárnoki úton foly-
tatódik a rekonstrukció, egész 
a Bajcsy-Zsilinszky útig. Az 
építkezés minden bizonnyal 
közlekedési nehézséget fog 
okozni a Széchenyi téren is: itt 
a vízvezeték cseréjénél egyéb 
közmûveket is ki kell váltani. 
Aki tudja, kerülje el az aluljárót 
a következő hetekben – hang-
súlyozta a polgármester. (Itt 
érdemes megemlíteni, hogy a 
Bagoly utcai vasúti átjárót októ-
ber 20-tól várhatóan november 
16-án déli 12 óráig lezárják, így 
az sem lesz használható.) 

– Tudjuk, hogy ezek a mun-
kák jelentős kényelmetlenség-
gel járnak, de tisztában kell len-
nünk azzal is: ha a vezetékek 
a földbe kerülnek, mód nyílik 
más, jelentős fejlesztésekre 
is. Az utolsó nagy vízvezeték-
fejlesztés ötven évvel ezelőtt 
volt Érden; az akkor lefektetett 

csövek nem korszerû anyagok-
ból készültek, és a minőségük 
sem megfelelő. Most, hogy 
svájci segítséggel sikerül kicse-
rélnünk ezeket, sokkal jobb 
minőségû és nagyobb kapaci-
tású rendszert tudunk létrehoz-
ni – hangsúlyozta T. Mészáros 
András, megjegyezve: a modern 
(kert)városi léttel együtt jár az 
infrastruktúra javítása is. 

– Mikor a csatornázás elin-
dult, 100 kilométer pormentesí-
tett út volt Érden, és bizony az 
aszfaltutak állaga is leromlott. 
A csatornázás befejezésére 140 
kilométer pormentesített utunk 
lesz, megéri hát a türelem. 
Persze nem 140, hanem 450 kilo-
méter pormentesített útra lenne 
szükség. Bízom benne, hogy az 
uniós és hazai ígéretekhez híven 
lesznek olyan pályázatok, ame-
lyek révén a járdák, az utak, 
a vízelvezetés megépítéséhez 
szükséges forrást is meg tudjuk 
szerezni. Durva átlagszámítás 
szerint 20-30 milliárd forint kel-
lene arra, hogy az utak megfe-
lelő minőségûek legyenek, 6-8 
milliárd forint lenne a felszíni 
vízelvezetés megoldása, és a 
szabványos, jó minőségû járdák 
kiépítése is ugyanekkora forrást 
igényelne. Ennyi pénzt csakis 
pályázat útján tudunk előterem-
teni. A szükséges infrastruktúra 
már kiépült, így nagyobb esély 
van arra, hogy a pályázatokat 
adott esetben meg is nyerhessük 
– tette hozzá T. Mészáros András, 
megjegyezve: a csatornázásnak 
és a vízvezeték-rekonstrukció-
nak természetesen környezetvé-
delmi haszna is van. 

– Ami a vízvezeték-fekte-
tési munkákat illeti, ezeknek 
november 30-án be kell feje-
ződniük, illetve – ha az idő-

járás ezt lehetetlenné teszi 
– tavasszal zárul a rekonstruk-
ció. Reméljük, az idő kegyes 
lesz hozzánk, így még az idén 
lezajlanak a munkálatok és az 
úthelyreállítás is megtörténik. 
A csatornafektetési munkáknak 
lényegében idén kell befejeződ-
niük. A helyreállítás egy része 
akkor húzódhat át 2014 kora 
tavaszára, ha az időjárás bele-
szól az őszi munkálatokba, de 
reméljük, ez nem fordul elő, 
és jövőre a legrosszabb eset-
ben is csak garanciális javítá-
sok lesznek mindkét projektben 
– mondta T. Mészáros András, 
aki a rákötési engedélyekről is 
szót ejtett.

– A rákötési engedélyt azt 
követően kapják meg a lakók, 
hogy az érintett szakasz mûszaki 
átvétele megtörtént. Azt viszont 
kevesen tudják, hogy a mûszaki 
átvétel után az engedélyt csak 
nyolc munkanap várakozási idő 
után postázhatják (ez idő alatt 
kifogást emelhetnek egyes hiva-
talok, szolgáltatók). Így álta-
lánosságban elmondható: az 
engedélyen feltüntetett dátum 
és a levél kézhezvétele között 
legalább két hét telik el. Ez a 
tizennégy-tizenöt nap beleszá-
mít a 90 napos türelmi időbe, 
amelyen belül rá kell kötni a 
csatornára. Ezt nem az önkor-
mányzat szabta meg, a tör-
vény a mûszaki átadás dátumát 
tekinti a kiinduló időpontnak. 
Sok jelzés érkezik ezzel kap-
csolatban a társulathoz, illet-
ve az önkormányzathoz, van, 
aki szerint „elvettek” tőlük két 
hetet. Szeretném hangsúlyozni: 
mindenki fel tud (fel tudott) 
készülni arra, hogy a csatornát 
előbb-utóbb átadják; a tervek 
előre elkészíthetők, ahogy a 
földmunka is (kivéve az éles-
be kötés). Tudni kell azt is, 
hogy télen a 90 nap számítását 
a rossz időjárás megszakítja, és 
csak jövő évben folytatódik. Így 
senkit sem ér kár vagy hátrány 
a tizennégy-húsz napos kézbe-
sítési idő miatt – hangsúlyozta 
T. Mészáros András.

A polgármester a sajtótájé-
koztatón elmondta még, hogy 
a diákigazolvánnyal rendelkező 
Pest megyei fiatalok ingyen láto-
gathatják ezentúl az NB1-es érdi 
női kézilabdacsapat hazai mecs-
cseit. Emellett minden második 
díjmentes jegy mellé igényelhe-
tő egy ötven százalék kedvez-
ményt biztosító felnőttjegy, és 
minden tizedik díjmentes jegy 
mellé ingyenes kísérő felnőtt-
jegy jár. A kedvezményes, illet-
ve ingyenes jegye(ke)t forma-
nyomtatványon, elektronikus 
levélben vagy a sportcsarnok 
pénztárában igényelhetik az 
érdeklődők. (További informá-
ciók a www.handballerd.hu 
honlapon.)

– Remélem, hogy tovább 
növekszik az érdeklődés a kézi-
labda iránt, és a gyerekek, akik 
eljönnek, hasznosan töltik el 
így az időt – zárta szavait T. 
Mészáros András.

 Ádám Katalin

Csatornarákötés: milyen hosszú is pontosan a 90 napos türelmi idõ?

Forrásokra vár a város az útprogramhoz
A csatornaprojekt jelen állásáról és a vízrekonstrukciós programról beszélt múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján T. Mészáros András, aki azt is elmondta: a csatornará-
kötési 90 napos türelmi idõt nem az engedély átvételétõl, hanem az adott csator-
naszakasz mûszaki átadásának dátumától számítják. A polgármester reméli, hogy 
az infrastruktúra-fejlesztés tovább folytatódhat Érden, és lesznek olyan pályázatok, 
amelyek révén a járdák, az utak, a vízelvezetés megépítéséhez szükséges forrást 
meg tudja szerezni a város. 

40 kilométerrel nõtt a pormentesített utak száma a csatornázás kezdete óta - képünkön az aszfaltozás alatt álló 
Kossuth utca látható
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Újabb utcát aszfaltoznak – a Kossuth utca eddig murvás szakaszán kiépí-
tik a vízelvezetõ árkot is

Felhívás
Az	Érdi	Horvát	Önkormányzat	továbbra	is	várja	a	horvát nyelvet	

tanulni	kívánó	gyermekek	és	felnőtt	lakosok	jelentkezését.
A	nyelvtanulást	az	Érdi	Horvát	Önkormányzat	továbbra	is		támogatja.

Jelentkezni lehet Weszelovits Istvánné elnöknél: 06-20/371-6566

*
A	Horvát	Táncház	továbbra	is	várja	a	délszláv táncokat szerető		

és	tanulni	kívánó	érdeklődőket.
Időpont: minden	hónap	2.	péntek,	18-20	h-ig

Helyszín: Érd-Ófalu,	a	volt		II.	Lajos	Általános	Iskola	(Érd,	Fő	u.	42.)
A	táncházat	szervezi	és	támogatja	az	Érdi	Horvát	Önkormányzat.
Érdeklődni lehet: Weszelovits Istvánné elnöknél: 06-20/371-6566
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Közelebb ültünk a tûzhöz, mert 
fogalmunk sem volt akkor, hogy 
milyen az a központi fûtés. A tûz 
pedig Prometheus óta nem hagy-
ja békén az embert, sőt, biztosak 
lehetünk abban, hogy már a mito-
lógiai hős előtt is odacsalogatott 
a fény, a meleg, az élelem min-
den érző lelket a lángok körébe. 
Az emberiség gyermekkorában 
maga a csiholás, a szikra, a láng 
lobbanása is varázslat lehetett, 
s ezt éli újra minden serdülő, 
amikor elemeli otthonról a gyufát, 
hogy a felnőttek vigyázó tekin-
tetét elkerülve ezzel is rossz fát 
tegyen a tûzre. Aztán a legsúlyo-
sabb következménynek nem is az 
Érdet elpusztító várható tûzvész 
mutatkozott, sokkal inkább hátsó 
felünk lángoló bőre emlékezte-
tett meggondolatlanságunkra. 
Az biztos, hogy ősz lehetett és 
az is biztos, hogy éppen csak 
beiratkoztunk a kettes iskola alsó 
tagozatába, de az önbizalmunk 
azt mutatta, hogy az első osztályt 
mindenképpen magunk mögött 
hagytuk. A kertünk végében egy 
Érd környékére annyira jellemző 
mészkő halom emelkedett, rése-
ibe talán anyám még kövirózsá-
kat is telepített, tehát semmikép-
pen nem a rendetlenség, hanem 
a kertmûvészeti szándék lassú 
elhalásának volt ez kései nyoma. 
Persze a szüleink már Budapestre 
ingáztak, ott dolgoztak, így a 
mindennapos kertészkedés nehe-
zen volt elképzelhető. Nekünk 
viszont ez az elfeledett zug tûnt a 
legvonzóbbnak, s biztonságérze-
tünket csak növelte, hogy a kerí-
tésként szolgáló palánkkal pár-
huzamosan futottak a ruhaszárító 
kötelek, családunk lepedőivel 

vitorlázva a szélben. (Hol volt 
akkor még mosógép és centrifu-
ga!) A lobogást egy-két hosszú 
szárú alsógatya bontotta meg, de 
a takarás így is tökéletesnek bizo-
nyult. Az újságpapírt marokra 
gyûrtük, néhány vékony gallyat, 
gyújtósmaradékot gyûjtöttünk 
a favágó tuskó mellől, és már 
lobbant is a láng. Pillanatokon 
belül rá kellett jönnünk, hogy ha 
egy fûcsomót dobunk a parázs-
ra, akkor romantikus füstfel-
legek emelkednek a magasba, 
ez pedig fantáziánkat az indián 
füstjelek megidézésére sarkallta. 
Állatbőreink ugyan nem voltak a 
tûz takarására, de kisingünk (lásd 
még atlétatrikó) néhány parázs 
ütötte lyuk árán megtette. A siker 
elbódított bennünket, mégpedig 
olyannyira, hogy észre sem vet-
tük Nándi bácsit, a szomszédos 
gyümölcsös asztalos mesterségét 
ekképpen kiegészítő kertészét. 
Õ viszont annál nagyobb aggo-
dalommal tekintett portánk felé, 
vélvén, hogy ahol ekkora a füst, 
ott a baj is jelentős lehet. Átlépvén 
a kerítésen nem is minket kez-
dett keresgélni, hanem azonnal 
a gazdát. Apám éppen dugókat 
ragasztgatott össze, hogy azokat 
lecsiszolva, közepükbe könnyû 
madártoll szárát, vagy finoman 
faragott pálcikát illesztve úszót 
csináljon jelentősebb fogással 
kecsegtető dunai horgászataihoz. 
Ezt a finom és elmélyült munkát 
zavarta meg a tûz hírével Nándi 
bácsi, s immár a kézmûvesség 
szentélyeként mûködő kócerájból 
együtt igyekeztek a tûz fészkét 

földeríteni. Fellebbentve a lepe-
dők sarkát egyszerre találták meg 
a csiholókat és a füst forrását. Egy 
löttyintés az esővizes hordóból, 
és már vége is volt a játékunknak. 
A nemulass csak azután kezdő-
dött, mert a zord atyák vérmér-
sékletük szerint válogatták meg 
a fenyítés eszközét. Több lett ez, 
mint az akkor ideológiai okokból 
pártolt makarenkói pofon. Magam 
a kordivat áldozata lettem, apám 
keze ügyébe az éppen rendkívül 
népszerû széles és színes női öv 
került, ami a darázsderék szép-
ségét volt hivatott hangsúlyozni 
édes jó anyám szoknyája felett. 
Nem tartott az semmit, csak 
díszített. Na, pont olyan lett az 
én fenekem színe is, mint az a 
pirosra festett övecske. A nyomok 
csak néhány nap múlva kezdtek 
kékre színeződni. . Viszont két 
nap múlva egy masszív torok-
gyulladás kapott le a lábamról, s 
a magas láz arra indította apámat, 
hogy Árpi bácsit, a család gyer-
mekorvosát is mozgósítsa. Meg is 
érkezett az öreg hatalmas szivar-
jával pöfékelve, az elmúlt napok 
élményeit is megidézve. Csak 
amikor a lázcsillapító injekcióval 
fölfegyverkezve közelített felém, 
szüleim zavara akkor nőtt kínos 
szégyenérzetté. Az öreg, hurkás 
fenekemre mutatva kardos, ám 
rendkívül bagószagú angyalként 
hirdetett ítéletet: – Tanár úr! 
Még egyszer ilyet nem szeretnék 
látni! A zavart mentegetőzés már 
engem is kínosan érintett. Talán 
mert tudtam, hogy orvosi rende-
lőjében olykor recept nélkül kap-
tak a fiai a pálcával. Igaz, annak 
egészen más a nyoma. 

 Antall István

Tüzeskedések

Gyakran használjuk a cím-
ben olvasható meghatározást, 
a legkülönfélébb területeken 
minősítve ezzel a kérdéssel az 
ottani negatív teljesítménye-
ket, esetleg némi fejcsóválás-
sal, mondván, hogy nahát, ezt 
nem is gondoltuk volna. Olykor 
például a sportban élünk ezzel 
az értékeléssel, leggyakrabban 
talán a legnépszerűbb sportág, 
a labdarúgás minősítésekor. 
Régi dicsőségünk eltűnt már 
a múlt homályában, az utóbbi 
években a nemzeti válogatot-
tunk is csak vergődik olyan 
ellenfelekkel szemben, akik-
kel játszva máskor csak a gól-
különbség volt kérdéses, hogy 
mennyire nyerünk. Most meg, 
látva a pályán nyújtott „tel-
jesítményt”, felsóhajthatunk: 
ennél már nem lehet lejjebb… 
Aztán többnyire kiderül, hogy 
sajnos, lehet.

