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Elhatárolódás
Elhatárolódásra szólította fel Csõzik Lászlót a pol
gármester a Szolidaritástüntetésen történtektõl.

2

Idõsek ünnepe
A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ mûsorral 
kedveskedett a nyugdíjasoknak.

2

Vértanúkra emlékeztek

Hûvös, ám napsütötte délelõttön gyûltek össze vasárnap az érdiek a Kálvin téri refor-
mátus templom kertjében, ahol immár 1996. óta minden esztendõben a tizenhárom 
aradi vértanúra és Batthyány Lajosra emlékeznek október 6-án. A megemlékezés 
végén az önkormányzat vezetõi, a politikai pártok, civil szervezetek képviselõi sorra 
fejet hajtottak a tizenhárom vértanú és Batthyány Lajos emléke elõtt. 5. oldal

Édesanyák akciója

Második alkalommal csatlakoztak érdi anyukák a nemzet-
közi Szoptass szabadon! akcióhoz. A múlt szombati ren-
dezvény figyelemfelhívó sétával indult, majd nyilvánosan, 
egy kávézóban megszoptatták kisgyermekeiket. 4. oldal

Magyarok vására

Beköszöntött az õsz, napfénnyel, jó idõvel és tömeg-
gel.  Megszokhatták az érdiek, hogy minden évszak-
ban legalább egyszer hazai termékeket vásárolhatnak 
a város Fõterén, de tavasszal a váratlan hideg, nyáron 
pedig a nem váratlan negyven fokos kánikula szólt 
közbe… Az idõjárás miatti idei sikertelenség sem 
vette a szervezõk kedvét, a hónap elején újra megren-
dezték a Magyarok vásárát – ezúttal bombasikerrel. 
 10. oldal

Közös sajtótájékoztató
A rezsicsökkentés, a pedagógusbéremelés, a 
városi fejlesztések folytatása volt a fõ téma.

3

Verejtékes gyõzelem
Az Örkény elleni győzelem után október 12én 
Törökbálinton vendégeskedik az érdi csapat.

13

Ösztöndíj
Az önkormányzat esély-
teremtõ ösztöndíjat ala-
pított tehetséges érdi fia-
talok számára. 12. oldal

csirke comb 769.-
cs. mell 998.-
cs. mell filé 1298.-
cs. farhát 199.-

sertés comb, karaj 1249.-
s. tarja, lapocka, dagadó 1229.-
s. oldalas 1199.-

marha lábszár 1698.-
m. comb 1898.-
m. rostélyos 1498.-
m. leveshús  1198.-
m. pacal 998.-

pulyka szárny 599.-
p. nyak 799.-

szalámik, füstölt áruk széles 

Hajdú kolbász 1099.-
Csongrádi lángolt kolbász 1298.-
házi hurka 998.-

házi disznósajt 1898.-
füstölt májas 1450.-
bécsi virsli 1048.-
betyár virsli 1048.-

1448.-
lecsó kolbász  959.-
cserkész kolbász 1448.-

Meghívó ingyenes
hallásszûrésre 
Ezúton értesítem Önöket, hogy 
ingyenes hallássz rést szervezünk
a Érden a Budai út 28. szám alatt lév
Ascent Hallásszalonban 
2013. október 9. és október 31. között 
hétköznap 8-16 óráig.

Ha nem kezelteti hallásromlását, az id vel 
akár egyre rosszabbá válhat. Emiatt Ön 
szociálisan elszigetel dhet, munkahelyét 
elveszítheti, balesetveszélyes helyzetekbe 
kerülhet. Ugye nem akarja kockáztatni 
a külvilághoz való fontos kapcsolatait? 

Halláscsökkenés esetén gépjárm vezet i
engedélyének meghosszabbításához 
fül-orr-gégész, audiológus szakorvosi 
vélemény szükséges. Megfelel
hallókészülékkel való ellátás estén 
jogosítványa megtartható.

Tartsa edzésben hallóidegeit, hogy azok 
fokozatosan ne sorvadjanak el! Az idejében 
felfedezett hallássérülés sokkal jobb 
eredménnyel kompenzálható, a hallás 
képessége nagyobb eséllyel rehabilitálható.  

Hallássz résünk ingyenes, önkéntes, 
teljesen fájdalommentes és mindössze
25 percet vesz igénybe. 

A várakozás elkerülése érdekében, 
id pontegyeztetés céljából hívja kollégáimat 
a Hallásszalonban a 06 23 362 351 vagy
a 06 30 825 9274 telefonszámokon.

Kérem, hogy a vizsgálatra TB kártyáját, 
személyi igazolványát, korábbi hallás-
vizsgálati leleteit (ha van ilyen), illetve 
amennyiben Ön hallókészüléket visel,
annak nyilvántartási lapját (kiskönyvét)
hozza magával! 

Tisztelettel:
 Dr. Ádám Zoltán PhD.
 fül-orr-gégész, audiológus f orvos
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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 

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

A polgármester attól tart, hogy 
Érden is eldurvulhat a kampány 
– ahogy ez történt Budapesten, 
szeptember utolsó vasárnapján. 
Mint ismert, szeptember 29-én a 
Magyar Szolidaritás Mozgalom 
kormányellenes demonstráció-
ján aktivisták lelepleztek, majd 
ledöntöttek egy Orbán Viktor 
miniszterelnököt ábrázoló 
hungarocell-szobrot, melynek 
darabjait ököllel ütötték, illetve 
szétvagdosták. A rendezvényen 
felszólalt Bajnai Gordon, az 
Együtt-PM szövetség vezetője 
is.

– A szobordöntést követő-
en Bajnai Gordon mindössze 
annyit mondott, hogy ez a cse-
lekmény nem az ő ízlése szerint 

való, vagyis ennyivel elintézte 
ezt a vandál magatartást. Ezt 
én nagyon veszélyesnek tar-
tom, különösen akkor, mikor 
úgy próbál megjelenni a balol-
dal, mintha ő lenne a bölcsek 
kövének birtokosa, miközben 
azt tapasztaljuk, hogy az ő kor-
mányzásuk alatt rendre lefelé 
ment az ország. Úgy gondolom, 
hogy akik a fentiekhez hasonló 
kampányfogásokkal kívánnak 
élni, így próbálnak félelmet, 
gyûlöletet kelteni akár egy sze-
mély, akár egy másik filozófia, 
pártpolitikai megoldás iránt, 
azok nagyon veszélyes embe-
rek – zárta szavait T. Mészáros 
András.

Aradszki András országgyû-

lési képviselő ezzel kapcso-
latban megjegyezte: ebben a 
választókerületben még nem 
volt példa arra, hogy szélsősé-
ges indulatokat gerjesztő kam-
pány alakuljon ki.

– Én a józan ész, a tiszta szó 
és a beszélgetés, a megértés 
irányába szeretném elvinni a 
kampányt, és nem érdekel, ha 
valaki esetleg szélsőséges meg-
nyilvánulásokat tesz ellenünk 
– tette hozzá Aradszki András. 

Itt érdemes megjegyezni, 
hogy a KDNP múlt csütörtöki 
közleményében azt javasolta, 
hogy az MSZP, az Együtt 2014, 
a Párbeszéd Magyarországért 
és a Milla szakítsák meg az 
együttmûködést a Szolidaritás 
vezetőivel, a szobordöntés szer-
vezőivel és a vállalhatatlan fel-
szólalókkal, ne támogassák a 
jelöltjeiket a jövő évi választáson 
és ne fogadják el a Szolidaritás 
támogatását. Á. K.

Jelenleg körülbelül 600 millió 
hatvan évesnél idősebb ember 
él a Földön, és számuk 2025-
re akár meg is duplázódhat. 
Noha társadalmunk elöregszik, 
modern korunkban kevésbé 
figyelünk az idősekre, pedig 
sokat segíthetnek nekünk tudá-
suk, tapasztalataik átadásával. 
Ezt természetesen eleink is tud-
ták, csak a XX. században vala-
hogy elfelejtettük. 

Az ENSZ közgyûlése 1991-
ben nyilvánította október elsejét 

az idősek világnapjává. Azóta 
számtalan helyen ünneplik a 
szépkorúakat – többek közt 
Érden is; október 4-én mûsoros 
délutánt rendezett számuk-
ra a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ. 

A rendezvényre meghívást 
kapott a központ égisze alatt 
mûködő tizenkét nyugdíjas-
klub, de természetesen minden 
idős embert szeretettel láttak az 
ingyenes mûsoros délutánon. 

Délután háromra megteltek 

Elhatárolódásra kéri Csõzik Lászlót a polgármester
Felszólítom Csõzik Lászlót, határolódjon el nagy nyil-
vánosság elõtt a szeptember 29-i Szolidaritás-de-
monstráción történtektõl – jelentette ki múlt heti sajtó-
tájékoztatóján T. Mészáros András. Mint hozzáfûzte: a 
híradásokból úgy értesült, hogy az MSZP és az Együtt-
PM megállapodása alapján az érdi választókerületben 
az Együtt-PM jelöltje, Csõzik László indul majd a vá-
lasztásokon, aki az elõzõ két ciklusban alpolgármester 
volt településünkön. 

T. Mészáros András veszélyesnek tartja a durva kampányfogásokat - 
Aradszki András nem kíván foglalkozni a szélsõséges megnyilvánulásokkal
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Meglepetés-mûsorral köszöntötték a nyugdíjasokat  

Az idõsek ünnepe Érden
Október 1-jén az idõseket ünnepeljük. A Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központ mûsorral kedveskedett a nyug-
díjasoknak ebbõl az alkalomból: örökzöld dallamok 
csendültek fel a színházteremben opera-, operett- és 
népdalénekesek elõadásában, míg az elõtérben a 
nyugdíjasklubok tagjainak kézimunkáiból nyílt kiállí-
tás. A szépkorúakat T. Mészáros András polgármester 
és Aradszki András országgyûlési képviselõ köszöntöt-
te a rendezvényen.

a széksorok, az idős hölgyek, 
urak szemlátomást örömmel 
jöttek. Elsőként Szedlacsek 
Emília, a Szepes MK igazgatója 
köszöntötte a jelenlévőket, majd 
T. Mészáros András üdvözölte a 
nyugdíjasokat. A polgármester 
hangsúlyozta: erkölcsi köteles-
ség, hogy e nemzedékre oda-
figyeljünk; gondoskodjunk 
róla, hogy életkörülményeik ne 
romoljanak, vigyázzunk arra, 
hogy életük teljes legyen.

Aradszki András Fidesz-
KDNP-s országgyûlési képviselő 
köszöntőjében úgy fogalmazott: 
a politika erkölcsi kötelessége 
megbecsülni az időseket és gon-
doskodni róluk.

– Nem térhet vissza az a poli-
tika, ami ezt az erkölcsi köte-
lességet elmulasztotta, ami az 
időseket létbizonytalanságba 
taszította, ahelyett, hogy segí-
tette volna – jegyezte meg a kép-
viselő, majd Ferenc pápa sza-
vait idézve hozzátette: annak a 
népnek, amely nem gondozza 
az időseket és a gyermekeket, 
nincs jövője, mert nincs emlé-
kezete és nincs ígérete. 

– A pápai intelem mentén 
érdemes elgondolkozni azon, 
hogy mivel tehetünk a legtöb-
bet az idősekért a politikában, 
a gazdasági irányok meghatáro-
zásában. Szerintem az igazsá-
gosság mércéjét kell követnünk, 
és az alapján cselekednünk. Azt 
az igazságosságot, ami tom-
pítani igyekszik a társadalmi 
feszültséget, és ott próbál segí-
teni, ahol a legnagyobb a szük-
ség – hangsúlyozta a képviselő, 
utalva arra, hogy megszüntet-

ték a magánnyugdíjpénztári 
rendszert, amely, mint mondta, 
álságos volt, és az időskorúak 
döntő többségének létbiztonsá-
gát veszélyeztette.