Mondhatnánk, hogy ez csak 
játék, meg hogy nemcsak foci 
van a világon – tényleg nem-
csak az van, csakhogy az ott 
tapasztalt színvonalcsökke-
nés, a valós teljesítmény hiá-
nya, az „álprodukciókkal” tör-
ténő érvényesülés jól példázza 
azt az értékvesztést, amely a 
magánéletbeli kapcsolatoktól 
a társadalom egészét érintő 
megnyilvánulásokig minden-
felé tapasztalható. Mert a focit 
rendbe lehet hozni átgondolt 
sportszervezéssel, az utánpót-
lás bázisainak szakszerű kiépí-
tésével – vannak is ennek már 
jelei –, a közéletben tapasztal-
ható jelenségek azonban mos-
tanában gyakran kiérdemlik a 
címben írt kérdést. 

Mikor is kezdődhetett? Talán 
a nyilvános helyeken elhelye-
zett nemzeti hitvallás szövegé-
nek paradicsomszósszal tör-
téni leöntésével? Vagy a köz-
oktatással foglalkozó államtit-
kár asszony szidalmazásával, 
miszerint „jöjjön ki a hóra”? 
Esetleg a gazdaság ügyeiért 
felelős korábbi miniszter 

számára küldött bőrönddel, 
javasolva, hogy csomagoljon 
és távozzon. Aztán kiderült, 
hogy van lejjebb; megjelentek 
lábtörlők közéleti szereplők 
arcképével – beléjük lehetett 
törölni sáros, piszkos cipőt –, 
sőt megjelentek bizonyos ház-
tartási papírokon is politikai 
ellenfelek arcmásai.

A napokban pedig az is kide-
rült, hogy lehet, hogy van még 
lejjebb. Utcai rendezvény párt-
szónokokkal, fő attrakcióként 
kormányfő-szoborral, amelyet 
nagy örömmel és üdvrivalgás-
sal lehet feldarabolni, levágott 
fejét rugdosni, hellyel-közzel 
köpködni is. Ilyen nálunk még 
nem volt, ilyen kampány mód-
szerrel még nem találkozhat-
tunk, nehezen is hihető, hogy 
magyarországi agyból pattan-
hatott ki ilyen ötlet. 

Nem arról van itt szó, hogy 
fékezni kellene az egyre élén-
kebbé váló választási kampány 
megnyilvánulásait, hiszen 
okkal tarthat számot közér-
deklődésre egymásnak feszü-
lő érvek küzdelme, a kisebb-
nagyobb közösségek sorsát 
érintő, az ország jövőjét segítő 
ötletek versengése. Ez azonban 
nem az. Voltak különféle poli-
tikai indíttatású kampányren-
dezvények mostanában Érden 
is, rendre beszámoltunk róluk 
az Érdi Újság hasábjain is, de 
ez most más volt. A szervezők 
ezúttal átléptek egy olyan 
határt, amellyel még az azonos 
politikai oldal képviselőinek 
soraiban is némi zavart keltet-
tek, született is néhány felemás 
nyilatkozat – ennél fontosabb 
azonban a kérdés most, ami-
kor a választási kampánynak 
még mindig messze vagyunk a 
tetőzésétől: mi várható ezután? 
Lehet ennél lejjebb?

A szerkesztõ jegyzete

Lehet lejjebb?

„Én csak kis fatornyú templom vagyok,
Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenő,
A szellemóriások fénye rám ragyog,
De szikra szunnyad bennem is: Erő.
S bár irigykedve holtig bámulom
A dómok súlyos, drága titkait,
Az én szívem is álmok temploma
És Isten minden templomban lakik.” 

Reményik Sándor régi verse 
talán a legtöbb magyarorszá-
gi templomra ráillik. Ahogy a 
Kálvin téri református temp-
lomra is, amely bizony nem is 
olyan kicsi: szeptember utolsó 
szombatján háromszáz ember-
nek is jutott hely a felújított 
épületben tartott hálaadó isten-
tiszteleten. 

A gyülekezet azt ünnepelte, 
hogy tíz év után befejeződött a 
templom felújítása. E küzdelmes 
tíz évet elevenítette fel szentbe-
szédében Erdélyi-Takács István 
lelkipásztor. Mint mondta, az 
első 10 millió forintot – Balog 
Zoltán jelenlegi miniszter köz-
benjárására – a miniszterel-
nöki keretből kapták, még az 
előző Orbán-kormány idején, 

ezt követte a többi támogatás, 
felajánlás, illetve pályázati és 
egyéb forrás.

– Polgármesterünk, T. Mészá-
ros András sokat segített és 
egyengette az utunkat – tette 
hozzá a lelkipásztor, hangsú-
lyozva: a gyülekezetnek nagyon 
sokat jelent, hogy a viszon-
tagságos múlt után a csaknem 
nyolcvan esztendős templom 
megújulhatott, kibővülhetett. 
Az építkezés egyébként még 
nem ért véget: a lelkészi hivatal, 
a gyülekezeti terem még nem 
készült el, ezeket a későbbiek-
ben kell megvalósítani.

Nemcsak a gyülekezetnek 
jelentett sokat ez az építkezés, 
megújulás, hanem mindazok-
nak, akik valamilyen módon 
kötődtek, kötődnek a gyüleke-
zethez, illetve a templomhoz. 
Erdélyi-Takács István őket is 
meghívta a hálaadó istentisz-
teletre: a testvérgyülekezetek, 
kebelbeli gyülekezetek lelki-
pásztorait. Igét Főtiszteletû 
Peterdi Dániel, az egyházkerület 
püspök-helyettese, főjegyzője 

hirdetett, aki maga is éveket töl-
tött Érden, amikor édesapja itt 
volt lelkipásztor. Mint fogalma-
zott: három otthona volt Érden, 
az egyik a ház, ahol éltek, a 
másik a Vörösmarty gimnázi-
um, ahol tanult, a harmadik 
pedig ez a templom, ahová most 
is örömmel lépett be. Kérte az 
Úristen áldását e hajlékra, hogy 
minél jobban belakja, óvja, gya-
rapítsa a gyülekezet. 

Ittzés István nyugalmazott 
evangélikus lelkipásztor is szólt 
a gyülekezethez, amelyhez, 
mint hangsúlyozta, nagyon erős 
lelki szálak kötik – evangélikus 
létére annak idején presbiter 
volt a református gyülekezet-
nél, még Százhalombattán; így, 
mint mondta, nem „protokoll-
ból” fejezi ki örömét a hálaadó 
istentiszteleten. 

Sípos Bulcsu Kadosa, az 
Északpesti Egyházmegye espe-
rese az egyházmegye többi 
gyülekezetének üdvözletét 
tolmácsolta az érdinek, majd 
nem mint esperes, hanem mint 
testvér szólt a jelenlévőkhöz, 
kiemelve a szeretet fontosságát. 

T. Mészáros András polgár-
mester az ünnepségen a temp-
lom múltját idézte fel, meg-
jegyezve: a templom annak 
idején a város szélén állt, Érd 
terjeszkedésével, fejlődésével 
azonban ez a rész a város köz-
pontjává vált, és a gyülekezet-
ből is városközponti gyülekezet 
lett. A polgármester kiemelte 
a közösség, a valahová tarto-
zás fontosságát is e jövő-menő 
városban, ahová folyamatosan 
költöznek emberek, és ahonnan 
el is mennek egyesek. 

A hálaadó istentiszteleten 

Tíz év közös munkáját lezárták, készülnek a folytatásra

Hálaadó istentisztelet a megújult  
református templomban 
Tíz küzdelmes év után megújult a Kálvin téri református templom. Ebbõl az alka-
lomból hálaadó istentiszteletet tartottak szeptember 28-án, amelyen azok is részt 
vettek, akik nem tagjai a gyülekezetnek, ám lelkileg szorosan kötõdnek hozzá, fon-
tosnak érzik e templom jelenét, jövõjét. Az ünnepségen közremûködött a Kormorán 
zenekar, Erdei József elõadómûvész, a Lutheránia Énekkar és a Bukovinai Székely 
Népdalkör is.

különleges ünnepi mûsorban 
lehetett része a gyülekezetnek: 
a Kormorán zenekar egy csodá-
latos dalt adott elő, Erdei József 
előadómûvész verseket szavalt, 
a Lutheránia Énekkar Kodály 
Zoltán egyik mûvét és egy Bach-
korált adott elő. Erdei-Takács 
István unokája, Édua is énekelt 
a gyülekezetnek, csakúgy, mint 
a Bukovinai Székely Népdalkör. 

A jelenlévők vetített képek-
ben ismerhették meg a temp-
lom történetét, majd a hálaadó 
istentisztelet végeztével szere-
tetvendégség várta azokat, akik 
eljöttek erre az ünnepi alkalom-
ra. Ez a nap minden bizony-
nyal emlékezetes marad a gyü-
lekezet életében, hiszen tíz év 
munkáját, küzdelmét zárta le, 
és talán erőt is ad az elkövet-
kezendőkhöz, hiszen van még 
tennivaló az épületben és a kert-
ben is. Ahogy Isten segítségével 
az eddigieket is megoldotta a 
gyülekezet, minden bizonnyal a 
hátralévő munkák is sikeresen 
befejeződnek majd. 

 Ádám Katalin

Mintegy háromszázan jöttek el a hálaadó istentiszteletre a megújult refor-
mátus templomba

A Kormorán zenekar egy csodálatos dallal ünnepelt együtt a gyülekezettel

A 
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rző
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Erdélyi-Takács István lelkész unokája, Édua egy énekkel szolgált
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Olvasóink biztosan emlékeznek 
rá, nemrég közöltünk egy tudó-
sítást az Együtt-PM ellenzéki 
párt Érden megtartott, botrá-
nyos sajtótájékoztatójáról. Ezen 
a szónokok „botrányos tanév-
kezdésről” beszéltek, és poli-
tikai nyilatkozatukban negatív 
példaként említették az érdi 
Kós Károly Szakképző Iskolát. 
Azt mondák, ezt az intézményt 
is súlyosan érinti, egyrészt a 
tankötelezettség 18-ról 16 évre 
csökkentése, másrészt, hogy a 
bevezetett köznevelési törvény-
ben jelentős mértékben csök-
kentették a közismereti tárgyak 
oktatására szánt órakeretet. 
A politikusok szerint mindez 
oda vezet, hogy a hátrányok-
kal küzdő diákok zöme lemor-
zsolódik, szakmát sem szerez, 
és nem marad más számára, 
csak a munkanélküliség vagy 
a közmunka. Ezen állításokra 
kívánt reagálni a tudtán kívül 
„megszólított” iskola vezetése. 
Weszprémy Barna Gábor igaz-
gatóval és Barits Pál igazgatóhe-
lyettessel tekintettük át „belül-
ről” a tanévkezdést.

– A két pártszónok megnyil-
vánulása azért is felháborító, 
mert az iskolánkat illetően 
valótlan állítások hangzottak el 
a részükről, minket meg sem 
kérdeztek mindarról, amit ők 
tényként állítottak! Ezért, aki 
elolvasta az újságban leírtakat, 
akár azt is gondolhatta, tragé-
dia van az érdi szakiskolában 
– adott hangot felháborodásá-
nak Weszprémy Barna Gábor, 
az intézmény igazgatója.

 – Ezzel szemben idén szep-
tembertől életbe lépett a köz-
nevelési törvény módosítása, 
amely ugyan számos változást 
hozott a középszintû oktatás-
ban is, felmenő rendszerben 
vezeti be az újításokat, vagyis 
mindaz, ami megváltozik, első-
sorban azokra a diákokra vonat-
kozik, akik idén kezdték el a 
középiskolai, szakiskolai tanul-
mányaikat. Sem a szülőknek, 
sem a diákoknak nincs tehát 
félni valójuk! A tanévet az idén 

is a szokásos nehézségekkel 
ugyan, de rendben elkezdtük 
úgy, ahogy a korábbi években. 
A tavalyi tanévben nyolc szak-
mában vizsgáztak sikeresen 
tanulóink. Az előző évekhez 
hasonlóan most is növekedett 
a tanulólétszámunk: összesen 
648 diákunk van, akik itt szak-
mát, mesterséget tanulhatnak. 
Azok a tanulók, akik korábban 
kezdték tanulmányaikat isko-
lánkban, abban a rendszerben 
fejezik be, amelyre a beiratko-
záskor jelentkeztek. Mindaz, 
ami a köznevelési törvénnyel 
módosult, azokra vonatkozik, 
akik szeptember 1-től kezdték el 
a középiskolai tanulmányaikat. 
Ugyanakkor az emiatt jelent-
kező esetleges problémákat az 
iskola vezetésének kell megol-
dania. Mi természetesen igyeke-
zünk úgy szervezni az oktatást, 
hogy az átmeneti nehézségek-
ből a diákok lehetőleg semmit 
ne érezzenek, és mindez senkit 
ne érintsen hátrányosan. Úgy 
gondoljuk azonban, hogy a 
bevezetett változásoknak ki kell 
még forrniuk, és mint ahogyan 
az lenni szokott, a gyakorlatban 
derül majd ki, mi a jó, és mi az, 
ami esetleg további változtatást 
igényel. 

– Hogy minden teljesen 
egyértelmû legyen, kérem, fog-
lalják össze: pontosan miben 
változott meg szeptembertől a 
szakképzés?

– Sokan emlékezhetnek arra, 
hogy 2000 után a korábbi három-
éves szakmunkásképzés válto-
zott meg úgy, hogy megszûnt az 
addigi hároméves képzés, ami 
után szakmai vizsgát tehettek a 
diákok. A 9-ik és 10-ik osztály-
ban közismereti tárgyak mellett 
a választott szakmacsoportra 
alapozó elméleti és gyakorlati 
képzést kaptak a tanulók, és 
csak két év után, 16 éves koruk-
ban kellett eldönteni, milyen 
szakmát tanulnak, ami újabb 
kétéves szakmai képzést jelen-
tett. A szakközépiskolában az 
érettségi után szakmát tanulni 
akarók a választott szakmát két 

év alatt sajátíthatták el. Ehhez 
képest azok a tanulók, akik az 
idén ősszel iratkoztak be, már 
az új típusú szakképzésben 
vesznek részt, ami hároméves 
oktatást jelent a szakiskolában 
és öt évet a szakközépiskolá-
ban. A szakiskolai képzés alatt 
a közismereti tárgyak szerkeze-
te és az oktatására fordított idő-
keret is változott. Így már nyol-
cadik után válaszút elé kerülnek 
a gyerekek. Elsősorban azok 
iratkoznak gimnáziumba, akik 
tanulmányi eredményeik és 
képességeik alapján előre eltö-
kélték, hogy egyetemen, főis-
kolán folytatják a tanulmánya-
ikat. Hangsúlyozom, mindez 
felmenő rendszerben változik 
– tudtuk meg Barits Pál igazgató 
helyettestől. 

– Mi a véleményük a tanköte-
lezettség korhatárának csökken-
téséről? Ezentúl a diákoknak 
nem 18, hanem 16 éves korukig 
lesz kötelező az iskolalátogatás. 
Vajon ez a törvényi változás 
valóban hátrányosan érinti a 
diákokat? Többen lemorzsolód-
nak majd az oktatásból, mint 
eddig?

– Aki tanulni akar, azt a 
törvény eddig sem, és ezen-
túl sem gátolja. A középisko-
lai tanulmányait természete-
sen nyugodtan folytathatja a 
diák akkor is, ha betölti a 16. 
életévét, sőt, az iskoláztatá-
si támogatást is megkapják a 
szülők, ha nappali tagozaton 
tanul a gyerek. A 18. évig tartó 
tankötelezettség eddig azokat 
a fiatalokat is kötelezően, és 
mintegy kényszerből benn tar-
totta az oktatásban, akik nem 
akartak tanulni, sőt, viselke-
désükkel társaikat leginkább 
zavarták. 

– Nyilván nem úgy kell ezt 
elképzelni, hogy amint betölti 
a gyerek a 16. évét, másnap 
átvilágítják az eredményét, és 

ha gyengének ítélik, elküldik az 
iskolából…

– Természetesen nem. 
Hangsúlyozom: ez a szabály 
nem ellenük, hanem értük van, 
hiszen a tanulni hajlandó fia-
taloknak ezt a jogát senki nem 
veszi el. Ráadásul – ha ilyesmire 
egyáltalán sor kerülne – nem 
egyik napról a másikra történik, 
előbb megpróbáljuk jobb belá-
tásra, tanulásra bírni az érintett 
diákot. Egyáltalán nem tartunk 
attól, hogy kizárólag emiatt fog-
nak lemorzsolódni, az oktatási 
rendszerből kiesni a fiatalok!

– A fent elmondottak miatt is 
tartjuk nagyon veszélyesnek, 
amikor politikai érdekből kira-
gadnak mondatokat, szemelvé-
nyeket a törvényből, és azt vala-
melyik iskola nevét felhasználva 
ijesztgetésre használják csak 
azért, hogy politikai előnyöket 
kovácsoljanak maguknak. Ezek a 
politikusok úgy említették példa-
ként az iskolánkat, hogy nem is 
ismerik az itt folyó munkát. Ezért 
is szeretnénk kiemelni, hogy 
elhatárolódunk minden politikai 
tevékenységtől, mert annak az 
iskola falain kívül, és attól távol 

van csak helye!- hangsúlyozta 
Weszprémy Barna Gábor igaz-
gató.

– Szeretnénk megnyugtatni 
a szülőket, hogy az Érdi Kós 
Károly Szakképző Iskolában 
nincs káosz és botrány, tesz-
szük a dolgunkat, éppúgy, mint 
eddig, és továbbra is ellátjuk az 
érdi és a környékbeli települé-
sek fiataljainak szakképzését. 
Ezentúl is figyelünk az igények-
re, arra, milyen szakmákra van 
szüksége a munkaerőpiacnak, 
és lehetőségeinkhez képest 
igyekszünk ezekre reagálni. Az 
idén például pincér szakképzés 
is indult iskolánkban – zárta 
beszélgetésünket Barits Pál 
igazgató helyettes.

 Bálint Edit

Változott ugyan a szakképzés, de felmenõ rendszerben, átgondoltan

Nem kezdõdött káosszal a Kósban a tanév
A Kós Károly Szakképzõ Iskolában egyáltalán nem 
kezdõdött botrányosan az idei tanév! Weszprémy 
Barna Gábor igazgató és Barits Pál igazgatóhelyettes 
az intézmény nevében maximálisan elhatárolták ma-
gukat mindazon állításoktól, amelyek az Együtt-PM 
ellenzéki párt Érden megtartott sajtótájékoztatóján 
hangzottak el. Felháborítónak tartják, hogy a politi-
kusok a tanintézet nevét úgy használták fel politikai 
nyilatkozatukban, hogy soha nem jártak ebben az 
iskolában, és elõtte senkit nem kérdeztek meg min-
darról, amit tényként állítottak. Iskolakezdésrõl valós 
tényekkel, politikai felhangok nélkül beszélgettünk a 
Kós Károly Szakképzõ Iskolában.

Barits Pál igazgatóhelyettes és Weszprémi Barna Gábor igazgató az új 
szakképzés lényegérõl elmondták: bár változott a szakképzés rendszere, 
emiatt senkit nem ér hátrány

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

Közlemény
Az elmúlt időszak tapasztalatai 

alapján úgy gondoljuk, helyénva-

ló, hogy a helyi sajtóban ismétel-

ten megjelentessük a város - 2013. 

április 1-én, az Érd-Kom helyébe 

lépett – új háztartási hulladék-

begyűjtő cégének legfontosabb 

elérhetőségi adatait.

A cég neve 
Érd és Térsége 
Hulladékkezelési Nonprofit 
Kft., rövidítve: ÉTH

Elérhetőségeink:
Cím és központi ügyfélszolgálat:          

 2030 Érd, Sas utca 2.

Telefonszám:                                         

 06/23-522-600

Telefax:                                                

  06/23-522-609

Mobil szám:                                          

 06/70-466-6060

A Tescoban lévő ügyfélszolgálat:

          06/23-522-607

Honlap:

  www.eth-erd.hu

e-mail cím: 

 ugyfelszolgalat@eth-erd.hu

Arra kérjük tisztelt ügyfeleinket, 

hogy a hulladékkezeléssel, kuka-

ürítéssel kapcsolatban bármilyen 

kérdésben közvetlenül bennünket 

keressenek.

  ÉTH sajtószolgálat

Helyi szolgáltatók
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Gyermekkorunkban mesékkel 
kezdjük a világ megismerését. 
A legkisebbek életében, sajátos 
„tündérkertjében” ősidők óta 
két nagyon fontos és megha‑
tározó dolog létezik: a játék és 
a mese. Mindkettőnek óriási 
szerepe van a nebulók fejlődé‑
sében, hogy majd felnőtté válva 
könnyebben vegyék az akadá‑
lyokat, hiszen a mesék nemcsak 
szórakoztatnak, hanem emberi 
bölcsességet is közvetítenek, 
egyszerû válaszokat adnak a 
felvetődő miértekre. Ezért is 
fontos, hogy a gyerekek minél 
több mesét hallgassanak, és 
később, amikor már ismerik a 
betûket, maguk is olvassanak, 
majd pedig, amikor elérkezik az 
ideje, ők is továbbadják ezeket 
a meséket saját gyermekeiknek. 
Akinek volt bennük része, egész 
életén át elkísérik a nagymama, 
dédmama és szülei meséi. Aki 
pedig sok mesét hallgatott ott‑

hon, lesz majd mit megosztani 
gyermekeivel. Persze a jó, iga‑
zán élvezetes mesemondáshoz  
szükséges a tehetség, a szép 
kiejtés és a pontos hangsúlyo‑
zás, mint amikor verset mon‑
dunk.

 Az idei Katyika meg Matyika 
versenyen – egy‑egy iskolai 
és körzeti válogatót követően 
– több tucatnyi kis mesemon‑
dó mérte össze képességét 
és ügyességét. A gyerekek az 
ország számos pontjáról érkez‑
tek. Be is népesült velük a park‑
városi Kőrösi iskola, és zsú‑
folásig megtelt az intézmény 
egyik legnagyobb tanterme. 
Mint megtudtuk, a mesemondó 
verseny Kóka Rozália énekes, 
mesemondó és Nagyné Balázs 
Gabriella, a Kőrösi iskola drá‑
mapedagógusának közös ötlete 
volt, majd csatlakozott hozzá‑
juk a dunaújvárosi Cimbora 
Klub is. Legfőbb céljuk az, hogy 

Érden és az ország bármelyik 
településén is, külön figyelmet 
kapjon a hagyományőrzés és a 
népmesemondás, s hogy ezzel 
együtt a gyerekek megszeres‑
sék a meséket, az olvasást. 
A verseny időpontja sem vélet‑
len, hiszen – százhalombattai 
kezdeményezésre – szeptember 
30‑át, a nagy mesegyûjtő és 
meseíró, Benedek Elek szüle‑
tésnapját már jó néhány éve 
a magyar népmese napjaként 

tartjuk számon. Az iskolásko‑
rúak egy része pedig nemcsak 
hallgatni, hanem elmondani is 
szereti a mesét – ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, 
hogy a tavalyihoz képest jelen‑
tősen gyarapodott a résztvevők 
száma. Míg tavaly huszonheten 
álltak közönség elé a vetélke‑
dőn, idén csaknem negyven 
kis mesemondó jelentkezett. 
Volt, akit a meghûlés sem tar‑
tott vissza attól, hogy bemu‑
tatkozzon. Mielőtt rájuk került 
volna a sor, bemelegítésképpen 
a mese nagy mestere, Kóka 
Rozália A róka, mint récepász‑
tor címû mesét mondta el a 
résztvevőknek, majd elfoglalta 
a helyét a zsûri asztalánál, ahol 
Nagyné Balázs Gabriellával és a 
dunaújvárosi Cimbora Klubból 
érkező Törökné Antal Máriával 
közösen értékelték a fellépőket. 
Három szempontot vettek figye‑
lembe: a korhoz és az egyéni‑
séghez illő meseválasztást, a 
szép kiejtést, valamint az elő‑
adás módját. Az erős mezőnyt 
látva nem lehettek kétségeink 
afelől, hogy korántsem volt 
egyszerû feladat a rangsor felál‑
lítása. Boldogan mentek haza, 
akik helyezést értek el, de a jó 
hangulatú versenynek köszön‑
hetően minden versenyző és 
kísérőik is egyaránt jól szóra‑
koztak, igazán nagyszerû napot 
tölthettek el szeptember 28‑án 
a Kőrösi iskolában. 

 Bálint Edit

Másodszor tartották meg az Országos Mesemondó versenyt Érden

Mesemondók a Kõrösiben: 
Katyika meg Matyika
Idén a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola adott 
otthont a második Katyika meg Matyika Országos 
Mesemondó versenynek, amit a magyar népmese 
napja alkalmából tartottak meg Érden. Fõvédnöke 
Kóka Rozália énekes és mesemondó, a Népmûvészet 
Mestere, számos nagyszerû mesegyûjtemény szerzõje 
volt. Bár már a tavalyi megmérettetésen is várakozá-
son felüli volt az érdeklõdés, az idén maratoni mese-
napban volt része a zsûrinek, hiszen csaknem negyven 
kis mesemondót hallgattak meg.   

A rest lány címû mesét természe-
tesen egy kislány választotta

Híre mehetett a versenynek, mert a kis mesemondók az idén jóval többen 
voltak, mint tavaly
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Kóka Rozália a gyermekek nyelvét is remekül érti, gazdag pályafutása 
során több éven át tanítóként is dolgozott

A résztvevõk és a zsûri
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. október 7 – 23.

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:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06 20/911-4652
Október 7. hétfő 17 óra
A magyarság és a Szent Korona
Előadó: Prof. Dr. Balogh Sándor
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Varga Zoltán  
Rováskör
Információ: Czippán István 
Október 8. kedd 18 óra
Csepin Péter – Magyarságról 
szóló előadása
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Irodalomkedvelők  
Klubja
Vezeti: Daróci Lajosné
Október 11. péntek 18 óra
Habos László- Maroknyi fény 
című költői estje 
Beszélgető partnere: Somfai 
István
Közreműködnek: a törökbálinti 
Bálint Márton Általános és 
Középiskola énekkara / karve-
zető Kiss Gabriella/,
valamint az IRKA-tagok 
A belépés ingyenes!

Kiállítások:

A kamarateremben
„Kedves épületeim és útiraj-
zaim”
Emődi Attila Ybl-díjas építész 
(a művelődési központ tervező-
je, 1969) munkáiból és rajzai-
ból rendezett kiállítás
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 kiállítótérben
Október 10-től
Fazekas Éva kerámia kiállítása 
látható. A kiállítás megtekint-
hető november 3-ig.

Programok:

2013. október 12-én, szombaton 9-12 óráig
Baba-mama Börze
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására.
Szeretettel várunk mindenkit!

Előzetes:
Családi matiné 2013. Ősz 
első előadása
Október 20-án, vasárnap 11 órakor 
Süsü a sárkány
zenés mesejáték a 
Fogi Színháza előadásában
Belépő: 1000 Ft,
családi jegy 3200 Ft.

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!

A felnőttkönyvtár programja 
7. (hétfő) 18 óra
Dr. Kádár Annamária pszicho-
lógus, tréner előadása
7–12. között
Megbocsátás hete!
A  Városi Könyvtár, a vissza-
hozott, késedelmes dokumen-
tumokért a késedelmi díjat 
elengedjük!
12. (szombat) 14 órától
Zsákbamacska! Meglepetés 
könyvekkel várjuk az olvasó-
inkat.
Családi találkozó. Vetélkedők, 
játékok, kézműves foglalkozá-
sok családoknak.

A  gyermekkönyvtár 
programja

Keressük a legaranyosabb házi 
kedvencet!
Kedves Gyerekek!
Az Állatok Világnapja alkalmá-
ból fotópályázatot hirdet a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára. Nem kell 
mást tenned, mint kis kedven-
ced fotóját október 25-ig elkül-
deni a Gyermekkönyvtár e-mail 
címére: gyk@csukalib.hu
(A fénykép mellett szerepeljen 
a pályázó neve, elérhetősége, 
olvasójegy száma és a házi ked-
venc neve, fajtája.)
November 1-től indul a szavazás!
A beérkezett pályaművekre 
november 25-ig a Könyvtár honlap-
ján várjuk a szavazataitokat
8. (kedd) 14 órától
Kreatív kedd. Játékos kéz-
műves foglalkozás kicsiknek 
és nagyoknak. Tök fesztivál: 

ablakdíszek, papírtök készí-
tése.
Részvételi díj: 100.-Ft
11. (péntek) 10 órától
Versmaraton. Weöres Sándor 
születésének 100. évfordulója 
alkalmából. 

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  
könyvtárunkba!



lyek mindegyike az ember 
leghûségesebb barátját dicséri 
– fogalmazott az alpolgármes‑
ter, majd hozzáfûzte: És ahogy 
olvasom a könyv előszavában, 
ajándék volt Bíró András szá‑
mára is, amellyel felesége lepte 
meg kilencvenedik születésnap‑
jára. Tóth Tamás hangsúlyozta, 
aligha van a környezetünkben 
olyan ember, aki többet tudna 
a kutyákról, mint éppen Bíró 
András, aki kétszer volt a Kutya 
címû magazinújság főszerkesz‑
tője, amely lap napjainkban 
is az egyik legnépszerûbb és 
legszakszerûbb újság ebben a 
témában. A Hûséges barát címû 
kötet pedig számos aspektusból 
tárja elénk az ebek világát, a 
kutya és az ember meghitt kap‑
csolatát. Irodalmi szövegektől 
kezdve, az ismeretterjesztő dol‑
gozatokon át a közismert embe‑
rek vallomásáig mindegyiknek 

a négylábú kedvenc a főszerep‑
lője. Olyan ez a könyv, mint a 
kutya: barátságos, és minden 
sorában a hûség ad jelentést 
arról, hogy létezik. Hitet ad, és 
utat mutat. Utat az emberség és 
a „kutyaság” felé, a feltétel nél‑
küli szeretet felé – zárta köszön‑
tő szavait az alpolgármester.