– Az igazságosság jegyében 
csökkentenünk kell azokat a 
megélhetési költségeket, ame-
lyek igazságtalanok és túlzot-
tak. Ezt igyekszünk megtenni a 
jövőben is – tette hozzá Aradszki 
András, aki jókívánságokkal 
búcsúzott a nyugdíjasoktól.

A köszöntők után az 
Irodalomkedvelők Klubjának 
vezetője, Daróci Lajosné mon-
dott verset, majd örökzöld dalla-
mok csendültek fel Csák József, 
az Operaház magánénekese, 
Kapi Gábor nótaénekes és Jakab 
Éva nóta-, népdal-, operetténe-
kes előadásában, Hegedûs Valér 
zongora- és orgonamûvész kísé-
retével. 

A mûsor mellett a mûvelődési 
központ kiállítással is kedveske-
dett nyugdíjasainak: az előtér-
ben a klubtagok kézimunkáiból 
rendeztek egynapos kiállítást.

Természetesen nemcsak 
ezen a napon gondolnak a 
mûvelődési központban az 
idősekre: egyrészt szakmai 
segítséget, hátteret nyújtanak a 
nyugdíjaskluboknak, másrészt 
a színházbérlet összeállításánál 
is figyelnek arra, hogy az időse-
ket is vonzza a programkínálat. 
A taps mennyiségéből és erejé-
ből ítélve az idősek világnapja 
alkalmából rendezett programot 
is sikerült úgy megszervezni, 
hogy tetszést aratott a szépko-
rúak körében. 

 Ádám Katalin

A mûvelõdési központ elõterében a nyugdíjasok kézimunkáit mutatták be
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Tizenkét nyugdíjasklub tagjainak kedveskedett mûsorral a mûvelõdési központ



Érdi Újság 3XXIII. évfolyam, 2013. október 10. aktuális

Annyian voltunk gyerekek, 
hogy össze sem tudtuk számol-
ni magunkat. Viszont a zsíros 
kenyér, a „deszka” mindannyi-
unknak a kedvence volt, nyáron 
zöld, télen lila hagymával kari-
kázva, de ha nem jutott zöldség, 
akkor akadt őrölt piros paprika. 
Azzal még anyám rajzolni is tudott 
az elkent fehérségre. Nemcsak a 
ruhákat, a cipőket, hanem a köny-
veket is örököltük egymástól, és 
az örök darabok addig vándo-
roltak az iskolaudvar környékén 
(az egy bandába tartozó gyere-
kek között), amíg végleg el nem 
múltak. Azok az ötvenes évek 
Érden nekünk egyáltalán nem vol-
tak szürkék, mert mi kiszíneztük. 
Az ország legnagyobb falujának 
még a beépítések előtt szinte zöld 
vadon volt a környezete. Kertek, 
gyümölcsösök, mellékutcák, foci-
val vagy anélkül. A könyvekkel 
együtt örököltük idősebb testvére-
ink, barátaink firkálásait, aláhúzá-
sait, szamárfüleit. Kevesebb volt a 
kötelező olvasmány, és több volt a 
tanulástól is elcsábító remek szö-
veg. Kimondottan fájt, ha anyáink 
feladatot találtak nekünk a ház 
körül és el kellett szakadni az 
olvasmány izgalmától. Amíg föl 
nem fogtuk, hogy a tanulással 
együtt jár egy önálló kis kézi-
könyvtár összehordása, addig úgy 
kavarogtak körülöttünk a köny-
vek, hogy alig tudtuk kitalálni, 
kinek mit adtunk kölcsön és kitől 
mit kaptunk cserébe. Ahogy aztán 
a kamaszkor szétszórt minket, a 
felsőbb iskolák még Érdről is jó 
időre kiszakítottak, csak hányód-
tak gyermekkorunk olvasmányai. 
Hol itt, hol ott húzták meg magu-
kat, kamrában, garázsban, padlá-

son várva sorsuk jobbra fordulá-
sát. Pedig ott voltak már velünk 
születésünk óta. A betûvetésről, 
az olvasásról halvány fogalmunk 
sem volt, de már jó volt lapoz-
gatni, nézegetni a könyveket. 
Családunk öreg iparos barátjánál, 
amíg a mindennapi kanasztapar-
tik zajlottak, magam egy Tibetről 
szóló hatalmas képeskönyvet búj-
tam, amit a borítóján lévő fénykép 
miatt „rongyos ember”-könyvnek 
hívtam. Ezek a képek vetekedni 
tudtak a mozgóval is. De utazni 
is tudtunk a Verne Gyulák által, 
anélkül, hogy világútlevelünk lett 
volna, vagy egy lépéssel is eltávo-
lodtunk volna Érd határától. Az 
egész olvasásmániából az volt a 
legjobb, hogy az ember mesél-
hetett róla. Mi több, tovább is 
színezhette, tovább is álmodhatta 
a történeteteket. Elalvás előtt a 
gyerek várakat vívhatott és véd-
hetett meg, berendezkedhetett a 
lakatlan szigeten, léghajón mene-
külhetett az ostromlott erődből, 
és mindezt az ágy meleg bizton-
ságában. A fantázia száguldott, a 
gyerekember meg kialudta magát. 
Vagy bealudta magát az iroda-
lomba. Határokon kelhettünk át, 
és nem számított sem a távolság, 
sem az idő. Ezt a hangulatot nem 
tudta megtépázni a televíziózás 
fekete-fehér kezdete, a mûholdas 
sugárzás kínálata, de még a világ-
háló kimeríthetetlen választéka 
sem. Csak arra ismertünk rá ismét 
és ismét, amit már olvastunk. 
Azt már nehezebben fogta föl az 
ember, hogy a könyvek fél évszá-

zadon keresztül nem utazhattak 
ilyen büntetlenül. És nemcsak az 
ötvenhatos menekültekhez oda-
vissza, de Erdély, Kárpátalja felé 
sem. Talán még az akkori cseh-
szlovákiai magyar közösség volt 
a legelérhetőbb, oda még a tele-
vízió is büntetlenül sugározhatott 
át. Az igazi vesztes mindig az, 
aki magára marad. Az önhibá-
jukon kívül a nyelvi és kulturá-
lis határokra, a peremvidékekre 
kerülőkhöz jut el legnehezebben 
a betû. Kárpátalja, amelyet a 
második világháború után nyelt 
le a Szovjetunió, járt talán a leg-
szerencsétlenebbül. A hivatalos 
államközi kapcsolatok még 
csak hozták-vitték a  városokig 
a magyar újságokat, könyveket, 
de onnan aztán nehezen jutott 
tovább bármi is. Az érdi Teleki 
Sámuel általános iskola diákjai 
és tanárai, valamint az érdi Ága-
Boga Nagycsaládos Egyesület 
innen az ország kellős közepéről 
figyelt fel a Kárpátaljai Magyar 
Iskolai Könyvtárakért Alapítvány 
munkájára. Dr. Vraukóné Lukács 
Ilona, aki maga is könyvtáros, 
mégpedig Nyíregyházán, a kez-
detektől a minőségre figyelt. 
A jól átválogatott, kézikönyv-
ként, mesekönyvként, ismeret-
terjesztésként nélkülözhetetlen 
köteteket nemcsak Beregszászig 
viszik jó egy évtizede, hanem 
a táj apró magyar falvaiba is. 
Úttalan utakon jutnak el oda. 
Ketergény, Taracköz, Csomafalva, 
Újbocskó, Eszeny, Bátfa neve úgy 
szól, mint a vers. Vernét olva-
sunk és Magyarországot tanul-
juk újra. Történelmi memoriter. 
Kikérdezhetjük egymást. 

  Antall István

Ága-boga

Nem könnyű arra a kérdés-
re helyes választ találni, hogy 
kinek mi a fontos, mi a jó, 
ki mit tart értékesnek. Nem 
könnyű, mert az emberek sok-
félék, sokféle ízléssel, szán-
dékkal, céllal, és bár időnként 
akadtak próbálkozások némi 
egységesítésre, ezek általában 
nem jártak sikerrel. Idősebbek 
közvetlen közelről, középko-
rúak és fiatalabbak inkább 
filmekről figyelhették meg, 
milyen az, amikor az emberek 
többnyire egységesen mond-
juk lódenkabátot viselnek, 
gyári tömegbútorral rendezik 
be a lakásukat és április negye-
dikei ünnepségen báloznak, 
némi „zakatolással” (Egy a jel-
szónk, tartós béke, állj közénk 
és harcolj érte…). Ez az idő-
szak, hála Istennek, elmúlt, 
az élet napjainkban sokkal 
sokszínűbb választékot kínál, 
és nemcsak viseletben, lakás-
kultúrában vagy szórakozási 
formákban, hanem célokban, 
szándékokban is. 

Az erőteljes, olykor erősza-
kos diktálás helyére az egyéni 
döntés, a lehetőségek közötti 
szabad választás került, bár ez 
sem ilyen egyszerű. Az embe-
rek értékrendjét befolyásoló, 
vagy legalábbis befolyásolni 
igyekvő módszerek ugyanis 
sokkal finomabbak, ravaszab-
bak, mint korábban, amikor 
parancs döntötte el, hogy ki 
mit tartson jónak, kinek mi 
számítson értéknek. Élen jár 
ebben a média, amely a maga 
eszközeivel hatásosan diktálja: 
mi a jó, mi a rossz, milyen 
modelleket érdemes utánozni. 
Végeláthatatlan hosszúságú 
magyar szappanoperák sugall-
ják a megfelelő értékrendet, 
a „trendi” viselkedésmintá-
kat – ezekbe általában csak 
akkor kerül új szereplő, ha 
már az addigiak közül mind-
nek volt mindegyik másnemű 
szereplővel intim kapcsolata. 
Vetélkedők sora bizonyítja: 

elegendő hiányos öltözékben 
szerény hangterjedelemmel 
kicsit vonaglani a színpadon, 
máris csodás karrier és sok 
pénz várhat az ügyes pályá-
zóra – és a sor még hosszan 
folytatható.

Az állampolgár meg csak ül 
a tévé előtt a fotelban, eset-
leg kalandozik az interneten, 
vagy beszélget a barátaival, ám 
ha kellően önálló egyéniség, 
akkor megpróbálhatja rendbe-
tenni az értékrendjét. Mert erre 
is van lehetőség, igaz, ez kicsit 
munkaigényesebb és talán 
kevésbé látványos – bár utóbbi 
nem biztos. Mert ha például a 
család gyermeke tanulmánya-
ihoz, vagy akár sporteredmé-
nyei eléréséhez kap otthonról 
támogatást és sikereket ér el, az 
bizony a környezete számára 
is lehet példaértékű – és ezzel 
máris a szűkebb, vagy tágabb 
közéletnél tartunk. Mert alap-
vetően fontos, hogy a közös-
ségek értékrendje hogy alakul. 
Nehezen, vagy egyáltalán nem 
forintosíthatók közvetlenül 
ezek az értékek: a megvédett 
környezet, az utak, a műve-
lődési intézmények helyzete, 
a közművek állapota – igen, a 
csatorna is –, a tanintézmények 
színvonala, de ide sorolható 
a helyi, a városi ünnepségek 
méltó megtartása is. Ami pedig 
mindehhez nélkülözhetetlen – 
és itt már forintokról is szó van 
– az a szűkebb és tágabb közös-
ség, vagyis a családok és város 
jövedelemtermelő képessége. 
Hogy aki akar és tud dolgozni, 
vállalkozni, annak meglegyen 
erre a lehetősége, hiszen csak 
így teremthet megfelelő anyagi 
alapot családjának és a tágabb 
környezetének is a valódi, érté-
kes célok eléréséhez, a sikeres 
élethez.