Az est folytatásában Zsirai 
László irodalomtörténész, Bíró 
András munkásságának egyik 
legjobb ismerője méltatta az idén 
kilencvenedik életévét betöltő 
író, költő, főszerkesztő eddigi 
életmûvét, értékelve kiemel‑
kedő mûveit, majd a kötettel 
megajándékozott ünnepelttel 
beszélgetett. Bíró András a tőle 
megszokott derûvel idézte fel a 
kutyákhoz kapcsolódó emléke‑
it, valamint a Kutya magazin‑
újságnál eltöltött időszakot, és 
néhány, a kötetben is szereplő 
történet hátterét. Többek között 
azt is megtudhattuk, hogy Bíró 
András Lux S. Pál álnéven is 
publikált sok évvel ezelőtt, 
majd azt is elárulta, hogy csil‑
lagászattal is foglalkozott, sőt, 
amikor csak teheti, még ma is 
szívesen kémleli a csillagokkal 
teli eget. Rengeteg cikke jelent 
meg csillagászati közlönyökben 
és lapokban, és innen ered a 
kötetben is szereplő Galaktika 
címû novella is, amelyben 
egy Badarik nevû lövész meg‑
kegyelmez a kivégzésre ítélt 
ebnek. Bíró András mesélt még 
ismert, népszerû színészekhez, 
közéleti emberekhez fûződő, 
legendás barátságairól, felele‑
venítve egy‑egy érdekes törté‑
netet. Mint mondta, bármilyen 
foglalkozású és bármennyire 
híres emberrel is hozta össze 
a sors, az eb mindig összekötő 
kapocsként mûködött, hiszen a 
kedvencéről mindenki szívesen 
mesélt, vagy ha szükség volt rá, 
tanácsot kért tőle a kutya tar‑
tásához. A Hûséges barát címû 
kötetbe szánt A kopó dicsérete 
címû versét, jelenlegi kedven‑
cének, egy erdélyi kopónak írta. 
Õt állatmenhelyről hozta, ahol 
valójában a kutyus választotta 
ki gazdájának Bíró Andrást. 

A különlegesen olvasmányos 
kötetet nem csak kutyatartók‑
nak, hanem mindenkinek érde‑
mes elolvasni.

 Bálint Edit 
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október 7. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

10:00 Érdi Panoráma
10:30 Polgár-társ
11:30 Fény-Kép
15:10 Négyszemközt 
15:30 Érdi Panoráma
16:00 Fogadóóra
16:30 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

17:00 Polgár-társ
17:30 A Jazz születésétől napjainkig 24/9.  

TV sorozat, 42’ 
18:10 Négyszemközt 
18:30 A Doktor Csontritkulás 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 24/9.  

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

október 8. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

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

egészségügyi magazinműsor 25’ 
14:50 Híradó
15:10 Fény-Kép
15:40 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

16:10 Négyszemközt
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/26. 
17:30 A Doktor Csontritkulás szórakoztató  

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

Nemes Tibor filmje 11. 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 11. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/26. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

október 9. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/9.  

TV sorozat, 42’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem 90/26. 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 11. rész 
15:00 Híradó
15:20 Fény-kép
15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 90/26. 
17:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:40 Négyszemközt 
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Csontritkulás 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 14/4. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

egészségügyi magazinműsor 25’ 

október 10. 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 11. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Magyarok az emberevők földjén 14/4. 

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 11. rész 

16:00 Mozgás
16:30 Fény-Kép
17:00 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/4. 
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 90/27. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 11. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

október 11. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/27. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/4. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 11. 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 14/4. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

TV sorozat, 46’ 
21:05 Híradó
21:20 Bibliai Szabadegyetem 90/27. 
22:20 Négyszemközt ism.
22:40 A Jazz születésétől napjainkig 24/10.  

TV sorozat, 46’ 

október 12. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Domoszló, 50/30. 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 14/4. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/27. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Domoszló, 50/30. 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 11. rész 
20:30 Dollárpapa 

magyar vígjáték, 96’ 
rend.: Gertler Viktor 
fsz.: Darvas Iván, Rajz János, Ráday Imre 

22:05 Érdi Panoráma

október 13. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/27. 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Domoszló, 50/30. gasztronómiai 

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

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

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/27. 
17:00 Dollárpapa  

magyar vígjáték, 96’ 
rend.: Gertler Viktor 
fsz.: Darvas Iván, Rajz János, Ráday Imre 

18:35 A Jazz születésétől napjainkig 24/10.  
TV sorozat, 46’ 

19:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 12. 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. október 7 – 13.

Rádió FM 87.8 MHz  
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

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

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

Állandó műsorok:   hírblokk országos és helyi hírekkel  
minden egész órában

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

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

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

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

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

Movie and Music 
22–06   Könyv–színház–muzsika 

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

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

A Rádió 87.8 MHz műsorán

minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel

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

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

Az

A kötet anyagát titokban 
gyûjtötték, szerkesztették és 
gépelték, hiszen Bíró András, az 
Érden élő író, költő és publicista 
felesége, Mária asszony meg‑
lepetésnek szánta a Hûséges 
barát címû kötetet az idén 90. 
évét betöltő írónak. Sikerült 
is sokáig titokban tartani. 
Összeállításában két önkéntes 
hölgy személyében talált segí‑
tőre, a kiadás költségeit pedig 
T. Mészáros András saját pol‑
gármesteri keretéből támogat‑
ta. Mint kiderült, Bíró András 
már csak akkor értesült a könyv 
készültéről, amikor megkérték, 
írjon egy verset saját kutyájá‑
ról. Így született meg A kopó 
dicsérete címû költeménye, 
amely egyéb irodalmi alkotá‑
sok mellett szerepel is ebben 
az ajándékkötetben. A magyar 
irodalomból is találunk néhány 

idevágó alkotást, de nemcsak 
versek, elbeszélések, hanem 
szakcikkek, olvasói írások és 
híres emberek négylábú ked‑
venceikről szóló vallomásai 
is helyet kaptak a kizárólag 
kutyákról szóló könyvben. 

A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban megtartott bemu‑
tatón a város nevében Tóth 
Tamás alpolgármester köszön‑
tötte a több évtizeddel ezelőtt 
Érdligetre költöző írót, akinek 
irodalmi munkássága ebben 
a csendes kertes házban tel‑
jesedett ki, ahol Bíró András 
évtizedeken át fáradhatatlanul 
alkotott. 

– Csodálatos ajándék ez 
könyv. Ajándék egyrészt min‑
den kutyaszerető olvasó szá‑
mára, hiszen olyan írásokat 
tartalmaz e kötet, amelyek 
megmelengetik a szívet, ame‑

Ajándékkötet Bíró András kilencvenedik születésnapjára

Egy barátságos könyv,  
nemcsak kutyatartóknak
A „Hûséges barát – Történetek a kutyáról” címû kötet egy különleges könyv, hiszen 
Bíró András közvetetten szerzõje is, mégis, szinte az utolsó pillanatig nem tudott 
róla, hogy készül egy kötet a kilencvenedik születésnapja alkalmából. Meglepetés 
tehát ez a könyv mind az írónak, mind pedig az olvasóknak. Bemutatóját jó han-
gulatú irodalmi est keretében tartották meg az Érdi Napok programsorozatában, a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtárban. 

A könyvbemutatón Zsirai László beszélgetett Bíró Andrással, aki szinte kifogyhatatlan a történetekbõl - mindig 
szívesen és rendkívül szórakoztatóan mesél az évtizedekkel ezelõtti eseményekrõl

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Az irodalmi est végén olvasói is köszöntötték a kilencven éves írót - arra 
kérték, írjon ajánlást a frissen megvásárolt könyvbe
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I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 227/2013. 
(IX.19.) határozata alapján pályázatot hirdet a városban létesült 
épületek építészeti színvonalának díjazására.

A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra 
kerülő megvalósult épületek minta értékkel szolgáljanak a váro-
sunkban egyre növekvő számban építkezők számára. A pályázat 
elősegítheti az épített környezet alakításában közreműködők 
– döntéshozók, beruházók, tervezők, kivitelezők – közötti kap-
csolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelmét 
felhívjuk épített környezetünk fejlesztésének fontosságára.

II. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási terü-
letén megvalósult városépítészeti alkotással (épület, létesítmény, 
kertépítészeti terv stb.) részt vehet minden olyan személy, aki 
a megvalósításában felelős tervezőként közreműködött, és a 
pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
Az épület, alkotás megvalósításában közreműködők együttesen 
jelentkezhetnek, egy épület, épületegyüttes egyéb alkotás csak 
egy pályázatként vehet részt a pályázaton. Amennyiben a terve-
ző, egyedül nyújtja be a pályázatot, akkor ehhez mellékelnie kell 
a tulajdonos, illetve annak képviselője írásos beleegyezését. Ha a 
tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor az építész-tervező írásos 
beleegyezését kell mellékelnie. A kivitelezőnek az építész-terve-
ző és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell. 
A pályázatra csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek 
tervezője azonos az építési és használatbavételi engedélyben 
feltüntetettel.

Egy-egy kiemelkedő színvonalú építészeti alkotás díjazására 
független személyek (szak- és magánemberek), ill. szervezetek 
is javaslatot tehetnek, ami alapján a Városi Főépítész felkéri a 
tervezőt és az építtetőt a pályázaton való részvételre.

Feltétel továbbá:
A pályázat beadásának időpontját megelőző három éven 

belül került sor az épület, ill. egyéb létesítmény használatbavé-
teli engedélyének megadására, jóváhagyására megvalósítására, 
létrehozására

Építésnél, telepítésnél az országos szakmai előírások, és az 
érvényes szabályozási tervben rögzített előírásokat maradékta-
lanul betartották, az engedély kiadását követően a megvalósítás 
során építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés nem 
történt.

A pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók vállalják a teljes 
nyilvánosságot.

A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára 
– ha a Bizottság kéri – a létesítmények és azok környezetének 
részletes megtekintését, feltéve, hogy a látogatás időpontjáról 
szóló értesítést legalább 8 nappal korábban megkapják. 

III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA
1.  A pályázatot 2013. november 4-ig kell az érdi Polgármesteri 

Hivatal Főépítészéhez személyesen vagy postán eljuttatni 
(2030 Érd, Alsó u. 1., Polgármesteri Hivatal II. emelet 209.).

2.  A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a pályázat meg-
nevezését feltüntetve) elhelyezve, egybekötve (vagy fűzve) 
kell összeállítani.

3.  A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hiányosan benyújtott 
pályaműveket kizárhatja a pályázatból. A pályázók azzal, 

hogy pályázatukat benyújtották, a pályázati kiírás feltételei-
nek és a Bíráló Bizottság döntésének alávetik magukat.

IV. PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK
A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak:
•  nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de érintett tervező és 

(vagy) építtető, megbízó hozzájárulási nyilatkozataival (ezeket 
csomagoláson belül kell elhelyezni),

•   teljes építési engedélyezési vagy jóváhagyási tervdokumentá-
ció, eredeti vagy még értékelhető méretűre kicsinyített méret-
arányban (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, 
helyszínrajz),

•   építési és használatbavételi engedély, vagy egyéb létesítmény 
esetén az ezzel egyenértékű okirat,

•   fényképek: legalább 4 db a létesítményről, különböző néző-
pontokban felvéve.

A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 
lehet.

V. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
A Bíráló Bizottságot a Város Polgármestere, Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, Üzemeltetési 
és Vagyongazdálkodási Bizottságának Elnöke, az Oktatási és 
Művelődési Bizottság Elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara 
Elnöke, felkért építész oktató, vagy más szaktekintély, és a Városi 
Főépítész alkotják. A Bizottság elnöke a polgármester, előadója a 
városi főépítész. A Bíráló Bizottság egyszerű többségi szavazással 
dönt.

VI. PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA
1.  A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak:

•   az épület, létesítmény, telepítése, környezetbe illesztése,
•   az alaprajzi és a térbeli belső elrendezés megoldása, 
•   a létesítmény építészeti formálása,
•   a szerkezet kialakítása, a részletképzések színvonala.

2.  A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműveket a beadási 
határidőtől számított 15 napon belül elbírálja és javaslatot 
tesz a Képviselő-testületnek a díjazásra.  Egy évben legfeljebb 
két díj adható ki.

3.  A pályázat díjazására az Érd Város Önkormányzata által ado-
mányozható díjakról és kitüntetésekről szóló önkormány-
zati rendelet szerinti összeg (jelenleg Érdi Építészeti Nívódíj 
összege 200.000,- Ft) áll rendelkezésre. A díjazott pályázatok 
alkotói emlékplakettet és oklevelet vehetnek át.

VII.  A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, VISSZAADÁSA, 
FELHASZNÁLÁSA

A pályázaton eredményt elért pályaművek a helyi sajtóban 
bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem részesített terveket 
az eredményhirdetéstől számított fél éven belül lehet átvenni 
személyesen a városi főépítésznél.

A pályázati kiírás és nevezési lap 2013. szeptember 25-től besze-
rezhető Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Csoportjánál (2030 Érd, Alsó u. 1., II. emelet 209.), ill. a www.
erd.hu honlapról letölthető. 
További felvilágosítással szolgál Korsós Monika a 06-23-522-396 
telefonszámon. 

A Szoptass  szabadon!  mozga-
lom 2001-ben indult Kanadában. 
A résztvevők egy és ugyanazon 
időpontban,  több  helyszínen 
–  kávézókban,  kórházakban, 
könyvtárakban,  parkokban  – 
egyszerre szoptatják meg gyer-
meküket, demonstrálva, hogy a 
szoptatás természetes jelenség. 
Kanadában  főként  intézmé-
nyek  szervezik  a  közös  szop-
tatást, más  országokban  pedig 
kisebb  csoportok  alakulnak 
és  csatlakoznak  a  megmozdu-
láshoz.  Hogy  Magyarországon 
szükség  van  az  igény  szerin-
ti  és  nyilvános  helyen  történő 
szoptatás  elfogadtatására  és 
népszerûsítésére,  azt  mi  sem 
jelzi  jobban,  mint  az,  hogy 
2012-ben  világszerte  204  cso-
port  regisztrált  az  akció  hiva-
talos oldalán,  és közülük min-
dössze  három  volt  magyar. 
Utóbbiak  egyike  volt  az  érdi 
édesanyák  csapata;  ők  idén  is 

csatlakoznak az akcióhoz, amit 
október  5-én  rendeznek  meg 
világszerte.
Az  érdi  Szoptass  szabadon! 

programját a Kötelék – Érd  tér-
ségi  Közösség  a  Családokért 
szervezi.  Az  édesanyákat, 
érdeklődőket a Stop Shop mel-
letti Európa sétányon várják tíz 
óra  és negyed  tizenegy között. 
Innen  hordozókendőkkel  lán-
cot alkotva átvonulnak a Szepes 
Gyula  Mûvelődési  Központ 
előtti  térre,  ahol  meglepetés-
program  várja  a  résztvevőket. 
A rendezvény fő eseményére 11 
órakor kerül sor: az édesanyák 
együtt,  nyilvános  helyen  meg-
szoptatják  gyermeküket  (már 
persze  ha  a  babák  is  akarják). 
Rossz  idő  esetén  a  Központi 
Kávéházban  várják  az  édes-
anyákat és gyermekeiket a szer-
vezők. 
Pár  nappal  később,  október 

10-én  egy  immár  hagyomá-

nyosan  megrendezésre  kerülő 
programmal  várja  a  Kötelék 
az  édesanyákat:  a  Magyar 
Földrajzi  Múzeum  tetőterében 
délelőtt 9-től 13 óráig  tartják a 
Nemzetközi  Babahordozó  Hét 
érdi  rendezvényét.  Az  érdek-
lődők  megtudhatják,  miért 
érdemes a testükön hordozni a 
babát, illetve azt is, hogy miben 
és hogyan tegyék mindezt. Lesz 
képvetítés is, amelyből kiderül, 
hogy más népeknél hogyan hor-
dozzák a csecsemőt. Az előadá-
sok között tanácsadással várják 
az  anyukákat  és  a  kicsiket,  és 
a  mamák  ki  is  próbálhatják  a 
különféle hordozóeszközöket. 
A szervezők másnap Százha-

lombattán,  a Kszellmann Flóra 
Dunafüredi  Közösségi  Házban 
is  várják  az  érdeklődőket  a 
Babahordozó  Napra.  Minden, 
fentebb  részletezett  program 
természetesen  ingyenes,  baba- 
és mamabarát.  Á. K.

Fotópályázat
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Svájci Hozzájárulás Program Hivatal  

szervezésében „Svájci Hozzájárulás” fotópályázat célja

Olyan fotók vagy fotóetűdök elkészítése, melyek összefüggésben állnak a Svájci-Magyar 
Együttműködési Program fejlesztési területeivel és a fejlesztés szükségességére, a 
támogatás segítségével megvalósuló pozitív változásokra hívják fel a figyelmet.

Témakörök
a)   TERMÉSZET (pl. minden, a természetben megtalálható élőlény, képződmény, táj)
b)   EMBER ÉS TÁRSADALOM (pl. az ember maga, illetve minden, az ember által alko-

tott tárgy és környezet, társadalom)

A fenti témakörökön belül az alábbi, a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesz-
tési területeit lefedő kategóriákban lehet Pályaművet benyújtani: 
a)      Munkahelyteremtő fejlesztések – különös tekintettel helyi kezdeményezésekre  

az észak-alföldi és észak-magyarországi régiókban,
b)    Árvíz- és belvízvédelem,
c)     Ivóvízvezeték-hálózat modernizáció, levegőminőség-javítás,
d)     Környezetvédelmi szemléletformálás, biodiverzitás és természetvédelem,
e)    Befektetés kis- és középvállalkozásokba,
f)     Turisztikai fejlesztések,
g)     Kutatás és fejlesztés – Tudás alapú gazdaság,
h)     A hatékonyabb orvosi alapellátásért,
i)     Fő a közbiztonság,
j)   Testvértelepülés és partnerség – a svájci és magyar települések és non-profit 

szervezetek együttműködése,
k)    Civilek a környezetvédelemért és a szociális szolgáltatások javításáért, és  ösztön-

díj a hátrányos helyzetű gyerekek számára.

Kreatív külön kategória: Mind a két témakörben, illetve bármelyik 
kategóriában készített 3 képből álló fotóetűddel (egy történetet megje-
lenítő képsorozattal) lehet nevezni.
Pályázati határidő: 2013. október 25., 24:00
További információ (nyeremények, szabályok):  
http://www.nfu.hu/palyazati_kiiras
Online jelentkezés a pályázatra: http://www.nfu.hu/fotopalyazat

ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT
2013.

Egy nap a szabad szoptatás, egy nap  
a babahordozás népszerûsítéséért
Két érdi programmal is várja októberben az édesanyákat a Kötelék – Érd térségi 
Közösség a Családokért csapata. Október 5-i rendezvényük a nyilvános helyen 
történõ szoptatást népszerûsíti, míg október 10-én a babahordozás mikéntjérõl 
tudhatnak meg többet a mamák. 

Tavaly elõször csatlakoztak érdi anyukák a Szoptass Szabadon! akcióhoz - helyszíne a Központi Kávéház volt
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Érdemes megismernünk kö
zelebbről a két alkotót. A há
zigazda, Kubassek János mú
zeumigazgató mindkettőjük 
munkásságát dicsérte a film, 
illetve könyvbemutatón. Kezd
jük a rangidőssel, a hetvenen 
túli, Szegeden élő Somorjai 
Ferenccel, aki idegenvezetőként 
járta be az országot keresztül
kasul – Érden is többször meg

fordult, a Panoráma kiadásában 
most megjelent Magyarország 
címû könyvében például ír a 
Magyar Földrajzi Múzeumról 
is. A sokoldalú szerző erede
ti szakmájánál fogva (tanár, 
mûvészettörténész, idegenve
zető) nemcsak jól beszél – le
xikális tudása legendás –, de re
mekül ír, rajzol, fest és illusztrál 
is. A könyvbemutatóra elhozott 

néhány épületrajza vagy fest
ménye meghökkentően élethû. 
Országunkat pedig olyan alapo
san mutatja be majd 700 olda
lon és olyan gazdagon illusztrál
ta kiadványát, hogy két dologra 
kaphatunk kedvet: a könyv el
olvasására, majd az utazásra, 
hogy saját szemünkkel lássuk 
Magyarország értékeit, kincseit, 
szépségeit.

Cséke Zsolt filmjeivel kész
tet arra, hogy világot lássunk, 
bár ahová ő eljutott, egy „átlag 
magyar” csak devizahiteleit 
növelve juthatna el… A kiváló 
rendezőt, producert, operatőrt 
irigyelhetjük világlátásáért, 
nem mindennapi élményeiért, 
de azért már kevésbé, ami
kor utazásához „kalapozza” 
a pénzt, vagy amikor éppen 
maláriából gyógyul ki. Eddig 
négyszer kapott maláriát, sze
rencsére mindannyiszor meg
úszta. Hetven országot utazott 
be, ő a modernkori Balázs 
Dénes, akit nagyon tisztel, szép 
szavakkal illetett a konferen
cián. Geográfusi végzettsége 
segíti magányos, hosszú, érde
kes útjain, amelyen hol háti
zsákban, hol kezében cipeli 
kameráját, hogy megoszthassa 
élményeit az itthon maradot
takkal. A Duna TV és az Érd 
Tv rendszeresen vetíti filmje
it, amelyekből megtudhatjuk, 
éppen merre jár gyorsan kopó 
bakancsaiban. Ismeretterjesztő 
filmjeit jól ismerjük, például 
az Óceániai csavargások, a 
Magyarok az emberevők föld
jén, a Kamera a hátizsákban 
vagy a múzeumban, az Érdi 
Napokon vetített Benyovszky 
Móric és a malgasok földje 
címûeket. Ez utóbbi könyv 
formában is megjelent és itt 
mutatták be. (Ezen megle
petésre megjelent egy mada
gaszkári hölgy is, Szovikné 
Raveloarivony Lygée Jeannine 
és a filmben szereplő jogtör
ténész, dr. SzádeczkyKardoss 
Irma is.) Cséke Zsolt húsz éve 
forgat a világban és tudomá
nyos ismeretterjesztő mun
kásságát a Magyar Földrajzi 

Cséke Zsolt Balázs Dénes nyomában

Somorjai Ferenc Magyarországa
Különleges idõszakot élhettünk át az Érdi Napokon, mert néhány nap alatt be-
utazhattunk országot-világot, színes elõadások, színes filmek és színes könyvek 
segítségével, a nagy utazó, Balázs Dénes szellemében. Az általa éppen 30 éve 
alapított Magyar Földrajzi Múzeum ez alkalomból a világjárók klubjává vált. Cséke 
Zsolt rendezõ-producer világhódító filmjeit jól ismerhetik az érdiek az Érd Tv-bõl, 
Somorjai Ferenc Magyarország címû könyvébõl pedig természetesen nem marad-
hatott ki látnivalókban gazdag városunk… 

Társaság életmûdíjjal, Teleki 
Sámuel Emlékéremmel ismerte 
el a közelmúltban.

 Ezen túl, ezek ismeretében 
érdemes nyomon követni mun
kásságát az Érd Tvben, s kicsit 
más szemüveggel nézzük film
jeit, amelyekből nem mindig 
derül ki, hogy mennyi lemon

dás, szenvedés, verejték árán 
készülnek el könnyednek tûnő 
alkotásai. Ugyanilyen szem
mel olvassuk otthonunkban 
Somorjai Ferenc magyarországi 
barangolásait, hiszen az ada
tok ilyen precíz összegyûjtése is 
igen nagy utánjárással jár…

 Temesi László

Somorjai Ferenc dedikál
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Cséke Zsolt elõadást tart a filmvetítés elõtt

Egy hölgy, Szovikné (balra), aki Madagaszkárról érkezett, valamint 
Kubassek János, Cséke Zsolt és dr. Szádeczky-Kardoss Irma beszélget

panoráma

Korda György 55 éve alkot, dolgo-
zik, énekel, és minden kérésnek ele-
get tesz, ha a közönségről van szó. A 
közönség iránti feltétlen szeretetének 
és alázatának is köszönhető, hogy az 
1958-ban először színpadra lépett elő-
adóművész a mai napig óriási népsze-
rűségnek örvend mind a fiatalok, mind 
az idősebbek körében. Korda György 
fáradhatatlan: hajtja a zene és az élet 
szeretete. Minden koncertjén egy cso-
dálatos hangú művész köszönti a néző-
ket, aki töretlen energiával, kedvvel, 
humorral szórakoztatja a közönséget. 
“Csináljunk egy jó bulit…” - hangzott el 
Korda György szájából a varázsmondat, 
amely egy valódi lavinát indított el, nem-
csak Balázs Klárit csigázta fel, hanem a 
pályatársakat is. Az októberben induló 
életműkoncert-turné nemcsak zeneileg 
valódi csemege, hanem hangulatában is: 
fotók,videó-bejátszások, a pályatársak 
személyes visszaemlékezései varázsol-
ják elénk az elmúlt több, mint fél évszá-
zadot. Budapesten a Syma Csarnokban 
december 7.-én este 8 órakor lesz látható 
ez a nem mindennapi koncert. 

Balázs Klári és Korda György nem-
csak az életben, de a színpadon is 
elválaszthatatlanok, természetesen a 
legendás pár együtt lép a színpadra 
az életműkoncert-turnén is. A Korda 
György – Balázs Klári duót a közön-
ség nagy megelégedésére Solymos 
Tóni vezetésével az az a 20 éve nem 
prosperáló Express Zenekar egészíti 
ki, amely most újra összeáll, ezen 
felül pedig a Budapesti Monarchia 
Zenekar művészei is színpadon lesz-
nek. Az Express Zenekar élőben kísé-
ri a művészeket, míg a szimfónikusok 
eddig ismeretlen átiratokat is bemu-
tatnak Korda György népszerű slá-
gereiből. A közönség feltétlen ked-
vence, Korda György már alig várja 
a turnét: „Budapesten már tíz éve 
nem volt nagy koncertünk, és a vidé-
ki nagyvárosokban sem volt lehe-
tőségünk nagyzenekarral fellépni, 
itt az ideje, hogy végre kárpótoljuk 
a közönséget. Az életműkoncert-
turnén Magyarország szinte összes 
nagyvárosában elénekelhetjük majd 
a kedvenc slágereinket, és az olyan 

dalokat is, amelyeket soha nem 
szoktunk. Ez a turné egy valódi idő-
utazás lesz: archív fotók, videók 
idézik majd a régi időket, és a szín-
padon személyes, régi sztorikkal 
is szórakoztatjuk majd a közönsé-
get. Külön öröm számomra, hogy 
1985-ben énekeltem utoljára az 
Expressz Együttessel - akik több, 
mint 20 éve nem adtak együtt kon-
certet -, és most Solymos Tónival az 
élen a vendégeim lesznek. Hatalmas 
buli lesz, egy felejthetetlen színpadi 
show, ami remélem, hogy örökre 
bevésődik a közönség emlékezetébe. 
Én úgy érzem, hogy ezzel a koncert-
tel tartozom a közönségnek, a régi és 
az új rajongók egyaránt várnak egy 
ilyen nagy ünneplésre, ahol együtt 
idézzük fel a régi időket. Meg aka-
rom mutatni, hogy igenis lehet fia-
talnak maradni: hangban, szellem-
ben, kinézetben és persze lélekben. 
De a legeslegfontosabb természe-
tesen az éneklés, és a találkozás a 
közönséggel. Azt szeretném, ha ez 
az életműkoncert turné mindenki-
nek hatalmas élmény lenne, nem-
csak a közönségnek, hanem 
nekünk, alkotóknak is. 

55 év, óriási készülődés, soha nem halott dalok, pályatársak, egy 20 éve nem 
halott együttes, egy igazi szuper koncertsorozat, egy  méltó elismerés… 

A 19 ÁLLOMÁSOS TURNÉ UTOLSÓ HELYSZÍNE BUDAPEST

JEGYEK A BROADWAY JEGYIRODÁBAN (+36 1 340 40 40) ÉS A JEGY.HU OLDALON 2900 FT -TÓL KAPHATÓK.

KORDA GYÖRGY ÉLETMŰ KONCERT
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HIRDETMÉNY

Az utcanévről és a házszámtábláról, a házszámozás szabályairól szóló 12/2000 (III.21.) 
önkormányzati rendelet (rendelet) szerint a Közgyûlés hatáskörébe tartozik az utcák 
elnevezése, nevük megváltoztatása. A rendelet 9.§ alapján az utcaelnevezéssel kapcsolatos 
előkészítési feladatok során a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 
(bizottság) kikéri az elnevezéssel érintett tulajdonosok véleményét. 

A fentieknek megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Érintetteket, hogy a bizottság – a Főépítészi 
Csoport javaslata alapján – a földhivatali nyilvántartás szerint jelenleg névtelen 26275 hrsz-ú 
ingatlan esetében a Tóni csapás elnevezést készíti elő.

A tervezett elnevezéssel kapcsolatban tájékozódhatnak a www.erd.hu honlapon, és 2013. 
október 9-ig jelezhetik írásos véleményüket a Polgárok Háza (Alsó u. 3.) Ügyfélszolgálatán 
leadva, a Főépítészi Csoport (2030 Érd, Alsó u. 1.) részére címezve, illetőleg a foepitesz@erd.
hu e-mail címre küldve. 

 Szabó Béla sk. elnök

A hétvégi  autóvadász  akcióban 
a  polgárőrök  bevonásával  és  a 
rendszámfelismerő  szerkezet 
bevetésével  csaknem  tízezer 
gépjármûvet  ellenőriztek  úgy, 
hogy  a  mûszert  egy  kilométer-
rel  az  ellenőrző  pont  előtt  állí-
tották  fel. A rendszámfelismerő 

előszûrte  a  jármûveket,  és 
„kiszúrta”  a  lopott,  körözött, 
vagy a  lejárt mûszaki vizsgával 
közlekedő  autókat,  amelyeket 
az  ellenőrző  ponton  álló  rend-
őrök  ezt  követően  fel  is  tar-
tóztattak. Sokszor a megállított 
gépkocsi vezetője már sejthette, 

miért  állítják  meg.  Az  autóva-
dász akcióban a gyorshajtókkal 
és  a  szabálytalanul  közleke-
dőkkel  szemben  is  eljártak  az 
egyenruhások. 
Pár  nappal  később,  szept-

ember  26-án  Érd  és  Diósd 
körzetében  tartottak  fokozott 
közbiztonsági  ellenőrzést  az 
Érdi  Rendőrkapitányság  jár-
őrei,  ami  főként  a  lakosság 
közbiztonság  érzetének  javítá-
sára,  az  időskorúak  sérelmére 
elkövetett  bûncselekmények  
megelőzésére  és  a  külterületi 
ingatlanok  védelmére  irányult. 
Ebbe  az  akcióba  is  bevonták 
a  helyi  polgárőrség  önkénte-
seit.  Mivel  a  kapitányság  ille-
tékességi  területén  elkövetett 
bûncselekmények tekintetében 
Érd  a  legfertőzöttebb,  így  itt 
hetente  háromszor,  a  többi 
településen  pedig  heti  egy 
alkalommal  számíthatnak  a 
lakosok hasonló közbiztonsági 
ellenőrzésekre.  Elsősorban  az 
időskorúakkal  szemben  elkö-
vetett  bûncselekmények  meg-
előzését tûzték ki célul, hiszen 
gyakran hallani, hogy mit  sem 
sejtve  bûnözőket  engednek be 
otthonaikba,  akik  valamilyen 
hazug mesével jutnak be, majd 
meglopják,  kifosztják  az  idős 
embereket.  A járőrök  az  utcá-
kat  járva  igazoltatták a gyanús 
személyeket, sőt esetenként, ha 
szükségesnek  látták,  a  náluk 
lévő holmit  is  ellenőrizték. Az 
utcákon így megjelenő, gyakori 

rendőri  jelenlét a  lakosság biz-
tonságérzetét is fokozza. Ezzel 
együtt a külterületeken, az ősz 
beálltával  üresen  maradt  nya-
ralók környékét is körbejárták, 
mert ilyenkor megszaporodnak 
ezeken a részeken a betöréses, 
besurranásos lopások. 
Ezeken  a  napokon  a  közle-

kedésrendészet  munkatársai  a 
jármûveket  is  ellenőrizték,  és 
ha  bûncselekmény  gyanúját 
észlelték,  a  megállított  autók 
csomagterét is átvizsgálták. 
A szeptember  végi,  össze-

hangolt  akcióhoz  hasonlókra 
továbbra  is  hetente  számíthat-
nak mind Érden, mind pedig  a 
környező településeken. 
  Bálint Edit

Autóvadász akció és közbiztonsági ellenõrzés

A fokozott rendõri jelenlét  
elriasztja a bûnözõket
Nagyszabású rendõrségi ellenõrzést tartottak szep
tember végén az Érdi Rendõrkapitányság munkatársai. 
A Közlekedésbiztonsági Osztály rendõrei ezúttal Érden 
és Diósdon, a Budapest felé vezetõ utakon fokozot
tan ellenõrizték a forgalomban résztvevõ jármûveket, 
majd pár nap múlva közbiztonsági járõrözésben vettek 
részt ezen a területen, amit a jövõben hetente meg
ismételnek a kapitányság illetékességi területéhez 
tartozó településeken.