A szerkesztõ jegyzete

Értékes célok

A rezsicsökkentés volt az egyik 
fő témája annak a múlt csü-
törtöki sajtótájékoztatónak, 
amit Aradszki András, a Fidesz-
KDNP országgyûlési képviselő-
je és T. Mészáros András pol-
gármester tartott közösen.

– A frakciószövetség úgy dön-
tött, továbbmegy a megkezdett 
úton. Nyilvánvaló, hogy a mai 
energetikai rendszerben a továb-
bi 11,1 százalékos rezsicsökken-
tés benne van, ezt megalapozza 
az energiaárak világpiaci ala-
kulása is. Ez mind arra mutat, 
hogy a rezsicsökkentéssel kiala-
kult árszínvonal hosszabb távon 
is fenntartható, nem választási 
ígéret – hangsúlyozta Aradszki 
András. A képviselő emlékezte-
tett arra, hogy a baloldal annak 
idején háromszorosára emelte 
a gáz árát és duplájára a villa-
mos energiáét, ezzel szemben 
a jelenlegi kormány 10 száza-
lékkal csökkentette a rezsit, és 
most további mérséklés várha-
tó. 

Arra az újságírói kérdésre, 
hogyan reagál arra az ellenzé-
ki felvetésre, miszerint nem az 
amúgy sem magas rezsit kelle-
ne csökkenteni, hanem a fize-
téseket emelni, a képviselő úgy 
válaszolt: ez a lépés az infláció 
növekedésével járna.

– Az infláció növekedésének 
árát mindenki megfizetné, a 
keresetek, a nyugdíjak érték-
állósága csökkenne. Nem tud-
nánk tartani a 3 százalékos költ-
ségvetési hiánycélt sem, és újra 
visszakerülnénk az EU szégyen-
padjára. Ez az ellenzéki javas-
lat egyébként nem a lakosság 
jólétét szolgálja, hanem arról 
szól, hogy azt az extraprofitot, 
amellyel korábban a közüze-
mi szolgáltatók rendelkeztek, a 
baloldal az emberek rovására 

vissza akarja adni a szolgálta-
tóknak. Ez az óriási filozófiai 
különbség a két oldal között 
– jegyezte meg a képviselő, 
hozzáfûzve: az a kijelentés sem 
áll, hogy az energiaszolgáltatók-
nak nem lesz miből felújítaniuk 
az erőmûparkot és a hálózatot. 
Látható ugyanis, hogy a jelentős 
fejlesztések az elmúlt években 
is elmaradtak, amikor még e 
vállalatoké volt a jelentős nye-
reség és extraprofit. 

– Nem azon múlnak tehát a 
fejlesztések, hogy mekkora a 
profit. Még mindig marad akko-
ra tartalék, hogy az eddig végzett 
karbantartás továbbra is meg-
oldható legyen. A kormánynak 
amúgy nem az a célja, hogy e 
vállalatok semmi nyereséget ne 
termeljenek, hanem az, hogy az 
a nyereséghányad maradjon el, 
amihez osztalék címén hozzá-
jutottak a külföldi tulajdonosok. 
A beruházásokhoz, technoló-
giafejlesztéshez szükséges nye-
reséget a díjak továbbra is tar-
talmazni fogják – hangsúlyozta 
a képviselő.

T. Mészáros András a 
rezsicsökkentéssel kapcsolat-
ban megjegyezte: a kormány 
kifejezett szándéka, hogy a 
helyi közüzemi szolgáltatók ne 
profitszerző cégek legyenek, 
hanem önkormányzatok vagy 
maga az állam. Érd önkormány-
zata ezen a téren elérte, hogy 
a szemétszállítást újból a saját 
kezébe vette, többségi tulajdona 
van mind a csatorna-, mind a 
víziközmû-szolgálatásban.

– E két közszolgáltatásban 
még jelen vannak multinacio-
nális cégek is, de az elkövetke-
ző években reményeink szerint 
meg tudjuk oldani, hogy akár 
száz százalékos önkormány-
zati vagy nemzeti tulajdonba 

kerüljenek ezek az ágazatok is 
– jegyezte meg a polgármester. 

Aradszki András a pedagó-
gusbér-emelésről is beszélt a 
sajtótájékoztatón.

– A rezsicsökkentés legújabb 
üteme mellett elkezdtük a költ-
ségvetési törvény módosítását, 
amelynek nagyon fontos eleme, 
hogy október elsejétől kifizet-
hető legyen a pedagógusok szá-
mára a 30-40 százalék közötti 
béremelés, amelynek fedezetét 
biztosította a költségvetés. Ez 
a fedezet nem államadósság-
növelésen alapul, szemben a 
Medgyessy-kormány által 2002-
ben végrehajtott közszolgálati 
béremeléssel, amely megalapo-
zatlan és hamis illúziókat keltő 
volt. Reméljük, a mostani bér-
emelés elindítja a pedagógustár-
sadalmat az életpályamodellben 
való részvételre és vonzóbbá 
teszi a tehetséges, ambiciózus 
fiatalok számára a pedagógusi 
pályát – jegyezte meg a képvi-
selő, aki megemlékezett arról 
is, hogy október 1-je az idősek 
világnapja. 

– Az időskorúak nemzedéke 
megélt háborút, forradalmat, és 
függetlenül a rendszer minő-
ségétől és jellegétől, kemény 
munkával újraépítették az 
országot. Ezért csak hálával tar-
tozunk nekik. A Fidesz-KDNP 
kormányok mindig mellettük 
álltak, és ez a jövőben is így 
lesz – hangsúlyozta Aradszki 
András.

T. Mészáros András felhívta a 
figyelmet arra, hogy október 1-
je egyúttal a helyi önkormány-
zatok napja is. 

– 2010 előtt a baloldal sokat 
támadta a fejlesztési politikán-
kat. Ahogy más városok, úgy mi 
is kötvénykibocsátással tettük 
lehetővé azt, hogy a város fej-
lesztésére több mint negyven-
milliárd forint pályázati támoga-
tás érkezzen Érdre. Önerő nélkül 
ez nem ment volna. A 2010-es 
kormányváltást követően aztán 
megindult az önkormányzati 
konszolidáció megszervezése, 
majd megvalósítása. Érdnek 
nagyon nagy segítséget nyúj-
tott a kormány, hiszen az első 
fordulóban több mint 8 milli-
árd forintos kötvényállomány-
tól szabadította meg a várost. 
Az adósságkonszolidációnak 
köszönhetően mintegy más-
fél millió forinttal csökkent a 
kötelező adósságszolgálatunk, 
így a jövőben is folytathatjuk 
a fejlesztéseket. Bízunk abban, 
hogy a konszolidációs folyamat-
nak még egy második fordu-
lója is lesz majd – tette hozzá 
a polgármester, emlékeztetve 
arra: Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes nagyon pozitívan 
viszonyult Érd fejlesztési poli-
tikájához.

– A fejlesztési folyamat nem 
állhat meg. A 2014-től 2020-ig 
tartó EU-s költségvetési ciklus-
ban is szeretne aktív szerepet 
vállalni városunk a pályázatok 
terén. A kormány nemrég úgy 

Közös polgármesteri és képviselõi sajtótájékoztató  

Rezsicsökkentés: vannak még tartalékok
A rezsicsökkentés, a pedagógusbér-emelés, a városi 
fejlesztések folytatása volt a fõ témája annak a saj-
tótájékoztatónak, amit Érd országgyûlési képviselõje 
és polgármestere tartott múlt csütörtökön. Aradszki 
András hangsúlyozta: a rezsicsökkentéssel kialakult 
árszínvonal hosszabb távon is fenntartható, míg az 
ellenzék által javasolt fizetésemelés csupán az infláció 
növekedéséhez vezetne. T. Mészáros András a helyi 
fejlesztési politika folytatásáról beszélt.

nyilatkozott, hogy a megyei 
jogú városok önkormányzata-
ival külön megállapodást fog 
kötni arra nézve, hogyan biz-
tosítja majd a további fejlődés 
lehetőségét a fent említett peri-
ódusban. Mi a magunk részéről 
az ezzel kapcsolatos anyagokat 
elkészítettük, a dokumentációt 
elküldtük a Nemzetgazdasági 
Minisztériumba. A reakciók 
azt mutatják, hogy anyagunkat 
pozitívan fogadták. Úgy tûnik 
tehát, hogy a városi kommuná-
lis infrastruktúrára koncentráló 
politikát, amit az elmúlt hat-hét 
esztendőben folytattunk, nem 
hagyjuk abba a továbbiakban 
sem – jelentette ki T. Mészáros 
András.

A polgármester beszélt arról 
is, hogy egy törvénymódosítás-
nak köszönhetően jövő szep-
tembertől 3 éves kortól kötelező 
lesz az óvodai ellátás, ami Érd 
esetében azzal jár majd, hogy 
a jelenlegi 400-ról 2400-ra nő 
majd a férőhelyek hiánya. 

– Múlt héten jártunk a 
Belügyminisztériumban, ahol 
e problémáról is szó esett. 
Elmondtuk, hogy ennyi férő-
helyet nem tudunk kialakítani. 
Úgy tudjuk, ebben is támoga-
tást kapunk a parlamenttől, és 
a minisztériumtól is – mondta 
T. Mészáros András, aki úgy 
látja: az elmúlt 6-7 év az érdi 
önkormányzatnak mindenképp 
sikeres volt, hiszen soha nem 
látott mértékû fejlődés történt 
mind a csatornázás, mind a kul-
turális és egyéb intézmények 
területén, megalapozva a továb-
bi fejlesztéseket.

Aradszki András ezzel kap-
csolatban úgy fogalmazott: ha 
a város és a kormány az ő köz-
vetítésével együtt tud mûködni, 
akkor az elért eredmények még 
jobban kiteljesednek, és látni 
lehet majd, hogy igazi, fejlődő 
megyei jogú várossá vált Érd. 

– Én ebben bízom és ezért 
dolgozom majd a jövőben – 
zárta szavait a képviselő. 

 Ádám Katalin

Míg a baloldal háromszorosára emelte a gáz, duplájára az áram árát, a 
jelenlegi kormány elõször 10, most pedig 11,1 százalékkal csökkenti a 
rezsit – hangsúlyozta Aradszki András
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Közlemény az elérhetõségrõl
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján úgy gondoljuk, helyénvaló, hogy a helyi sajtóban ismételten megjelentessük a 
város - 2013. április 1-én az Érd-Kom helyébe lépett - új háztartási hulladékbegyűjtő 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 száma:  06/23-522-607
Honlap:  www.eth-erd.hu
e-mail cím: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu

Arra kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a hulladékkezeléssel, kukaürítéssel kapcsolatban bármilyen kérdésben közvetlenül 
bennünket keressenek.
� ÉTH�sajtószolgálat
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Kilenc anyuka, tizenegy baba 
és kisgyermek, három apuka 
és több nagyobb testvér vett 
részt idén a Szoptass szabadon! 
érdi rendezvényén szeptember 
5-én. A szoptatás természetes 
voltát propagáló mozgalom 
Kanadából indult 2001-ben; 
Magyarországon még nem túl 
elterjedt, tavaly csupán három 
hazai csoport regisztrált a ren-
dezvény hivatalos honlapján, és 
ezek egyike az érdi volt.

Idén az anyukák, apukák és 
csemetéik a buszpályaudvar 
melletti bevásárlóközpont-
ban találkoztak kora délelőtt, 

innen sétáltak hordozóken-
dőkből láncot alkotva a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központ elé, 
ahol hordozókendőt adtak a 
Városvédő angyalra (az alko-
tó Eőry Emil szobrászmûvész 
tudtával és engedélyével). Ezt 
követően a csapat a Főtéren át 
a Központi Kávéházba sétált, 
ahol délelőtt tizenegy órakor a 
mamák egyszerre, nyilvánosan 
megszoptatták csemetéiket (a 
nemzetközi akciónak pont ez a 
lényege: világszerte ugyanebben 
az időpontban közösen szoptat-
ják meg az édesanyák a gyer-
meküket nyilvános helyeken). 