A rendõrség nemcsak a közlekedési, hanem a közbiztonsági ellenõrzések 
számát is megnövelte, így Érden hetente háromszor, a környezõ települé
seken pedig heti egy alkalommal lesz fokozottabb a rendõri jelenlét

A 
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 fe

lvé
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A gyalogos járõrök az utcákat, 
külterületeket is átvizsgálják, hogy 
megelõzzék az idõsek sérelmére 
elkövetett bûncselekményeket, vala
mint a betöréses, besurranásos 
lopásokat

információk

A Magyar  Állatvédő  és  Termé-
szetbarát  Szövetség  az  idén 
21.  alkalommal  rendezi  meg 
hagyományos  felvonulását  az 
Állatok  Világnapja  alkalmából 
2013.  október  6-án,  vasárnap. 
A gyülekezés  9  órakor  lesz  az 
V.  kerület,  Bazilika  melletti 
parkolóban, a  felvonulás  a  szo-
kásos  útvonalon  tart  a  Hősök 
teréig  az  Andrássy  úton  végig 
haladva.
A felvonulásra  mindenféle 

állatot  lehet  hozni,  ami  kötőfé-
ken, pórázon vezethető! 
Ez  idei  felvonulás  kicsit más 

lesz, mint az eddigi, szeretnénk 
emlékezetessé  tenni  ezt  a  na-
pot,  és megrendezzük  az örök-
befogadott kutyák találkozóját.
Sok-sok  örökbefogadott  álla-

tot  várunk!  Reméljük,  elérjük 
az  1000  vagy  nagyobb  létszá-
mot,  és  ezzel  az  eredménnyel 
rekorderekké válunk.
Kérjük, mindenki  hozza ma-

gával az oltási igazolványt és az 
örökbefogadási nyilatkozatot.
A rendezvény  támogatója  a 

Fővárosi  Állat-  és  Növénykert 
és a MARS Hungária Bt.
A felvonulást rossz idő esetén 

is megtartjuk!
Várunk  mindenkit  szeretet-

tel!

Tájékoztató  a  rekordkísérletre 
jelentkezőknek:
 1.   A rekord-kísérletre  jelentke-

ző gazdik és kutyáik regiszt-
rációja a gyülekezési helyen 
történik,  a  Bazilika  melletti 
parkolóban.  Itt  karszalaggal 
ellátott  önkéntesek  felveze-
tik a jelentkezők saját nevét, 
a kutyák nevét és ellenőrzik 
a  hozott  igazolásokat,  úgy 
mint  az  örökbefogadási  pa-
pírt, vagy/és oltási könyvet.

2.   A jelentkezők  levehetetlen, 
számozott   karszalagot  kap-
nak, melynek számát az ön-

kéntesek  felvezetik  a  hitele-
sített regisztrációs ívekre.

3.   A jelentkezők  ezt  követően 
részt  vesznek  a  felvonulá-
son, amely 11-12 óra  között 
zajlik, a Hősök teréig.

4.   A Hősök  terén  a  kutyák  és 
gazdijaik  egy  tömeget  alkot-
nak, nem széledhetnek szét. 
A rekordkísérletről  fotós  do-
kumentációt  kell  készíteni, 
ezért a kutyáknak a hangos-
bemondó által jelzett időben 
a  gazdik  mellett  kell  állni, 
vagy  ülni  3  percig, melynek 
leteltét  szintén  jelezni  fog-
juk.

5.   A 3  perc  alatt  kell  regiszt-
rálni  és  dokumentálni 
az  összegyûlt  tömeget. 
A oldalról  és  felülről  készü-
lő  videók  alapján  tudjuk  
tanúsítani,  hogy  a  jelentke-
zők  részt  vettek  a  kísérlet-
ben.  Sikeres  kísérlet  esetén 
az  angol  Guinness  Rekord 
Társaság  hitelesíti  a  rekor-
dot.

Kérünk  minden  jelentkezőt, 
hogy  vegye  komolyan  és  tartsa 
be a kért szempontokat!
Köszönettel:  
    Rendezők 

Guinness rekord kísérlet
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Az ösztöndíj célja 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése az 
Esélyteremtõ Ösztöndíj alapításával lehetõséget és segítsé-
get kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az 
alap-, és középfokú oktatásban folytatott tanulmányokhoz, 
remélve, hogy közülük sokan a város képzett szakembereivé 
válnak.

Jogosultsági feltételek

Az Esélyteremtõ Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a 
pályázó nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy 
külföldi oktatási intézményben: 

a) alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat, 
b)  Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhely-

lyel rendelkezik, 
c) tanulmányi eredménye 3,5-es átlagot eléri, 
d) magatartása jó vagy példás, és 
e) igazolatlan mulasztása nincs.

Ezen kívül a következõ feltételek közül legalább egynek is 
fenn kell állnia: 

a)  a pályázó hátrányos, vagy halmozottan hátrányos 
helyzetû,

b) családba fogadott, 
c) átmeneti nevelésben részesülõ,
d) védelembe vett, 
e) ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
f) utógondozói ellátásban részesülõ. 

Az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság a pályázatok elbírálása 
során az alábbi szempontok és sorrend alapján dönt: 

a) a pályázó tanulmányi eredménye,
b) a pályázó családjában élõ eltartottak száma,
c) a család egy fõre jutó jövedelme.

Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelmérõl és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § 
(4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok ese-
tén az ösztöndíjban az ötödik évfolyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai

Pályázni a Pályázati ûrlap kitöltésével és az abban meghatá-
rozott kötelezõ mellékletek csatolásával lehet. 

A pályázatot – a pályázó által aláírva – 1 példányban, zárt 
borítékban kell benyújtani személyesen a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Polgárok Háza, Alsó u. 
3.), vagy postai úton. A postai úton benyújtott pályázat 
esetében a benyújtási határidõn a postára adás idejét kell 
érteni. A borítékon fel kell tüntetni: „Esélyteremtõ Ösztöndíj 
pályázat”.

A pályázati dokumentáció átvehetõ a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy letölthetõ a www.erd.hu 
honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból. 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkor-
mányzat honlapján történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázatok elbírálása

Az Esélyteremtõ Ösztöndíj odaítélésrõl az Oktatási és 
Mûvelõdési Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidõ 
leteltétõl számított 15. munkanap.

Az elbírálás során az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság a 
határidõn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelõ pályá-
zatokat a bírálatból kizárja, minden határidõben benyújtott 
formailag megfelelõ pályázatot pedig érdemben elbírál. 

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésrõl a 
Bizottság a pályázókat írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

Az ösztöndíjban részesülõk minimum 5.000,- Ft, maximum 
10.000,- forint havi támogatásban részesülnek az oktatási év 
10 hónapjára. 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 
10-éig bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában lehet felvenni. A tanév során a kifize-
tés módjának megváltoztatására nincs lehetõség. Alapfokú 
oktatásban részt vevõ jogosult esetén a kifizetés a törvényes 
képviselõ részére történik.

A félévi bizonyítvány kézhezvételét követõen az ösztöndíj 
továbbfolyósításához a tanulói jogviszonyt február 28-ig 
igazolni kell. 

A benyújtási határnapot követõen beérkezett vagy postára 
adott igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos 
hiánypótlásra nincs lehetõség.

A tanulói jogviszony igazolás hiánya esetén a második 
félévi ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni. 

Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíjat két hónapot meg-
haladóan nem veszi fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül. 

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi idõben a tanulónak 
felróható módon megszûnik, az ösztöndíjat meg kell szün-
tetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza 
kell fizetni.

Az Esélyteremtõ Ösztöndíj megszüntetésérõl az Oktatási 
és Mûvelõdési Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztön-
díjban vagy az Esélyteremtõ Ösztöndíjban részesíthetõ. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy az elnyert ösz-
töndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség 
nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek 
számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális 
és tanulmányi ösztöndíjak.

 Oktatási és Mûvelõdési Bizottság

Pályázati kiírás  
Érd Megyei Jogú Város esélyteremtõ ösztöndíjára

információk

Nyílt nap az ÉTH telephelyén

KUKAkulTÚRA, 2013
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit kft. (ÉTH) tisztelettel és szeretettel invitálja mindazokat az érdi, diósdi, tárnoki  
akosokat, akik egy nyílt nap keretében, szívesen megnéznék közelebbről is a munkánkat. 
Az ÉTH is csatlakozott az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit kft által második alkalommal meghirdetett 
Hulladékkezelők Nyílt Napja programhoz. 
E nyílt napon mi is szeretnénk településeink lakosainak bemutatni azokat a munkafolyamatokat, amelynek során a kukákból és  
a szelektív hulladékszigetekről begyűjtött hulladékokat feldolgozzuk. 

A nyílt nap időpontja: 2013. október 05.,  8-12 óra között 
Helyszín:  Érd, Sas utca 2. 

Szívesen fogadunk egyéni és csoportos jelentkezéseket is. Előzetes regisztráció és érdeklődés október 4. 12 óráig: e-mail: ugyfelszol-
galat@eth-erd.hu
Telefon: 06/23-522-600, mobil: 06/70-466-60-60
Munkánk jellegére tekintettel 14 éven aluliak csak szülői, vagy nevelői felügyelettel léphetnek be e telephelyre. Javasolt öltözködés: 
normál kiránduló ruházat, zárt cipő. 
Úgy tervezzük, hogy egy-egy csoport (max. 10 fő) részére a túra 25-30 percig tart. 
Nagyon örülnénk, ha Ön is megtisztelne bennünket érdeklődésével és jelenlétével, hogy bemutathassuk, hogyan dolgozunk.

 Az ÉTH Sajtószolgálata

A tetőterek utólagos hőszi-
getelése mindig nagy felfordu-
lással jár. A több napig tartó 
munka során kívülről és belül-
ről is megbontják a falakat, 
illetve a tetőt, nem kis kelle-
metlenséget okozva ezzel az 
ott élőknek. Amerikában már 
50 éve használják azt a techno-
lógiát, amelynek köszönhetően 
mindez elkerülhető – az eljárás 
immár hazánkban is elérhető. 
A speciális összetételű poliu-
retán habot szórt technológi-
ával juttatják a kívánt helyre 

kívülről, mindössze a cserép 
megbontásával. Mivel a hagyo-
mányos szigetelőanyagoknál 
vékonyabb rétegben alkalmaz-
va is elérhető a kívánt ered-
mény, még a szarufák meg-
vastagítására sincs szükség, 
de elhagyható a tetőfólia is, 
mivel illesztésmentes felülete 
vízállóságot garantál. Az anyag 
önmagában már 8-10 cm vas-
tagságtól kielégíti a mai köve-
telményeket, ugyanis 2,5-szer 
hatékonyabb eljárás, mint 
más, hagyományos (poliszti-

rol, ásványgyapot) szigetelés. 
Mivel pedig egyedülálló módon 
nem csupán a hideg, hanem 
a felmelegedés ellen is védel-
met nyújt, összességében akár 
40-70% energiamegtakarítás 
érhető el vele. Az eljárás meg-
oldást nyújthat olyan helyisé-
gek szigetelésére is, ahol hely-
hiány miatt korábban ez nem 
volt megoldható. Alkalmazható 
tetőterek mellett födémek és 
aljzatok szigetelésére is, sőt 
lapos tetőkön is, mivel járható 
felületet biztosít. Ez esetben 
nagyobb sűrűségű habot szór-
nak a felületre – akár a bitume-
nes lemez tetejére is – megspó-
rolva ezzel a bontás, illetve a 
veszélyes anyag szállításának 
költségét. A víz- és hőszigete-
lést egyaránt biztosító felületet 
pedig mindössze egy nap alatt 
fel tudják vinni egy komplett 
panelépület tetejére. (x)

A jövő hőszigetelése

www.ecopur.hu
info@ecopur.hu
20/370-0818
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A városi  rang  további  lehetősé-
geket  jelent  a  töretlen  fejlődés-
hez. „Jó hírrel kezdem – mondta 
júliusi  érdi  sajtótájékoztatóján 
Aradszki  András  országgyûlési 
képviselő  –,  eggyel  kevesebb 
nagyközség,  de  eggyel  több 
város lesz a választókerületben. 
Áder  János  köztársasági  elnök 
ugyanis  aláírta  Diósd  nagykö-
zség  várossá  nyilvánításának 
dokumentumát. Már régen java-
soltam a helyi vezetésnek, hogy 
kezdeményezzék  a  városi  rang 
elnyerését.  Most  Spéth  Géza 
polgármesterrel együttmûködve 
sikerült ezt elérni. Mintegy het-
ven  település  pályázott  erre. 

Biztos  vagyok  abban,  hogy 
Diósd  ezután még  erőteljesebb 
fejlődésnek  indul.  Gratulálok  a 
diósdiaknak,  a  város  vezetésé-
nek, és kívánom, hogy a további 
fejlődés  során  meg  tudják  tar-
tani  eddigi  értékeiket,  a  falusi 
hangulatot,  a  kisvárosi  jelleget 
és a lokálpatriotizmusukat!”
Mi  is  gratulálunk  olvasóink 

nevében  a  diósdiaknak,  akik 
immár  városlakók.  Spéth  Géza 
polgármestertől  is  először  azt 
kérdeztük  dolgozószobájában: 
Milyen  érzés  városlakónak 
lenni,  illetve  mi  jutott  eszébe, 
amikor  megtudta,  hogy  a  tele-
pülés városi rangot kapott?