Szoptass szabadon! akció: édesanyák díszítették fel Eõry Emil szobrát

Babahordozó a Városvédõ angyalon
Második alkalommal csatlakoztak érdi anyukák a nem-
zetközi Szoptass szabadon! akcióhoz. A múlt szombati 
rendezvény figyelemfelhívó sétával indult, amelynek 
keretében az alkotó engedélyével hordozókendõt kö-
töttek a Városvédõ angyalra, majd nyilvánosan, egy 
kávézóban megszoptatták kisgyermekeiket.

Ez persze nem ment könnyen, 
mert nem minden nagyobb 
gyermek szeretett volna épp 
akkor szopizni. 

– A hordozókendős vonulás-
sal részben a következő ren-
dezvényünkre, a Nemzetközi 
Babahordozó Hét keretében 
szervezett programunkra sze-
rettük volna felhívni a figyel-
met. Erre október 10-én délelőtt 
kerül sor, a Magyar Földrajzi 
Múzeumban – mondta lapunk-
nak Bognár Krisztina, a 
Szoptass szabadon!-t szervező 
Kötelék – Érd térségi Közösség 
a Családokért csoport tagja, kis-
gyermekes édesanya. 

– Ahogy a Főtéren és környé-
kén sétáltunk, jöttek oda hoz-
zánk érdeklődők, sőt, voltak 
olyanok is, akik felismerték: nem 
takarókat lobogtatunk, hanem 

hordozókendőt. Reméljük, 
jövőre az igény szerinti és nyil-
vános helyen történő szoptatást 
népszerûsítő rendezvényünkön 
többen leszünk, mint az idén, 
hiszen a mi gyermekeink már 

nagyocskák, lehet, jövőre már 
fognak szopni – zárta szavait 
Bognár Krisztina, akit az anyu-
kák nemcsak e rendezvényekről 
ismerhetnek, hanem mint érdi 
védőnőt is. Á. K.

Pár percre édesanyává alakult a Városvédõ angyal (a baba nem valódi)

Ezek az érdi anyukák álltak ki a szoptatás fontosságáért és szabadságáért

A Szoptass szabadon! akció résztvevõi, hordozókendõkbõl láncot alkotva 
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Az emlékező ünnepség és 
koszorúzás nagyszámú részt
vevőjét Erdélyi Takács István 
református lelkész az esemény 
házigazdájaként köszöntötte, 
majd miután a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola kóru
sával közösen elénekelték a 
Himnuszt, T. Mészáros András 

polgármester ünnepi beszé
dében kiemelte: jelenünkben 
igen fontos, hogy hova tartunk, 
de legalább ennyire lényeges 
az is, hogy tudjuk, kik voltak a 
múltunkban, a nemzet múltjá
ban azok az emberek, akik lehe
tővé tették számunkra, hogy ma 
itt lehessünk. Hozzátette: az 

emlékezés kétirányú folyamat. 
Egyrészt megemlékezünk azok
ról a hősökről, akik életüket 
adták a magyar nemzet sza
badságáért, a függetlenségért. 
Másrészt példát veszünk tőlük, 
hogy a jövőben hogyan és 
miképp tudjuk a nemzet sorsát 
úgy előbbre vinni a közös és a 
saját életünkkel, helytállásunk
kal, hogy a későbbiekben ránk 
is méltón emlékezzenek majd 
utódaink. A Kőrösi iskola diák
jai – Ilosfai Csilla és Tasnádiné 
Kiss Ilona vezetésével – ver
sekkel és dalokkal idézték fel a 
múlt fájdalmas pillanatait, majd 
Aradszki András országgyûlési 
képviselő, jelenünkkel is pár
huzamot vonva, emlékezett 
meg a gyásznapról. Kiemelte: 
ma a tizenhárom mártírra emlé
kezünk, akik életükkel fizet
tek eszményeikért a XIX. szá
zad közepén, az aradi várban. 
Emlékezünk az eszményre is, 
amely a népek, nemzetek és a 
magyar haza szabadságát jelen
tette, s amiért – ők úgy érezték 
– érdemes az életet odaadni, 
az egyetlent. Pedig nem voltak 
mind született magyarok, sőt, 
többségük más nemzet fia volt, 
mégis úgy érezték, hogy össze
köti őket valami magasztos és 
közös cél. Megtapasztalták a 
magyar összetartozás és felelős
ség érzését, a közös haza szere
tetének vonzó erejét – mondta 
a képviselő, majd azzal foly
tatta, hogy gyászunk évről
évre nemcsak kegyelet, hanem 
figyelmeztetés is számunkra, 
hogy a szabadságot nem adják 
ingyen. A képviselő hangsú
lyozta: ennek a tizenhárom
szoros halálnak nagyszerûségét 
azonban nem érezték át azok, 
akik az életük során egy pilla
natig sem szegültek szembe a 
zsarnoksággal. Akik a jólét lágy 
habjain sohasem vállaltak koc
kázatot a magyarságukért, akik 
mindig készek voltak behódol
ni idegen érdekeknek, s nem 
csupán behódolni, hanem önér
dekké alakítani azt. Jelenünk 
eseményeire is utalva, a parla
menti képviselő arra is felhívta 
a figyelmet, hogy e nap jelen
tőségét nem érthetik meg azok, 
akik készek feladni a haza érde

keit csekély, vagy nem csekély 
politikai haszonért. Akiknek 
soha nem volt fontos, ami nem
zeti. Akik az internacionaliz
mus, majd az euroglobalizmus 
nevében sutba vágnak mindent, 
ami magyar, ami számunkra 
érték, amit más nemzet nem 
képvisel. Akiknek elvük a sza
badosság a szabadság helyett, 
akik Szent István mûvét párhu
zamba állítják és összemossák 
a XX. század egyik legnagyobb 
népirtásával, és akik ma is a 
megválasztott, felelős magyar 
miniszterelnök erőszakos meg
buktatásának szükségességét 
sugallják – hangsúlyozta a kép
viselő, majd emlékeztetett arra, 
hogy október 6. igen közel esik 
a másik nagy emléknapunkhoz, 
október 23hoz, amit később 
nem idegen kezektől szárma
zó megtorlás követett. Az 1956. 
után arccal lefelé eltemetett, jel
telen sírokban nyugvók halála 
abban különbözik az aradiaké
tól, hogy őket nem a zsarnoki 
idegen hatalom, hanem a zsar
nokság honi szolgái ölték meg. 
Ki ne érezné át, hogy melyikük 
tette iszonyúbb? – tette fel a 
kérdést Aradszki András, majd 
további párhuzamot vont napja
ink politikai eseményeivel, ami
kor – szavai szerint – utóbbiak 
szellemi örökösei a Lánchídnál 
eszünkbe juttatták elődeik gaz
tetteit, nem riadva vissza a bru
tális politikai gyilkosságra való 
felbujtástól sem. 

Visszatérve a méltó megem
lékezés pillanataihoz, a képvi
selő hangsúlyozta: október 6ka 
a csend, a halál és a némaság 
napja. Ezzel együtt mégis az 
ellenállásra való emlékezésé is, 
egy olyan időre, amikor nem volt 
magyar a magyarnak árulója. 
Amikor vereségben sem szakadt 
ketté a nemzet, és később az elő
remutató deáki politikára nem a 
honi ellenfél erőszak politikája 
volt a válasz. Ez hozta meg a 
lassú felemelkedést – szögezte le, 
és mindezt napjainkra kivetítve, 
a parlamenti képviselő megál
lapította: a gazdasági válság és 
globális kiszolgálói által kifosz
tott mai Magyarország három 
éve ismét lassú felemelkedésnek 

indult. Most arra az összefogásra 
van szükség, ami egybetartotta 
184849 mártírjait – a feltétlen 
hazaszeretet összefogására. Le 
kell győznünk azokat a hango
kat, amelyek belső lázadásra, 
konkoly hintésére, és bomlasz
tásra készülnek! – figyelmez
tetett, majd jelképesen szólva, 
hozzáfûzte: Fel kell vennünk 
az aradi tábornokok kezéből 
kihullott zászlót, és tovább kell 
vinnünk, mert harc, külső és 
belső ellenség van, és lesz még 
bőven! Ne engedjünk a magyar 
szabadságból, ne engedjünk 48
ból! – szólított fel, és kiemelte: 
a mártírok vére, és a tőlük átvett 
lobogó kötelez minket arra, hogy 
folytassuk a jövőnk, a magyar 
jövőnk építését. Ma, amikor fejet 
hajtunk a 13 vértanú előtt, gon
doljunk arra is, hogy sohasem 
hajtunk főt a zsarnokság előtt, 
legyen bármilyen kifinomult és 
leplezett – zárta emlékező sza
vait Aradszki András, a Fidesz
KDNP országgyûlési képviselője. 

Az ünnepség az idén sem múl
hatott el a Bukovinai Székely 
Népdalkör közremûködése 
nélkül, majd a megemlékezés 
végén az önkormányzat veze
tői, a politikai pártok, civil szer
vezetek képviselői sorra fejet 
hajtottak a tizenhárom vérta
nú és Batthyány Lajos emléke 
előtt, és elhelyezték koszorúi
kat, virágaikat az aradi vértanúk 
érdi emlékmûvénél. 

 Bálint Edit

A tizenhárom aradi vértanúra és Batthyány Lajosra emlékeztek

Október hatodika a csend és a némaság napja
Hûvös, ám napsütötte délelõttön gyûltek össze vasár-
nap az érdiek a Kálvin téri református templom kert-
jében, ahol immár 1996. óta minden esztendõben a 
tizenhárom aradi vértanúra és Batthyány Lajosra em-
lékeznek október 6-án. Emlékezünk arra az eszményre 
is, ami a népek a nemzetek, a magyar haza szabad-
ságát jelentette, s amiért õk úgy érezték, érdemes az 
életet is odaadni, az egyetlent – mutatott rá ünnepi 
beszédében Aradszki András országgyûlési képviselõ. 

Aradszki András országgyûlési képviselõ a múltra emlékezve levonta a 
jelenünkre vonatkozó politikai tanulságokat is
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T. Mészáros András polgármester rövid beszédében a megemlékezés és 
példamutatás jelentõségét emelte ki

A Bukovinai Székely Népdalkör közremûködésével teljessé teszi az emlék- 
ünnepség értékét.

A Kõrösi iskola tanulói több éve gazdag mûsorral emlékeznek az aradi 
mártírokra

A hamburger magyar hangja
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. október 14 – 20.

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 14. hétfő 17 óra

Az AKASA krónika és a 
Google…. 
Előadó: Dr. Dániel József
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Kézműves Klub  
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet- Enikő u. 2.
Október 19. szombat 10 óra
Villahorgolás
Vezeti Tamaskáné Jakab Margit
Belépő: 300 Ft

Kiállítások:
A kamarateremben
 „ Kedves épületeim és útiraj-
zaim” – Emődi Attila Ybl-díjas 
építész ( a művelődési központ 
tervezője, 1969)
munkáiból és rajzaiból rende-
zett kiállítás
Megtekinthető: október 15-ig hétköz-
napokon 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:

Micimackó bérlet
2013. ősz első előadása
Október 14-én, hétfőn 10 órakor óvodás 
14 órakor kisiskolás csopor-
toknak 
Jancsi és Juliska
zenés táncmese a VSG 
Kamaraszínház előadásában

Október 18. péntek 18 óra
Érdi Dumaszínház
Dombóvári István és
Kőhalmi Zoltán stand-up műso-
ra. Belépő: 2500 Ft

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

Időszakos kiállítások
Sándorfalvi László: Mezőföld 
természeti csodái című fotóki-
állítása

Múzeumbarát-köri előadás
Október 15.  
(kedd) 17,00 óra
Barát József meteorológus: 
Élmények és emlékek egy 
antarktiszi kutatóbázison a 
meteorológus szemszögéből 
című előadása

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!

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-jétől indul a szavazás!
A beérkezett pályaművekre 
november 25-ig a könyvtár 
honlapján várjuk a szavazata-
itokat

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

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással 
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres 
nyelvtanulók  lesznek.  Virág  és  Blanka  átlagos  nyelvtanulónak 
tartotta magát, 27 évesen mindössze egy nyelvből 
volt  bizonyítványuk.  Életük  nagy  felfe-
dezésének  érzik  a  módszerrel  való  meg-
ismerkedést.  Azóta  ugyanis  Virág  kilenc, 
Blanka  pedig  tizenhárom  nyelvből  szer-
zett  középfokú  nyelvvizsgát.  Zsófi  pedig 
18  éves  „kreatív  nyelvtanuló”,  negyedikes 
gimnazistaként már tíz nyelvből vizsgázott 
sikeresen,  teljesítménye  korosztályában 
egyedülálló.
Könnyedén,  három-négyhavonta  tettek 

középfokú  nyelvvizsgát,  a  felkészüléshez 
kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, manapság 
gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök 
fele nem veheti át diplomáját!

 A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelv-
tanulás  egyéni  bajnoka Magyarországon.  Három  dolog,  amiért 
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1.  A  könyvben  szereplő  8000  kétnyelvű 
mondatrész, mondat és a hanganyag megta-
nít beszélni – tanári segítség nélkül.
2.  A  könyv  tartalmazza  a  középfokú 

nyelvvizsga  nyelvi  anyagát  –  ezt  a  lányok 
eredményei is bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten 

tartásra, sőt – újra elővéve – bármikor fel-
frissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, 
hogy be kellene iratkoznunk egy nyelvtan-
folyamra.

További  információ  az  alábbi  honlapon  található,  illetve  az 
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden olyan 
emberből  sikeres  nyelvtanuló,  aki  valóban  komolyan  gondolja, 
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI! www.kreativnyelvtan.hu
Infó: Hudi Tibor 30-3184953
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége

az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,

SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, 
PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetők és
21990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

XXII. kerület: 2013. október 14. (hétfő) 17-19 óráig 
és október 19. (szombat) 10-12 óráig 

Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ (Nagytétényi út 31-33.)
 ÉRD: 2013. október 17. (csütörtök) és október 24. (csütörtök) 17-19 óráig

Szepes Gyula Művelődési Központ (Alsó u. 9.)
TÖRÖKBÁLINT: 2013. október 18. (péntek) 17-19 óráig

Munkácsy Mihály Művelődési Ház (Munkácsy M. u. 83.)
BUDAKESZI: 2013. október 21. (hétfő) 17-19 óráig

Erkel Ferenc Művelődési Központ (Fő u. 108.)
BUDAÖRS: 2013. október 25. (péntek) 17-19 óráig

Lakótelepi Közösségi Ház (Lévai u. 34.)

EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!



Az ellentétek ilyen keletke
zési pontjának látja Kovács 
Zita a Caffart érdi bemutat
kozását is, amelyen tíz alkotó 
mûvészetének sugárzó jelenlé
tében olvasva, a mûvek szug
gesztív hatása révén utazást 
nyerhetünk az alkotó mûvészek 
koponyáján belül. Bármilyen 
nagy is a különbség az itt talál
ható mûvészek alkotásai között, 
a kéz jelteremtő gesztusa, erő
teljes nyoma olyan hangsúlyo
san köt bennünket mindegyi
kükhöz, hogy egyikük előtt sem 
állunk értetlenül – mutatott rá 
a mûvészettörténész, majd így 
folytatta: 

– Pedig a mûvészet, a gra
fika, a festészet a szobrászat 
vagy a fénytechnika, mind sa
játos irány. Önálló törvényei 
és szabályai vannak, kifejezé
si formái sajátosak. Megértése 
nem ördöngösség, de nem is 
magától értetődő. Általában 
azonban sokan azt gondolják, 
hogy a képzőmûvészet megér
téséhez nincs szükség vizuális 
kultúrára, hiszen azt látjuk, 
ami előttünk van, szükségkép
pen értjük is. Ám az egyszerû 
megpillantás nem elég, mert a 

festészet sohasem egy egyenes 
közlés, mint a matematikai té
tel, a filozófiai igazság, a konk
rét tett vagy egy üzleti levél. 
Értéséhez kifinomult látás kell. 
A mûvész nem egy egyszerû 
küldönc, aki határozott céllal 
küld el egy konkrét üzenetet. 
A mûvészet nem beszámo
ló a világ megismert tájairól, 
hanem cselekedet. Nem kony
hakertészet, hanem expedíció. 
A mûvészet séta. Az alkotó pe
dig olykor magányos, olykor 
társas sétára hív, akinek nincs 
mindig konkrét feladata, ezért 
minden eszébe juthat, szaba
don engedheti gondolatait a 
mindenség bebarangolására. 
A mûvészet tehát fecsegő séta, 
s ha figyelmesek vagyunk, és 
körbenézünk, az alkotásokon 
észrevehetjük, hogy a legjob
bak éppen a legcéltalanabb
nak tûnő, legfecsegőbb képek 
– hangsúlyozta a szakértő, ki
emelve, hogy a Caffart egye
sület figyelemreméltó munkát 
végez, sorra nyílnak kiállításai, 
nemcsak itthon, hanem külföl
dön is. Mégis, a mûvészetben 
a festő akkor születik meg iga
zán, ha alkotását egy halandó 
ember a magánélete részévé 
szeretné tenni. Ha például a ki
állítást követően kisurran vala
ki a galériából a hóna alatt egy 
képpel, majd otthonában ked
vére gyönyörködhet vagy be
leborzonghat a szemlélésébe, 
és feltétlenül birtokolni akarja 
– fogalmazott Kovács Zita, a 
Caffart tárlatát megnyitva. 

A tíz alkotó szuggesztív kiál
lítása október 18ig látható az 
érdi Városi Galériában.

 Bálint Edit
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október 14. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Domoszló, 50/30. 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 Domoszló, 50/30. gasztronómiai 

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

17:00 Polgár-társ
17:30 A Jazz születésétől napjainkig 24/10.  

TV sorozat, 46’ 
18:10 Négyszemközt 
18:30 Itthon – Otthon Hortobágy 12/1. isme-

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:00 A Jazz születésétől napjainkig 24/10.  

TV sorozat, 46’ 
21:40 Híradó ism.
22:00 Polgár-társ
22:30 Négyszemközt ism.

október 15. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Domoszló, 50/30. gasztronómiai 

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

08:50 Fény-Kép
09:20 Négyszemközt
09:40 Kézilabda-mérkőzés
11:10 Itthon – Otthon Hortobágy 12/1. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
14:45 Híradó
15:05 Fény-Kép
15:35 Ízőrzők Domoszló, 50/30. gasztronómiai 

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

16:05 Négyszemközt
16:25 Bibliai Szabadegyetem 90/27. 
17:25 Itthon – Otthon Hortobágy 12/1. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
17:55 Polgár-társ
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 12. 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 12. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/27. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

október 16. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/10.  

TV sorozat, 46’ 
09:35 Négyszemközt
09:55 Ízőrzők Domoszló, 50/30. gasztronómiai 

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

10:25 Polgár-társ
10:55 Bibliai Szabadegyetem 90/27. 
11:55 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 12. rész 
14:55 Híradó
15:15 Fény-kép
15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 90/27. 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Négyszemközt 
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Hortobágy 12/1. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/5. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Itthon – Otthon Hortobágy 12/1. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 

október 17. 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 12. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Magyarok az emberevők földjén 14/5. 

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 12. rész 

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

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/5. 
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 90/28. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 12. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

október 18. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/28. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/5. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 12. rész 

10:50 Négyszemközt
11:10 Fény-kép
14:45 Híradó 
15:05 Fény-kép
15:35 Mozgás
16:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:35 Magyarok az emberevők földjén 14/5. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:05 Négyszemközt 
17:25 Mozgás
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Hortobágy 12/1. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/11. 

TV sorozat, 49’ 
21:10 Híradó
21:30 Bibliai Szabadegyetem 90/28. 
22:30 Négyszemközt ism.
22:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/11.  

TV sorozat, 49’ 

október 19. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Noszvaj, 50/31. 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 14/5. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/28. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Noszvaj, 50/31. 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 12. rész 
20:30 Húsz óra 

magyar filmdráma, 108’ 
rend.: Fábri Zoltán 
fsz.: Keres Emil, Páger Antal, Őze Lajos 

22:20 Érdi Panoráma

október 20. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/28. 
11:20 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:50 Ízőrzők Noszvaj, 50/31. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Noszvaj, 50/31. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/28. 
17:00 Húsz óra magyar filmdráma, 108’  

rend.: Fábri Zoltán  
fsz.: Keres Emil, Páger Antal, Őze Lajos 

18:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/11.  
TV sorozat, 49’ 

19:40 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 13. rész 

20:10 Fény-kép
20:40 Mozgás
21:10 Polgár-társ
21:40 Érdi Panoráma
22:10 Fény-kép
22:40 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2013. október 14 – 20.

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, Világjárómagazin 
11–14 Paravánrádió
  Hitéleti műsorok, Elmélkedések, Nekem 90 (zenés 

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

Kismamaklub, WRCmagazin (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 – 23/363411, 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 Caffart Képzőmûvészeti 
Egyesület 2010ben alakult, ti
zenkét alapító tagja van, köz
tük tíz hivatásos képzőmûvész 
Magyarországról és Romániából. 
Céljuk a kortárs képzőmûvészet 
népszerûsítése, a mûvészek ki
állítási lehetőségeinek megte
remtése, bővítése, és nem utol
só sorban a tehetséggondozás. 
Nemtől, kortól, lakhelytől, alko
tói hitvallástól függetlenül a mi
nőséghez való ragaszkodás köti 
össze őket, miközben fontosnak 
tartják az alkotói szuverénitást. 
Az érdi Városi Galériában ezúttal 
a Caffart tíz mûvésze mutatko
zott be, köztük Aknay János, 
Filip Csaba, Ferencz S. Apor, 
László János, Õry Annamária, 
Pap Gitta, Puha Ferenc, Rékasi 
Attila, Sütő Róbert és Török 
Ferenc. A kiállítást Kovács Zita 
mûvészettörténész nyitotta meg, 
aki a gyermekkori olvasmánya
inkból jól ismert Robinson tör
ténetével vont párhuzamot az 
ember kreativitása és jeladása 
között. Kiemelte, hogy a biológi
ai létünket meghatározó tûz mel
lett szükségünk van egy másik 
fényforrásra is, amiből azonban 

nem az életerőt merítjük, hanem 
létünk minőségét, életünk lénye
gét. Ennek a másik fénynek kö
szönhető, hogy az ember évez
redek óta a keze által létrehozott 
mûvekkel közösségekhez szól, 
és jeleket hagy maga után. Példa 
erre a régészet, amely az em
lékezés, az emberi kéz nyomát 
keresi a régi, letûnt korok ma
radványaiban, s a csoda éppen 
abban van, hogy az ember egyet
len kezenyomában is megma
radhatott az utókor számára az 
értelem. Mint mondta, ugyanezt 
véli felfedezni a Caffart társaság
ban, amely rendkívül heterogén, 
olykor ellentmondásosnak tûnő 
közösség, mégis közös kiállítást 
kíván, mert tagjai az ellentétek 
keletkezési pontjában élnek. 
Ezt Vas Istvánt idézve világította 
meg közelebbről: 

– Az ellentétek keletkezési 
pontja vagy magad is, aki ezt 
megtaláltad. Bíboros és eretnek 
Istenkereső világfi. Utolsó sko
lasztikus és első forradalmár, a 
vallás és a tudomány, a dogmák 
és a misztikák összebékítője, ki 
őrized a régit, s az újat fellob
bantottad. 