–  Három  szó  jutott  eszem-
be  először,  amikor  a  hírt  meg-
hallottam,  illetve  a  Magyar 
Közlönyben olvastam: az öröm, 
a  köszönet  és  a  hála  –  vála-
szolta.  –  Örülök,  mert  Diósd 
történetének  legjelentősebb 
eseménye  ez.  Köszönet  a min-
denkori  képviselő-testületnek, 
korábbi  polgármestereknek, 
munkatársaknak, az itt élőknek 
és  Trócsányi  András  pályázat-
írónak,  aki  kiváló munkát  vég-
zett,  valamint  Aradszki  András 
országgyûlési képviselőnek, aki 
támogatta  várossá  válásunkat, 
és lobbizott is érte. Ugyanakkor 
hálás  vagyok  az  összes  diós-

Spéth Géza: „Köszönet mindenkinek a történelmi sikerért”

Város lett Diósd, a „jószomszéd” 
A kis testvér, akivel számos köldökzsinór köt össze bennünket, érdieket, hirtelen 
naggyá nõtt – Diósd nyártól város lett! A jó hír csak azokat lepi meg, akik nem 
tudják, az utóbbi idõkben milyen fejlõdésen ment keresztül a nagyközség, mennyi 
mindent tettek az ott élõk, hogy komfortosabbá váljon lakóhelyük. 

katársak  létszámát,  amennyi-
ben  a  feladatok  ellátása  nem 
indokolja, viszont a mûködésre 
adott, de fel nem használt, azaz 
megmaradó  pénzügyi  keretet  a 
város egyéb célokra fordíthatja. 
Nagyon fontos hozadéka még a 
városi rangnak a pályázati lehe-
tőségek  bővülése,  hiszen  létez-
nek  olyan  kiírások  is,  amelyek 
kizárólag  városoknak  szólnak. 
Fontos, hogy  immár városként, 
az  itt  mûködő  járási  kirendelt-
ség mielőbb kormányablak stá-
tuszt  kapjon,  amely  a  lakosság 
érdekeit  messzemenően  szol-
gálná,  az  életminőséget  tovább 
javítaná.  Ezen  kívül  legfonto-
sabb a bölcsőde mielőbbi befe-
jezése,  az  út-  és  járdahálózat 
bővítése, felújítása, a Közösségi 
Ház átépítése,  a hivatalunk  fel-
újítása, bővítése, a csapadékvíz 

elvezetésének  végleges  megol-
dása  azokon  a  helyeken,  ahol 
a  legnagyobb esőzéskor  legjob-
ban  károsodnak,  és  a  szenny-
vízelvezetés  teljes  megoldása. 
Van  tehát  bőven  tennivalónk 
és  lesz  a  jövőben  is.  A várossá 
válás  azonban  nemcsak  gazda-
sági,  hanem  morális  előnnyel 
is jár.
–  Nem  félnek  attól,  hogy  az 

urbanizációval  elveszti  csalá-
dias  báját  ez  a  barátságos  kis 
helység?
– Nem, mert Diósd valódi, jól 

mûködő  közösség,  ahol  a  pol-
gárok mindent megtettek azért, 
hogy  a  nagyközség  többszörö-
sére  duzzadt  népességszáma 
mellett  is  –  jelenleg  tízezren 
laknak  itt,  a  169.  legnépesebb 
város  lettünk  a  329-ből  – meg-
őrizze  családias  jellegét,  tradí-

cióit,  illetve  újakat  teremtsen. 
Nálunk  a  lakosság  urbánus 
életmódjának  is  köszönhetően 
kiemelkedő a civil aktivitás.
 

*  *  *

Körbenézve  az  immár  város-
központban,  megkérdeztünk 
néhány  itt  élőt,  mit  szónak 
ahhoz, hogy városiakká váltak? 
Varga  Marianna  a  másfél  éves 
Gáborkával  és  szomszédasszo-
nyával,  Szalai  Jánosnéval  ült 
egy  padon,  ők  így  fogalmazták 
meg érzésüket:
–  Nem  tudjuk,  ez  mivel  jár, 

jó vagy rossz lesz, majd később 
kiderül. Meglepődtünk a „kine-
vezésen”,  reméljük  ezzel  nem 
fog eltûnni a település családias 
jellege. 
Paszternák  Lászlóné,  a  Red 

Rose Kávézó üzemeltetője:

–  Õseim  is  mind  diósdiak, 
nekem  sokáig  falu  marad,  de 
ha ez a változás  jót  tesz a  tele-
pülésnek, előnyökkel jár, akkor 
örülök a városi rangnak. 
A kávézóban  ülő  Mészáros 

Tamás  ötven  évig  élt  itt,  évek-
kel  ezelőtt  elhagyta  faluját,  de 
a  napokban  visszaköltözött  -  
immár a városba. Õ csak ennyit 
jegyzett meg: 
– Kíváncsi  vagyok  a  fejlődés-

re,  de  félek,  nehogy  drágább 
legyen a városi élet, mint a falu-
si volt…
A 21  éves  fagyis  Paszternák 

Alexandra  hallva  beszélgeté-
sünket odaszólt: 
– Olyan aranyos kis falu volt. 

Volt. Lehet, hogy aranyos város 
lesz?
Ebben bízik minden diósdi.
   Temesi László

dinak  is  a  segítségért,  a  türel-
mükért,  az  együttmûködésért, 
a  toleranciájukért,  hiszen  egy 
település fejlődése, épülése nem 
töretlen  pályaív,  vannak  kelle-
metlen, keserû időszakai is.
– Ezeken kívül, minek köszön-

hetik várossá válásukat?
–  Gyarapodásunknak,  fejlő-

désünknek,  javaink  sokaso-
dásának.  Diósd  dinamikusan 
növekvő  település,  sőt,  egyike 
az elmúlt évtized leggyorsabban 
gyarapodóinak,  kiemelkedett  a 
hazai községek mezőnyéből. Az 
iskola  felújítása,  az  új  óvoda 
létrehozása, az épülő bölcsőde, 
a csatornázás, az út- és járdaépí-
tés,  a  sportpálya,  a mûvelődési 
ház,  a  könyvtár  megteremtése, 
a  hivatal  épületében  létreho-
zott  járási  kirendeltség,  a  7-es 
út  mentén  megnyílt  Interspar 
és még  számos  fejlesztés mind 
egy-egy  lépcsőfok  volt  város-
sá  válásunkban,  amihez  hoz-
zájárult  T.  Mészáros  András, 
Érd polgármestere is, aki írásos 
támogató  nyilatkozatával  segí-
tett  nekünk,  amiért  köszönet 
illeti. 
–  Mostantól  vetélytárs  lesz 

egymásnak  a  két  szomszéd-
város, akiket több köldökzsinór 
is összeköt?
– Biztos vagyok benne, hogy 

nem,  továbbra  is  jól  fogunk 
együttmûködni. Bennünket sok 
minden  összeköt  Érddel  (ha 
csak  az  utcákat  említjük,  leg-
alább öt), de a közszolgáltatások 
java részét is közösen bonyolít-
juk.  Itt  megemlíthetem  a  víz, 
a  csatorna,  a  hulladékelszállí-
tást,  a  szociális  ellátást  vagy 
az  orvosi  ügyeletet. Nagyon  jó 
a  kapcsolatunk  Érddel,  a  pol-
gármester  úrral  kölcsönösen 
támogatjuk  egymást  különfé-
le  elképzelésekben,  és  biztos 
vagyok benne, hogy  a  jövőben 
is  így  lesz,  tehát  vetélytársról 
nem  beszélhetünk.  Különben 
is,  sokan  Érdről  idejárnak 
dolgozni  a  Kludiba,  illetve  a 
Keroxba, és innen is többen jár-
nak  naponta  a  „szomszédba”, 
tehát létérdekünk továbbra is a 
jószomszédi viszony ápolása. 
– Milyen előnnyel jár a városi 

rang  és  milyen  fejlesztésekre 
számíthatnak az itt élők?
–  Jobb  lesz  a  finanszírozás, 

több  pályázati  lehetőségünk 
lesz.  Ez  évben  másfél  milliárd 
forintból  gazdálkodunk,  jövőre 
bizonyára  többől.  2013.  január 
1-től az önkormányzatok finan-
szírozása a normatív alapúról a 
feladatalapú  rendszerre  tért  át. 
Gyakorlatilag  ez  annyit  jelent, 
hogy  a  városok  több  állami 
pénzt  kapnak  a  mûködésre,  a 
polgármesteri hivatal létszámke-
rete emelkedhet. Természetesen 
nem  kell  megemelni  a  mun-

A boldog és büszke polgármester, Spéth Géza hivatalában
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Az önkormányzat épülete is megújulásra szorul

Diskurzus a városról, Varga Marianna, Gáborka és szomszéd Szalainé

panoráma

Az augusztus 26-án újra nyitó, megemelt pultszámmal el-
látott, megújult Telekom Partner üzlet kellemes és vonzó 

ahol a látogatók többek között megtapasztalhatják az 

Természetesen az új üzlet munkatársai – a Telekom szol-
-

iPhone készüléket, amelyet akár azonnal meg is vásárol-
hatnak, illetve az üzletben bemutatott tartozékokat is 

Az üzlet egyik különlegessége a személyes konzultáció 

-

-

-

KEDVEZMÉNY KUPON

1000 Ft
és táblagép tartozék árából!

További értékesítési pontjaink

-
telére jogosító utalvány. A kupon a vásárlót, a beváltás helyén aktuálisan rendelkezésre álló mobiltelefon és táblagép tartozékok aktuális fogyasztói árából 
1000 Ft árkedvezményre jogosítja. Egy kupon egy alkalommal váltható be, egy vásárlás alkalmával csak egy kupon használható fel. A kupon nem vonható 
össze semmilyen egyéb, az üzletben párhuzamosan futó akciós ajánlattal, vagy kedvezményre jogosító kuponnal. A kupon sokszorosítása tilos. Sérült vagy 
hamis (pl. fénymásolt, módosított) kupont nem áll módunkban elfogadni.
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Két, tavaly még NB III-as csapat 
találkozóján a tabellán elfoglalt 
helyezés alapján egyértelmûen 
az Érd volt az esélyesebb. 
A vendégek azzal büszkél-
kedhetnek, hogy a listavezető 
Vácnak eddig csak ők rúgtak 
gólt, s ez némi önbizalommal 
tölthette el őket, míg az érdi 
csapat a váci kisiklást igyekezett 
feledtetni.

Sorozatos hazai támadások és 
szögletek vezették be a mérkő-
zést. A vendégek 7-8 emberrel 
védekeztek és alig-alig léptek át 
az érdi térfélre. Az állandósuló 
hazai fölény ellenére gólhely-
zetet nem tudott az érdi csapat 
kialakítani, sőt egy ellentáma-
dás után Kertész bravúrral hárí-
totta a vendégek kapura lövését. 
A 26. percben váratlanul jutott 
előnyhöz a vendég együttes. 
Thoma K. a kaputól mintegy 30 
méterre lövésre szánta el magát,  
s a labda a kapujából kint álló 
Kertész F. felett került a hálóba. 
0-1. A gól után kapkodóvá vált a 
hazaiak játéka, míg a vendégek 
továbbra is eredményesen száll-
ták meg kapujuk előterét, így a 
körülményesen és kényelmesen 
adogató hazaiak ellen biztosan 
őrizték kapujukat a góltól.

A szünetben cserélt a hazai 
csapat, és az addigi kényelmes 
játékán igyekezett gyorsítani. Az 
első félidőhöz hasonlóan újabb 
hazai szögletekkel folytatódott 

a találkozó és ezek egyikéből 
végre megszületett az egyenlítő 
gól. A 49. percben Kupi Z. bal 
oldalról végezte el a szögletrú-
gást. A beívelt labdát Csizmadia 
Z. elsőre a felső lécre, majd 
ismétléskor a kapuba fejelte. 
1-1. Az egyenlítő gól után foly-
tatta rohamait a hazai csapat, 
sorra vezette a már egyre gól-
veszélyesebb támadásait, míg 
a vendégek az egy pontért har-
colva kapujuk előteréből arra 
rúgták a labdát, amerre álltak. 
Az állandósuló érdi fölény a 67. 
percben újabb gólt eredménye-
zett. Kupi Z. ekkor jobb oldal-
ról végzett el egy szögletrúgást, 
amelyre Csizmadia Z. érkezett 
és fejelt a kapuba. 2-1. A vezető 
hazai gól után sem változott a 
játék képe. A vendégek köröm-
szakadtáig védték kapujukat az 
újabb érdi góltól, míg a hazai 
csapat már akcióból is alakí-
tott ki gólhelyzetet, de ezeket 
rendre elpuskázta. Az utolsó öt 
percben váltott a vendégcsapat, 
feladva addigi zárt védekezé-
sét, néhány gyors támadással 
igyekezett meglepni a három 
pontot már zsebben érző érdi-
eket, de ez már nem vezetett 
eredményre.

Az eddigi találkozókon gól-
jai zömét pontrúgásokból elért 
góloknak és Csizmadia Z. ered-
ményességének köszönhetően 
az érdi csapat őrzi dobogós 

Érdi VSE – Tápiószecsõ FC 2-1 (0-1)

Nehezen kiharcolt gyõzelem
helyét a tabellán. Az világosan 
látszik, hogy ellenfeleink, külö-
nösen a hazai mérkőzéseinken 
a nyílt játék helyett a „minél 
kevesebb kapott góllal megúsz-
ni” taktikát választják. Ennek 
ellenszerét kell megtalálnia 
Limperger Zs. edzőnek, mert 
csak így maradhatunk verseny-
ben a dobogós helyek valame-
lyikének elérésében.

Érdi VSE – Tápiószecső FC 
2-1 (0-1)
Érd, 200 néző
Vezette: Mátéffy Richárd
Érd: Kertész F. – Ország 
P., Jakab Á., Süveges G., 
Cservenka G. – Papp G. 
(Makituma N.), Kupi Z., 
Csizmadia Z., Kormos E. – 
Gyurácz B. (László Cs.), Patkó 
Gy., (Kovács B.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Csizmadia Z., 2 ill. 
Thoma K.
Sárga lap: Ország P.
Jók: Jakab Á., Kupi Z., 
Csizmadia Z.

A mérkőzés után a hazaiak 
edzője a megérdemelt győze-
lemről, míg a vendégek edző-
je az elszalasztott lehetőségről 
beszélt.

Limperger Zs.(Érd): 
– Tudtuk, hogy a Tápiószecső 

elleni mérkőzés nem lesz 
könnyû, mivel a Vác szoros 
mérkőzésen csak 2-1-re tudta 
legyőzni őket. Úgy gondolom, 
hogy a második félidő alap-
ján megérdemelten nyertünk, 
hiszen a vendégek talán csak 
az utolsó öt percben jöttek át a 
félpályán.

Lilik P. (Tápiószecső):
– Sajnoss megint maradt a 

vállveregetés a csapat felé, bizo-
nyítva, hogy jó úton járunk. 
Eredménytelenségünknek több 
oka van, ebben a mérkőzésben 
is több volt. Csináljuk tovább és 
reméljük, ennek meg is lesz az 
eredménye.