A Caffart Egyesület csoportos kiállítása a Galériában

Fecsegõ séta tíz mûvésszel
Az alkotó olykor magányos, olykor társas sétára hív minket, akiknek esetleg nincs 
éppen akkor konkrét feladata, ezért minden eszébe juthat, szabadon engedheti gon-
dolatait a mindenség bebarangolására. A mûvészet tehát „fecsegõ” séta, és ha elég 
figyelmesek vagyunk, körbenézve észrevehetjük, hogy a legjobbak éppen a legcél-
talanabbnak tûnõ, legfecsegõbb képek - mutatott rá Kovács Zita mûvészettörténész 
a Caffart Mûvészeti Egyesület tárlatát megnyitva, amelyen október 4-tõl 18-ig tíz 
alkotó munkáit láthatja a nagyközönség a Városi Galériában.

Az alkotások stílusban, technikában, kifejezõeszközökben különbözõek, így a képzõmûvészet széles spektrumát 
ölelik fel

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Kéri Mihály, a Galéria vezetõje köszöntötte a kiállító mûvészeket és az 
érdeklõdõket

A Caffart olyan máglyát épített, 
amelynek fényénél láthatóvá válik 
számunkra mindaz, ami szavakkal 
elmondhatatlan – hangsúlyozta 
megnyitójában Kovács Zita mûvé
szettörténész
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ERZSÉBET
UTALVÁNY
CSALÁD

Gondolt már az év végi ajándékozásra?

Ajándék Erzsébet-utalvány
már élelmiszerre is!

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

Az aktuális elfogadóhelyi kedvezményekről honlapunkról tájékozódhat!

Rendelje meg most! www.erzsebetutalvany.huy

Erzsébet-utalvány
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– Kezdjük az elején: egyszer volt 
hol nem volt... Hogyan folytatná 
az Erzsébet-tábor meséjét?

– Visszatekintve, az el-
ső évünk egy kicsit verseny-
futás volt az idővel, hiszen 
az Erzsébet-tábor pályázatai-
nak meghirdetése és a szerve-
zés gyakorlatilag párhuzamo-
san zajlott. Én áprilisban érkez-
tem a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítványhoz a közigazgatás-
ból, az első táborok június 17-
én indultak. Ki kellett választani 
a táborhelyszíneket, megismer-
ni a helyi sajátosságokat, kidol-
gozni a táborok életének teljes 
koncepcióját, összeállítani és 
megszervezni a programokat –, 
hogy a legfontosabbakat említ-
sem, miközben csak megbecsül-
ni tudtuk, hogy mennyi táboros 
gyermekünk lesz.

– Bízott a sikerben?
– Abban teljesen biztos vol-

tam, hogy nagy dolog van készü-
lőben, és bíztam benne, hogy si-
kerünk lesz!

– Milyen minta volt Önök előtt?
– Az én generációm számá-

ra szerintem természetes, hogy 
volt táborban. Később magam 
is több tábort szerveztem: ka-
maszkorom református közös-
ségével a Zemplénben, a nyol-
cadik kerületi családsegítővel, 
ahol a ’90-es évek közepén dol-
goztam, vagy épp 2009-ben és 
2010-ben a tusnádfürdői Szent 
László Gyermekotthon lakói 
számára. Napközis táborba pe-
dig az én gyerekeim is jártak. 
Magyarországon ma is műkö-
dő minta a cserkészmozgalom 
és az egyházak által szervezett 
táborok, de vannak ismereteink 
az amerikai táborokról, illetve 
számtalan piaci alapon szerve-
ződő tematikus tábor működé-
sét is áttekintettem.

– Mitől más az Erzsébet-tábor?
– A névadónk, Szent Erzsébet 

örökségétől. Jósága, segítőkész-
sége és figyelmessége élő pél-
da minden táborban tevékeny-
kedő munkatársunk számára. 

Kijelölte az utat, amelyen ha-
ladnunk kell. Másrészt, a tábo-
rokban egységes napirend sze-
rint zajlik az élet hétfőtől szom-
batig. Ennek összeállításánál a 
legfontosabb az volt számom-
ra, hogy olyan értékes gondola-
ti magokat ültessünk el a gyer-
mekekben a napi programok 
során, amiből később gyönyörű 
virág nőhet. Fontos szempont 
az is, hogy hagyjuk a gyerekeket 
a víznek, a természetnek és egy-
másnak örülni. Továbbá, ahogy 
Kovács Ágnes olimpiai bajnok, 
az úszótábor szakmai vezetője 
is elmondta, az egyik legjobb 
dolog az Erzsébet-táborban, 
hogy itt mindenki egyenlő, füg-
getlenül attól, honnan érkezett. 
Az volt a célunk, hogy azokat a 
különbözőségeket, amelyekkel 
a gyermekek egyébként a min-
dennapjaikban találkozhatnak, 
itt ne éljék át.

– Mikor veszi kezdetét a szerve-
zőmunka?

– A szervezési munkában az 
előkészítés időszaka a legfon-
tosabb. Tavasszal vesszük fel a 
leendő tábori munkatársakat, és 
tartunk nekik képzéseket; meg-
írjuk a feladatlapokat a tájisme-
reti versenyhez, beszerezzük a 
tábori játékokat, sporteszközö-
ket, kézműves anyagokat; én 

pedig kiválasztom a programok-
ban közreműködő művészeket 
és szakembereket; kitalálom és 
megterveztetem a gyermekek-
nek szánt ajándéktárgyakat; 
szakmai javaslatokat teszek a 
táborok felújítására vonatkozó-
an. De például az idei tematikus 
táborok előkészítése – az új tá-
borvezetők kiválasztása, a szer-
vezetekkel történő egyeztetés, a 
táborhelyek felmérése a speciá-
lis igények alapján – már tavaly 
októberben elkezdődött, hiszen 
januárban kiírtuk az összes tá-
bori pályázatot. 

–  A programok előkészítésén és 
lebonyolításán túl van-e egyéb 
feladata?

– A munkám lényege, hogy 
a lehető legtöbb gyermek mo-
solyogva, élményekkel gazda-
gon töltse az idejét az Erzsébet-
táborban. Tehát olyan progra-
mokon vegyen részt, amelyek 
megsimogatják és építik a lel-
két. Ugyanakkor az üzemelte-
tés során is számos, gyerme-
keket érintő kérdésben fordul-
nak hozzám a cég munkatár-
sai. Csak egy példa: úgy döntöt-
tünk, hogy nemcsak az étrend-
ben, hanem a büfékben is kö-
zel egységes kínálatot vezetünk 
be, minimális szinten tartjuk az 
árakat, és minőségi magyar ter-

mékek közül választhatnak a 
gyermekek. Ezt nem volt egy-
szerű elérni, hosszú küzdelem 
eredménye. Idén ráadásul so-
kat jártam Zánkán a felújítás 
szakmai felügyelete miatt, vé-
gül úgy alakult, hogy a csem-
pét is én választottam ki a meg-
adott kínálatból.

– Fontosnak tartja, hogy szemé-
lyesen is ott legyen a táborokban?

– Rajtam kívül négyen va-
gyunk még a csapatomban. 
Azt az ígéretet tettük annak a 
több mint 200 embernek, aki-
ket a nyár folyamán foglalkoz-
tattunk, hogy minden héten va-
lamelyikünk ellátogat a tábo-
rokba. Az első öt héten szinte 
mindenhol jártam. Szívesen me-
gyek, nemcsak azért mert min-
dig szükség van helyben egy kis 
finomhangolásra, de ilyenkor át-
élem mi az, amiért hónapokon 
át dolgoztam.

– Mit jelent az Ön számára az 
Erzsébet-tábor?

– Életem legszebb munká-
ja. A kezdetektől fogva úgy ér-
zem, hogy mind az Erzsébet-
programon, mind a munkámon 
áldás van. Miként a Program, úgy 
az Erzsébet-tábor is a szeretetről 
szól, arról, hogy nagyon sok gyer-
meknek szerezzünk örömet. 

– Elmesélné egy személyes élmé-
nyét?

– Rengeteg személyes élmé-
nyem, emlékem van, és sok le-
velet is kapok. A táborvezetők 
is sokat mesélnek, ilyen volt pél-
dául egy véletlenül elkapott tele-
fonbeszélgetés, amikor egy kisfiú 
boldogan újságolta az édesanyjá-
nak: „Képzeld anya, itt vacsorára 
is ebédet adnak!". Meghatározó 
élmény egy tavaly Vajtán történt 
eset is. Az Erzsébet-tábor rend-
szeres programjai között szere-
pel színházi- és bábelőadás. Az 
egyik este éppen csak elkezdő-
dött a mese, amikor bentlakásos 
intézményből érkezett, már na-
gyobbacska fiúk duzzogva leül-
tek az általunk odakészített szé-
kekre. Egy idő után azt vettem 
észre, hogy elcsendesedtek, és 
elkezdtek figyelni, a dacosság, 
a felvett maszk mintha leolvadt 
volna róluk. Sőt az előadás végén 
segítettek elpakolni, pedig senki 
nem kérte tőlük. Mi történt? Arra 
az egy órára elfelejtettek min-
dent, ismét önfeledt gyerekek 
lettek. Az Erzsébet-táborban sok 
ilyen egy óra van, amelyre nem 
feltétlenül csak a nehéz körülmé-
nyek közül érkező, nagy tragé-
diát hordozó gyermekeknek van 
szüksége. Mindannyiuknak kell, 
hogy legyen egy örömteli, felsza-
badult hete.

A vajtai Erzsébet Tábor recepci-
óján a falióra számolja halkan a 
perceket. A csendet az ebédidő-
höz közeledve először egy-kettő, 
majd egyre több iskolás hangja, 
kacagása töri meg. A gyerekek 
éppen egy hosszabb túráról ér-
keztek meg.

A kirándulóknak szerencsé-
jük van az időjárással, a napsü-

tés erejéből senki sem gondol-
ná, hogy itt az ősz, különösen 
akkor, amikor fürdőruhában ta-
lálkozik velük a tábor közvetlen 
közelében lévő strandon, a ter-
málvizes medencénél. Kicsik és 
nagyok egyöntetű véleménye, 
hogy a fürdés a nap fénypont-
ja, bár ekkor még előttük van az 
egész délután vetélkedővel, já-
tékkal, és az este koncerttel.

A kispesti Hungária Általános 
Iskola és Kollégium – ahonnan 
alsó és felső tagozatos diákok 
érkeztek a táborba – több mint 
50 éves múltra tekint vissza. Az 
intézményben elsősorban fővá-
rosi, nehéz helyzetben élő csa-
ládok gyermekei laknak. A kol-
légiumba egyebek között az il-
letékes gyermekjóléti szolgá-
lat közvetítésével kerülhetnek 
be a diákok, különböző okok 
miatt: állhatnak anyagi gondok 
a háttérben, de fogadnak beil-
leszkedési, tanulási, magatartá-
si problémákkal küzdő, és sa-
játos nevelési igényű gyerme-
keket is.

Arra törekszünk, hogy nyu-
godt légkört biztosítsunk, 
hogy mindenki boldog le-
gyen, aki nálunk van – mondta 
Szikora Györgyi, az iskola taní-
tója. Mint meséli, kollégája az 
Erzsébet-program Őszi kirán-

dulásáról az interneten értesült. 
Nem először pályáztak, tavaly 
nyáron az Erzsébet-táborban 
töltöttek el egy hetet, ahol na-
gyon jól érezték magukat.

Mivel diákjaink általában 
nem utaznak sehová a szüle-
ikkel, ezért bármerre járunk, 
mindennek nagyon örülnek – 
jegyezte meg Szikora Györgyi. 

A náluk nevelkedő gyerekek 
között az átlagosnál is nagyobb 
az összetartás, szorosabb a ka-
pocs, de az iskolán kívül töl-
tött idő még inkább összehoz-
za őket. A tanítónő véleménye 
szerint az Őszi kirándulás há-
rom napja nemcsak az új ka-
landokról szól, hanem arról is, 
hogy jobban megismerjék egy-
mást, mivel egy másik, a meg-

szokottól eltérő élethelyzetben 
vannak együtt.

Az iskola számára minden le-
hetőség nagy segítséget jelent, így 
az Erzsébet-program pályázatai 
is, amelynek köszönhetően ked-
vezményes pihenéshez jutottak 
most kora ősszel is. Olyan, mint-
ha a Programot nekünk találták 
volna ki – fogalmazott a tanítónő.

Minden gyermeknek jár egy örömteli hét
Ki az, aki minden program tudója az Erzsébet-
táborban? Kinek az ötlete alapján lesz a szűrhímzés-
ből kis öntőforma, amibe gipsz kerül a kézműves fog-
lalkozásokon? Ki tartja a kapcsolatot az együttműkö-
dő szervezetekkel? Deutsch-Für Ágnes, az Erzsébet-
tábor programigazgatója a kezdetektől szervezi az 
Erzsébet-táborok életét. Vallja, amellett, hogy értékes 
dolgokat kell kapniuk a gyermekeknek a táborozás 
során, hagyni kell, hadd örüljenek a víznek, a termé-
szetnek és persze legfőképp egymásnak.

Nyáridéző őszi kirándulás
Kacagva gurulnak a labdák a nagy, kék, csillagokkal szórt égboltlepedőn. A bolygó-
kat jelképező gömbök között van fehér és piros, kisebb és nagyobb, nehezebb és 
könnyebb. A játék lényege, hogy egy helyen, a vászon közepén kialakított kosárban 
megtalálják a biztos helyüket, ahogy a nehéz sorsú gyerekek a Hungária Általános 
Iskolában és Kollégiumban. A kispesti diákok Vajtán töltötték őszi kirándulásukat.

Erzsébet-program
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Tessék, tessék, jöjjenek, friss 
hazait vegyenek! A választék 
megbízható, magyar gazdakéz-
ből való! – ismerős a csalogató 
szlogenjük, amely így folyta-
tódik: „A kézmûves portékából 
olyan nagy a kínálat, szebbet, 
jobbat, díszesebbet nem talál-
hat. Szeretettel várunk minden-

kit!. Legyen úgy, mint régen 
vót…” Így szólt az invitáló rig-
mus a Magyarok Szövetsége 
Érdi Közössége részéről, amely-
nek most valóban sokan tettek 
eleget, jól tudva, érdemes ide 
kijönni, olyan széles a válasz-
ték különféle jellegzetes magya-
ros portékákból, például fonott 

kosárból, házias húskészítmé-
nyekből, tejtermékekből, méz-
ből, borból, pálinkából, gyü-
mölcsből.

 Az egyik sátornál hosszú sor 
kígyózott, mintha ingyen osz-
togatnának valamit, de nem így 
volt. Az érdi vásárlók jól tudják, 
hogy itt mindig friss, finom, 
házias disznóságokat kaphat-
nak a vásáron. Egy fiatalos „vén-
ember” árulja, Vén Imre, aki 
Kecelről jár ide, és mint lapunk-
nak elmondta: ilyen messziről 
is érdemes Érdre jönnie, mert 
már törzsvevői vannak. Nagy 
Zoltánné szintén kivárta a maga 
hosszú sorát, kolbászt, szalámit 
vett – mint máskor –, amiket 
nagyon dicsért:

– Nézze ezt a sort, reggel óta 

folyamatosan ilyen sokan van-
nak, de vásárról vásárra egyre 
többen jönnek, annyian meg-
szerették ezeket a keceli termé-
keket – jegyezte meg. Vén úrtól 
kóstolót is kaptunk, tényleg 
finom volt. Tőle kicsit távolabb 
ízletes, zamatos biogyümöl-
csöket kóstolhattunk Németh 
Antalnál, aki a tudatos vásárlást 
szeretné meghonosítani váro-
sunkban, most éppen „ökokör-
ben” gondolkodik. Mellette két 
veszprémi citerás pengetett igen 
lelkesen és magas színvonalon, 
főleg a gyerekek nagy érdeklő-
désétől kisérve. Hömpölygött a 
tömeg a téren, rengeteg volt a 
látni- és vásárolnivaló.

– Széles a paletta, harmincöt 
árus jött, ennyien még soha, és 

Tessék, csak tessék, jöjjenek, friss hazait vegyenek!

Magyarok napfényes õszi vására Érden
Beköszöntött az õsz, napfénnyel, jó idõvel és tömeggel. 
Megszokhatták az érdiek, hogy minden évszakban leg-
alább egyszer hazai termékeket vásárolhatnak a város 
fõterén, de tavasszal a váratlan hideg, nyáron pedig 
a nem váratlan negyven fokos kánikula szólt közbe… 
Az idõjárás miatti idei sikertelenség sem vette a 
szervezõk kedvét, a hónap elején újra megrendezték a 
Magyarok vásárát – ezúttal bombasikerrel. 

a látogatók számával is elégedet-
tek vagyunk – fogadott a „házi-
gazda”, Szabóné Vass Lenke, 
a Magyarok Szövetsége érdi 
közössége részéről. A megjelent 
árusok legalább fele visszatérő, 
sok köztük az érdi. A vásárral a 
magyar termék rangjának visz-
szaszerzése a céljuk, az, hogy 
piarcra juttassák a hazait, hogy 
minél többen ismerjék meg a 
magyar termékeket, amelyek 
semmivel sem rosszabbak a 
külföldieknél. Ezt már régen 
megtapasztaltuk és szerencsé-
re már teszünk is érte valamit, 
hogy higgyünk is saját mun-
kánkban… 

Öt éve rendeznek Érden 
magyarok vásárát, ez volt a 
tizenhatodik, mert évente igye-
keznek a szervezők minél többet 

összehozni, sőt arról is szó van 
– a sikert látva –, hogy sûrítenék 
a programot. Persze ennek 
költségei vannak, de talán egy 
szélesebb körû városi összefo-
gással meg lehetne teremteni 
ehhez a feltételeket. Tudjuk, a 
cél nemes; visszaadni a magyar 
kézmûves cikkek megbecsülé-
sét, rangját, megismertetni a 
magyar népmûvészetben rejlő 
csodákat, hogy ne az agyon-
reklámozott idegen árucikkek 
kerüljenek előtérbe. 

 Ennek szellemében vásá-
roljunk tehát a jövőben, akár 
van vásár, akár nincs, és a jó 
minőségû magyar termékek 
után addig járjunk, amíg rájuk 
nem bukkanunk, mert ezekkel 
csak jól járhatunk…

 Temesi László

Szabóné Vass Lenke fõszervezõ Bada Zoltánnal és Simó Károllyal arról 
beszél, jó volna sûrûbben rendezni a Fõtéren a vásárt
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A legnépszerûbb a keceli húsos, Vén Imre volt, aki nem gyõzte mérni 
termékeit

A citerások Veszprémbõl érkeztek, az érdi gyerekek legnagyobb örömére 

Nem kosarazták ki a vevõket…

helyi társadalom
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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

Gyûjtési felhívás
A Magyar Földrajzi Múzeum Helytörténeti 
Gyűjteménye fotógyűjtést szervez helytörténeti 
témában. Célunk, hogy településünk emléke-
inek egy darabkáját megmentsük az utókor 
számára. Ezért kérünk mindenkit, aki hozzánk 
hasonlóan fontosnak tartja és támogatja ezt az 
értékmentő programot, hogy a birtokában lévő 
Érdről vagy környékéről készült fotókat rövid 
leírással ossza meg velünk. Témáját illetően 
lehet hétköznapi életkép, bármilyen ünnep, 
esemény (lakodalom, keresztelő, szüreti bál, 
bérmálás stb.) fotója, természetkép vagy épü-
letről készült régi fotó. 
  A felajánlásokat folyamatosan várjuk a 
Földrajzi Múzeumban. Bővebb információt a 
23-363-036, vagy a 06-30-581-7676  telefon-
számon, Lehoczki Zsuzsannától kaphatnak.
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A középmezőnyben  helyet  fog-
laló örkényi csapat volt az Érdi 
VSE ellenfele a hétvégi  forduló-
ban.  A tavaly  is  a  megyei  baj-
nokságban szereplő együttes az 
előző  fordulóban  hazai  pályán 
csak döntetlent ért el a Csomád 
csapata  ellen,  de  így  sem  szá-
míthatott könnyû győzelemre a 
hazai csapat. Az érdiek számára 
ezen a mérkőzésen sem lehetett 
más  az  elvárás,  mint  a  győze-
lem és ezzel a dobogós helyezés 
megerősítése.
A hazai  csapat  az  első  per-

cektől kezdve magához ragadta 
a  kezdeményezést  és  a  saját 
térfelére  szorította  vissza  a 
vendégcsapatot.  Támadásaiból 
azonban hiányzott az az átütő-
erő,  amit  a  korábbi  fordulók-
ban  rendre  tapasztalhattunk. 
Az  érdi  együttes  kényelmesen 
adogatott  a  vendégek  térfelén, 
abban bízva, hogy egyszer csak 
meglesz  a  csapat  vezető  gólja. 
Erre meg  is  lett volna a  lehető-
ség, de előbb Papp G. lőtt tiszta 
helyzetben mellé egy gyönyörû 
labdaátvétel  után, majd Ország 
P.  lövése  tévesztett  nem  sok-
kal  célt.  Az  örkényiek  néhány 
próbálkozástól  eltekintve  nem 
jutottak el az érdi kapu előteré-

be, de ezekben a támadásokban 
nem volt semmi veszély.
A második  félidőben  hamar 

vezetéshez  jutott  a  hazai  csa-
pat.  A 49.  percben  Gyurácz  B. 
adott  be  jobb  oldalról,  labdá-
ját  Kovács  B.  kezelte  le  és  a 
vendég  védők  gyûrûjében  16 
méterről  a  kapu  jobb  sarkába 
lőtte.  1-0.  A bekapott  gól  után 
feladta  addigi  zárt  védekezését 
az örkényi  csapat  és már  több-
ször eljutott a hazaiak kapujáig. 
Az  érdi  együttes,  kihasználva 
a  vendégek  nyíltabb  játékát, 
gyors kontrákkal igyekezett elő-
nyét növelni. Számos lehetőség 
adódott  a  hazai  támadók  előtt, 
de Kovács B., Kormos E., majd 
Ország  P.  sem  tudta  a  helyze-
tét  gólra  váltani.  Így  az  utolsó 
percek  sem  maradtak  izgalom 
nélkül,  sőt,  a minden mindegy 
alapon  rohamozó  vendégek  az 
utolsó percben egyenlítési lehe-
tőséget szalasztottak el.
Az  igen  fontos  három  pon-

tot  otthon  tartotta  az  érdi  csa-
pat,  ezzel  folytatva  eddigi  jó 
szereplését.  A vendégektől  azt 
láttuk,  amit  Érden  az  ellenfele-
inktől várni  lehet, 7-8 emberrel 
védekezve  kihúzni  gól  nélkül, 
vagy  bízva  a  szerencsében  egy 

talált  góllal  meglepni  a  haza-
iakat.  Szombaton  azonban 
Törökbálinton  egészen  másra 
számíthatunk.  Vendéglátóink 
hazai  pályán  0-0-ás  eredményt 
értek  el  a Vác  csapatával, majd 
idegenben  arattak  meglepően 
nagyarányú győzelmet.