A következő, 8. fordulóban, 
október 5-én szombaton három 
órakor az Örkény csapata érke-
zik az Ercsi úti sportpályára, 
majd a 9. fordulóban, október 
12-én szombaton három órakor 
Törökbálinton vendégeskedik 
az érdi együttes.  Harmat Jenő

A zöld mezben ( 4-es számmal) játszó Csizmadia Z. két, szögletbõl elért 
góljával fordított a hazai csapat
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AJTÓ-ABLAK

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

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

www.diadaliv2001.hu

- 7 év garanciával

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

Budapest vezetõ ingatlanirodája fix fizetéssel, 
ingyenes képzéssel, azonnali kezdéssel ingatlan
közvetítõket keres! 2694990    
ht@tippingatlan.hu

Gárdonyi tanuszodával szembeni szépségstúdió
ba fodrász váltótársat keresek, önálló mûszakba, 
vállalkozóként. T:06 20 931 9086

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

Érdi cég azonnali kezdéssel keres kõmûvest, 
burkolót, saját közlekedés elõnyt jelent. T:06 30 
256 6053

GUMISZERELÕT KERESÜNK ÉRDI MÛHELYBE. 
T:06/20/9966393

ÁLLÁST KERES

Megbízható, leinformálható, nem dohányzó nõ 
takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet vállal. T:06 
70 514 3705

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

ÁLLATORVOS

AUTÓALKATRÉSZ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS















ÉPÍTÕANYAG

ESKÜVÕ

FELVÁSÁRLÁS

FOGÁSZAT

Üdvözlöm! Amennyiben biztos forrásból sze
retne új esztétikus megbízható fix fogsort, kérem 
keressen bizalommal, elérhetõ árak, akár házhoz 
is. 0630/4990377

FUVARVÁLLALÁS

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GÉP

GONDOZÁS

Keresek idõs embert v. házaspárt, aki gondozá
sért lakhatást biztosítana. Egy köz.termetû kutyám 
van. Érd v. környéke v. Bp. T:70 572 7679

GUMI

Skoda Felíciához 4 db alig használt téli gumi, 
felnivel eladó 8000 Ft/db. T:06 30 319 6409

GYÜMÖLCS

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

Szedd magad téli körtébõl és hatféle almából 
100 Ftért október 5tõl. Érd, Bagoly u. 87. T:0620 
423 0379

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Õsszel halmozzuk az akciókat! ELADÓ víz
parti apartmanok SiófokAranyparton 4.950.000 
Ft+Áfától.aranyhid.hu +36303893000   
www.ingatlan.com/6668184

Budapest XVIII., Ipacsfa utca 19., 20.000 nm
es, telekrész eladó. Szeméttel szennyezett talaj! Ár: 
154 millió  +36305251144    
www.ingatlan.com/20335897

















Jó ingatlanos vagy? Mit szólsz 60% jutalékhoz? 
GDNingatlanhálózat. l.morvay@gdningatlan.hu

Érden és környékén, eladó, kiadó ingatlanokat 
keresünk ügyfeleink részére. 06205829895 Érd, 
Riminyáki út 56.

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

Budaörs központjában, csendes környéken, jó 
közlekedéssel 759 m²es ingatlan 2 különálló lakó
épülettel eladó. T:06 30 908 5521

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

Eladó SiófokSzabadifürdõ 75 Nöles telken 
25 m² faház összközmûves, aszfaltos utcában. 
T:0620 9392 042

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

Eladom Diósd központjában társasházi 49 m² fel
újított, alacsony rezsijû lakásomat. T:06 30 386 8538

Érd Postástelepen 60 m² ház 12,5 M Ft eladó, 
200 Nöl telken. T:06 23 361 288, 06 70 385 6072

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

INGATLANIRODA

JÁRMÛ

JÓSLÁS

Kártyajóslás Parkvárosba tarot kártyából 500 Ft/
kérdés, idõpont egyeztetéssel. T:06 30 465 6116

KERT

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

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

KIADÓ

Érden a Tárnoki út aszfaltos részén buszmeg
állóhoz közeli családi házban teljesen különálló 
szinten 50 m² tetõtéri lakás 2 szoba, konyha, 
fürdõszoba, elõszoba, erkély, bútorozott sürgõsen 
kiadó gépkocsibeállás lehetséges. Kábel tv, telefon 
igény szerint megoldható. Kerthasználat megbeszé
lés tárgya. Ár 55 E Ft+rezsi. T:06306249604

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

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

Kiadó külön bejáratú fürdõszobás szoba, jól 
felszerelt konyhával két férfi munkásnak. T:06 30 
429 5365

Külön bejáratú két szobás lakás kiadó 50 E 
Ft+rezsi+1 hó kaució. T:06 70 578 5696, 06 
70 326 1809

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

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

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

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

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















































KIADÓ LAKÁST KERES
KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közlekedéssel 

ügyfeleink részére a belvárosban (Itõl XIV. kerü
letekben). Hívja a 706273436 számot és segítünk 
gyorsan kiadni lakását!

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG
Használtruha végkiárusítás: 100 Ft/db áron.Ui.:

egy 16 és egy 18 m² üzlet kiadó. Érd, Hivatalnok 
út 12/A.

KONTÉNER

KOVÁCS

KÖLTÖZTETÉS

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS
Ingatlanok teljeskörû felújítása, javítása: fes

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

MASSZÁZS

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

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

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

Matematika korrepetálást vállalok.T:06 70 246 
2495

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/9488909

ROBOGÓ

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



















SZABÓ

SZOBAFESTÉS

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

SZIPPANTÁS

SZOLGÁLTATÁS

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

TÁRSKERESÕ

59 éves özvegy hölgy korban hozzáillõ, komoly 
urat keres társnak. T:06 30 636 2340

TELEK
Eladó ÉrdSzázhalombatta között fõúton 3021 

m² zártkerti telek. Ár:3,3 M Ft. T:0620 252 1723









TETÕSZERVIZ

TV JAVÍTÁS

VARRÁS

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Eladó lakásberendezés: FÉG C40 gázkazán 25 E 
Ft, P4 asztali számítógép 20 E Ft, fenyõ szekrény, 
kerti grillezõ, stb. T:0620 592 1219

Eladó 3 éves alig használt ceragemágy 500 E Ft. 
T:06 23 361 288, 06 70 70 385 6072

Új 7 m x 2 m sárga hullámpala eladó. T:06 70 
617 7203, 06 23 374 778

Bontott fa ajtó, ablak és kúpcserép eladó. T:06 
30 369 7255

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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











AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!

www.ingatlan.com/20340355

Szántódon, új építésű egyedi fűtéses lakások 
eladók nettó 11,2 M Ft-tól. 15 M ft-ig 

illeték mentesen 0620/337-1899
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ÉRD-FTC, 2. fejezet. Két hét-
tel korábban a Népligetben 
már megmérkőztek a felek a 
Bajnokok Ligája selejtezőjében 
és Tomori Zsuzsanna ütése 
után magasra csaptak az indu-
latok. Akkor a narancsmezesek 
Triscsuk Krisztina kiválásáig 
vezettek a rivális otthonában 
– ezúttal azonban a csodálatos 
érdi Városi Sportcsarnok volt a 
rangadó helyszíne, és Triscsuk 
Krisztina nélkül. A várakozás 
óriási volt, ez meglátszott a 
létszámon is, az ÉRD meccsé-
re először igyekeztek ekkora 
számban a szurkolók. 

Triscsuk Krisztina állapota 
szépen javul, olyannyira, hogy 
már a DVSC ellen is játszani 
akart, ami jól mutatja elszántsá-
gát és elhivatottságát. A helyzet 
viszont korántsem ennyire 
egyszerû, a súlyos arcsérülés 
miatt egyelőre játékról, meccsről 
szó sem lehet, de már az is biz-
tató, hogy ott lehetett a váloga-
tott tatai edzőtáborában. Sajnos 
azonban az ÉRD továbbra is 
nélkülözni kénytelen a csapat 
oszlopát. Az előző szezon alap-
szakaszában még a Batthyány 
Tornacsarnokban katartikus 
sikert arattak a hazaiak, ezek 
a momentumok beleégtek az 
emlékezetbe. Frissítésképpen 
azonban a találkozó előtt ismét 
megtekinthették a nézők az ese-
ményeket, és ebből Szabó Edina 
csapata is erőt meríthetett. 

A stílusosan narancssárga-
fekete kapufára azonban nem 

ragadt az ünnepi hangulatból, 
az első percekben mintha szán-
dékosan a hazaiak ellen dolgo-
zott volna, Klivinyi Kinga lövé-
sét és Schatzl Nadine ejtését 
is „védte”. Szucsánszki Zita és 
Tomori Zsuzsanna gyors dup-
lával kezdett, jelezve, hogy a 
dunaújvárosi botláson kívül 
többet a zöld-fehérek sem szán-
dékoznak hibázni. Egyszerûen 
nem akart beindulni a hazai 
támadójáték, és az utóbbi 
hetekben bravúrokat halmozó 
Oguntoye Viktória sem tudott 
védéseket felmutatni. Ebben 
persze társai is ludasak voltak 
valamelyest, de az igazi problé-
ma inkább elöl akadt. Klivinyi 
Kinga lövései sokszor nem talál-
tak kaput, Wolf Alexandra talp-
ról eleresztett próbálkozásait 
pedig könnyedén blokkolták a 
fővárosi védők. A 11. percben, 
amikor Szabó Edina időt kért, 
már magabiztosnak számított 
az FTC előnye, ám az eliga-
zítás átmenetileg hatott. Szara 
Vukcsevics góljával és Wolf 
Alexandra hetesével zárkózott 
az ÉRD, utána azonban jött egy 
igazán fájdalmas válasz, ember-
hátrányból. Zácsik Szandra 
talált lyukat a falon, és hiába 
próbálták szoros emberfogás-
sal kivenni a játékból Tomori 
Zsuzsannát, mégis sorozatban 
jöttek a ferencvárosiak góljai. 
Ráadásul a félidő derekán beállt 
a kispadról a német válogatott 
balátlövő Laura Steinbach, aki 
mint kés a vajon hatolt át az 
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Kiütéses vereséggel oda a makulátlan mérleg
érdi védelmen. Szabó Edina 
kényszerûségből kapuscserék-
kel próbálkozott, de Janurik 
Kinga sem tudott labdát fogni. 
A támadójáték variációs lehe-
tőségeinek hiánya, a sérülé-
sek miatt lehetetlen volt szo-
rossá tenni a találkozót. Az 
utolsó reménysugár Szvetlana 
Gridnyeva volt, aki viszont bra-
vúrokkal szállt be a meccsbe 
az első harminc perc végén, 
különösen Nerea Pena zicce-
rénél hárított látványosan. 
Szembetûnő volt a cserepadok 
közötti különbség, hiszen Elek 
Gábor a Laura Steinbach-Nerea 
Pena páros pályára küldésé-
vel sem árult zsákbamacskát. 
A német-spanyol kettős az utol-
só bő tíz percben a hét szerzett 
gólból hatot vállalt. Érdi oldalon 
Schatzl Nadine próbálta hátára 
venni csapatát, aki az utóbbi 
fordulókban folyamatosan és 
megbízhatóan szállítja a talá-
latokat, a befejezéseire pedig 
ismét csak csettinteni lehetett. 

A második félidő is úgy kez-
dődött, mint az első – érdi kapu-
fával. Ezúttal Alja Koren mellől 
pártolt el a szerencse, így Zácsik 
Szandra kiállítását nem bün-
tették meg a hazaiak, helyette 
Szucsánszki Zita volt eredmé-

nyes. Újabb kétgólnyi előnyt 
tett hozzá a különbséghez a 
vendég együttes és mínusz hét-
ről nem tudott feljebb jönni az 
ÉRD. Az elbizonytalanodott és 
önbizalmukat vesztett hazaiak 
játékában emiatt egyre több 
lett a hiba, a lövések helyett 
igyekeztek Szara Vukcsevicshez 
bepréselni a labdát, de a mon-
tenegróihoz csak kevés jutott 
el, nagyon ügyeltek rá a zöld-
fehérek. 

A hajrára fordulva ahelyett, 
hogy valamelyest közelebb 
lopózott volna ellenfeléhez a 
narancsmezes együttes, az 
eladott labdákkal csak maga 
alatt vágta a fát, könnyû indí-
tásgólokat ajándékozva az FTC-
nek. Szvetlana Gridnyeva és 
Kovács Anna erőfeszítéseivel 
menekült folyamatosan a tíz-
gólos különbségtől az ÉRD, ami 
egyszer, 32-22-nél előállt. Kései 
találatokkal ezt még kettővel 
sikerült faragni, ennek ellenére 
is sima vereséggel vesztette el 
veretlenségét a bajnokságban 
az ÉRD – ezen az összecsa-
páson semmi sem sült el jól. 
Letargiába esni viszont nem 
szabad, ugyanis egy otthonában 
veszélyes ellenfél, a Fehérvár 
KC vár majd a csapatra, az FTC-

nek pedig remélhetőleg a bajno-
ki elődöntőben is vissza lehet 
majd vágni…

ÉRD – FTC-Rail Cargo 
Hungaria 25-33 (14-19)
Érd, Városi Sportcsarnok, 1200 
néző
Játékvezetők: Dobrovits Csaba, 
dr. Tájok Péter
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 3, Kovács Anna 8, 
Szara Vukcsevics 2, Balog 
Beáta 2 (1), Szekeres Klára 
2, Kisfaludy Anett 1, Klivinyi 
Kinga 1, Wolf Alexandra 3 (3), 
Oláh Nóra 1(1), Kovács Gréta, 
Alja Koren 2, Kamuti Réka
Vezetőedző: Szabó Edina
FTC: Szikora Melinda, Alena 
Abramovics (kapusok), Zácsik 
Szandra 1, Cifra Anita, Szarka 
Adrienn 3, Vérten Orsolya 1, 
Szucsánszki Zita 5, Mészáros 
Rea Réka, Such Nelli 1, 
Laura Steinbach 6, Kovacsicz 
Mónika 4, Tomori Zsuzsanna 
4, Nerea Pena 4 (2), Bárdi 
Virginia, Szekerczés Luca 1, 
Szamoránsky Piroska 3
Vezetőedző: Elek Gábor
Hétméteresek: 7/5, ill. 2/2
Kiállítások: 4, ill. 8 perc

A 6. forduló további  
eredményei: 

Ipress Center-Vác – Siófok KC-
Galerius Fürdő 26-24 (15-12)
Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC – DVSC-TVP  
22-26 (11-13)
Eszterházy KFSC-Globál Safe 
– Fehérvár KC 20-37 (6-18)
Dunaújvárosi Kohász KA – 
Győri Audi ETO KC  
24-27 (14-14)
MTK-Budapest – Békéscsabai 
ENK SE 19-29 (10-11)

7. forduló  
(előrehozott mérkőzés):

Győri Audi ETO KC 
– Eszterházy KFSC-Globál Safe 
41-17(24-6)

A 7. fordulóban a Fehérvár KC 
vendége lesz az ÉRD együttese. 
A mérkőzést október 5-én, 17 órá-
tól rendezik Székesfehérváron a 
Köfém Sportcsarnokban. Nem 
sok idő marad aztán a követke-
ző összecsapásig sem, ugyanis 
október 9-én 20 órától az ÉRD a 
Bajnokok Ligája-győztes, bajno-
ki címvédő Győri Audi ETO KC 
gárdáját fogadja.

 Szarka András

Kovács Anna hiába lett a mezõny legeredményesebbje, nem lehetett bol-
dog a meccs végén

Szara Vukcsevics gyakran küzdött eredményesen a labdáért

Szvetlana Gridnyeva védéseivel próbálta tartani a lelket csapattársaiban

A hamburger magyar hangja
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