Érdi VSE – Örkény SE 1-0 (0-0)
Érd, 150 néző
Vezette: Szalai Z.
Érd: Kertész F. – Ország 
P., Jakab Á., Süveges G., 
Cservenka G. – Papp G. (Patkó 
Gy.), Csizmadia Z., Kupi Z., 
Kormos E. – Gyurácz B. (László 
Cs.), Kovács B. (Dobray Zs.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerző: Kovács B.
Jók: Süveges G., Cservenka G., 
Kovács B.

A mérkőzést  követően mind-
két edző a kimaradt lehetőségek 
miatt bosszankodott.
Limperger Zs.(Érd): 
–  Saját  magunknak  tettük 

nehézzé a mérkőzést. Több gól-
lal kellett volna megnyernünk a 
találkozót. A jobbik csapat azért 
megérdemelten nyert és tartotta 
otthon a három pontot.
Ozsváth F.(Örkény ): 
– Az első félidőben nem tud-

tuk  végigvinni  kontráinkat, 
pedig lett volna rá lehetőségünk. 
A második  félidőben  három 
esélyünk  is  volt  a  gólszerzés-
re,  ezeket  azonban  kihagytuk, 
ezért nem jutottunk ponthoz.
A következő fordulóban októ-

ber  12-én,  szombaton  három 
órakor  Törökbálinton  vendé-
geskedik  az  érdi  csapat,  majd 
október 19-én  szombaton kettő 
órakor  a  Gödöllői  SK  csapata 
érkezik  az Ercsi úti  sportpályá-
ra.  Harmat Jenő

Érdi VSE – Örkény SE 1-0 (0-0)

Gyenge helyzetkihasználás

Számos gólszerzési lehetõséget puskázott el a zöldmezes hazai csapat
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Egyébként a büdzséből 10 milli-
árd forint áll rendelkezésre a fő-
városi közösségi közlekedés fi-
nanszírozására egész évben.

Ugyanakkor márciusban élet-
be lépett a budapesti tömeg-
közlekedés intézményi és fi-
nanszírozási rendszerének 
megújítását célzó, Budapest 21 
Megállapodás. A kormány és 
a főváros közötti egyezség ki-
mondja, hogy a kormány köz-

reműködik a fővárosi közös-
ségi közlekedés 2013. évi újjá-
szervezésében és lépéseket tesz 
a Budapesti Közlekedési Zrt. za-
vartalan működésének fenntar-
tása érdekében. 

Ennek eredményeként a kor-
mány már idén augusztusban 7 
milliárd forint rendkívüli támo-
gatást nyújtott a budapesti tö-
megközlekedés zavartalan mű-
ködésének fenntartására.

A kormány szeptember 18-i 
ülésén döntött arról, hogy a kö-
zösségi közlekedés működésé-
nek finanszírozására további 7 
milliárd forint rendkívüli támo-
gatást biztosít a költségvetésből 
a főváros részére. Az előző és a 
mostani rendkívüli támogatás-
sal béreket, üzemanyagot, köz-
üzemi díjakat, rezsiköltséget és 
egyéb napi működési kiadáso-
kat finanszírozhatnak.

A kormány újabb 7 milliárd forinttal 
támogatja a fővárosi tömegközlekedést

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter bejelentette, kifejezetten a közösségi közlekedés műkö-
désének finanszírozására 7 milliárd forint rendkívüli támogatást biztosított a költségvetésből a fő-
város részére. A kormány szeptember 18-i ülésén döntött erről. Ezzel a támogatással a budapesti 
tömegközlekedés működésének idei évi finanszírozása véglegesen rendeződik, további költségve-
tési támogatásra nincs szükség. – Mi motiválta, hogy új pártot in-

dítson a választásokon?
– Látható egyrészt a válasz-

tók elfordulása a politikától, más-
részt az alternatíva hiánya. Ma vá-
lasztani csak – úgy tűnik – a neo-
liberális, globalista és a patrió-
ta bezárkózó politika között le-
het. Nincsenek olyan erők, ame-
lyek lefedik a társadalom igényeit. 
Sokan kértek, bíztattak, hogy épít-
sünk olyan közösséget, amely a 
szűkülő lehetőségeken túlmutat.

– Mi az, amit a többi balolda-
li tömörülés nem képes megadni 
az embereknek, az ön pártja vi-
szont igen?

– A hitelesség. Másoknál, a bal-
oldalon túl sok néha az önér-
dek. Nálunk sokkal több az ér-
tékalapú szemlélet és a cselekvé-
si vágy. Mások sajnos inkább ré-
szesei, mint fel- és megoldói az 
egyik nagy társadalmi – politikai 
problémának, amit én a „gyűlö-
letstruktúra” kifejezéssel illetek. 
A programunk világos üzenet, 
hogy igazságos társadalmat sze-
retnénk, ahol van kiszámítható ér-
dekegyeztetés, nincsenek éles tö-
résvonalak és van ideológiáktól, 
önös ambícióktól mentes együtt-
működés.

– Mondják, hogy az MSZP, az 
Együtt-PM, a DK és a Liberálisok 
huzavonája a Fidesz malmára 
hajtja a vizet. A baloldali szavaza-
tok szétaprózódnak. Az Ön párt-
ja tovább osztja ezeket a szavaza-
tokat. 

– Amíg mások elsődlegesen 
egymás legyőzésében gondol-

kodnak, e szerint tesznek, szinte 
mindent ennek rendelnek alá, mi 
azt tekintjük elsődlegesnek, hogy 
mi jó a magyar társadalomnak és 
a nemzetnek. Világos a progra-
munk, amelynek középpontjában 
az igazságosság áll. A „szétapró-
zódás” kérdése számomra nehe-
zen értelmezhető. Jobban érde-
kel, hogy a társadalmi sokszínű-
ség és akarat a lehető legjobban 
tükröződjön a parlamenti képvi-
seletben is. Az említett balliberá-
lis pártok és szövetségeseik hol 
burkolt, hol nyílt versengését ele-
mezzék csak a politológusok! Én 
politikus vagyok, akinek az a fe-
lelőssége, hogy hiteles és igazsá-
gos alternatívát nyújtson. A töb-
biről a választó dönt.

– Lehet-e a Szociális Uniót a 
nemzeti-baloldali besorolással il-
letni? Ilyen eddig nem volt… 

– Amennyiben a baloldal 
Thürmer Gyulától Fodor Gáborig 
tart, akkor mi nem vagyunk bal-
oldaliak. Ha pusztán a szociális 
elkötelezettséget tekintjük, akkor 
igen. A Szociális Unió programja 
két fő pilléren áll: egyrészt elköte-
lezett a szociális biztonság és jo-
gok, másrészt a nemzeti értékek 
és érdekek mellett. 

– El tudna képzelni bármilyen 
együttműködést a jelenlegi kor-
mánypártokkal? Esetleg az ellen-
zékkel?

– A fentiek alapján – ha a 
nemzet érdekeit és a közjót 
szolgáló kérdésekről van szó –, 
konkrét ügyek mentén elképzel-
hető az együttműködés a kor-
mánypártokkal. A két nagy tá-
bor mellett mi hiszünk egy har-
madik erő létjogosultságában!

 Molnár Attila

Amennyiben a baloldal Thürmer Gyulától Fodor Gáborig tart, akkor nem tartja baloldalinak saját párt-
ját, a Szociális Uniót Szili Katalin. A párt elnöke lapunknak adott interjújában elmondta, csak konk-
rét ügyek mentén hajlandó együttműködni a kormánnyal vagy az ellenzékkel, más formában nem.

– Úgy tűnik, hogy kezd eltűnni az 
életünkből a mindennapi mesélés 
és ráadásul a népmesét felváltja a 
műmese – indokolta a konferen-
cia és a népmese napjának létjo-
gosultságát Kovács Marianna. – A 
népmese kollektív alkotás, tömör 
életbölcsességek vannak benne. A 
műmese viszont egy valaki szer-
zeménye, az ő ötleteit tartalmaz-
za. Ezért nagyon fontos, hogy a 
népmese éljen – hangsúlyozta a 
Magyar Olvasástársaság tanács-
tagja, hozzátéve, hogy vannak 
nagyon jó műmeséink és jó me-
seíróink is. A népmesék identitá-
sunk fontos részei is. 

– A világ közös tudását fog-
lalják össze. Minden nép vala-
milyen formában magára igazít-
ja ezt, olyan elemeket tart meg 
benne, ami rá jellemző – mond-
ja Kovács Marianna, mesemondó. 
– A horvát népmesék egyik alap-
eleme a tenger, a magyarokra ez 
nyilván nem jellemző. A lélekta-
ni funkciók is mutathatnak nem-

zeti sajátságokat. A meseterape-
uták azt mondják, ezek nagyon 
fontosak, pl. az útnak indulás, a 
válaszúthoz érkezés, hogy a főhős 
elindul egy rossz úton, de onnan 
vissza lehet fordulni. Az, hogy a 
legkisebb gyermek a sikeres, egy 
szintén nagyon fontos motívum, 
hiszen a családban – kortól füg-
getlenül – mindenki érzi magát a 
legkisebbnek valamiben, és nem 
mindegy, hogy hogyan boldogul, 
hogyan tudja megoldani a problé-
máját. A mesélésnél nagyon fon-
tos a mesélő alakja, aki közelebb 
viszi a hallgatósághoz a történe-
tet, mondjuk olyannal, hogy ami-
kor a szereplő vándorol és egy er-
dőhöz ér, azt tudjuk mondani a 
gyereknek, hogy tudod, ez úgy 
nézett ki, mint itt nálunk a kiser-
dő. Így lesz a népmese állandó-
an élő és változó. A mese mögött 
mindig ott van a szóbeliség, meg-
szólíthatóak vagyunk, még akkor 
is, ha éppen „mi vagyunk a sár-
kány.” És ez a legfontosabb. szd

A m  ese a magyar
identitás része

A népmese napja alkalmából országos konferenciát rendeztek 
a felvidéki Füleken. A szakemberek szerint muszáj ráirányíta-
ni a figyelmet meséinkre, hiszen azok identitásunk részei, és 
a mindennapi életben sokat segít, ha tudjuk, hogy a sárkány 
megszólítható, hogy a rossz útról vissza lehet fordulni és hogy 
a legkisebb is győzhet.

Szili Katalin: A balliberálisok versengését 
elemezzék csak a politológusok!
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Bejelentett szórólapozói állások 
Angliában a Clothes Aid cégnél, 

angol tudás nem feltétel!

Jöjjön el a  budapesti tájékoztatónkra 2013. október 19-én, 
szombaton vagy  október 20-án, vasárnap.

Munkavégzés helye és formája: Észak-Kelet Anglia, hivatalos 

Fizetés: Elvárás:

http://clothesaid.co.uk/jobs/
vacancies@clothesaid.co.uk

-

Az egészség a lényeg
Saját képességeikhez méri a diákok teljesítményét az új fizikai állapotmérési rendszer. A leg-
többen vettünk már részt az iskolánkban valamilyen fizikai állapotmérésen, ami után valószí-
nűleg többségünkben nem lettünk túl boldogok. Kiderült ugyanis, hogy mondjuk például gyen-
gék vagy közepesek vagyunk, ráadásul általában azt sem tudtuk, hogy ez pontosan mit jelent.

Egy civil szervezet, a Magyar 
Diáksport Szövetség azon dolgo-
zik, hogy olyan szemléletet vezet-
hessen be az iskolai testnevelés-
ben, amely minden gyermeket 
mozgásra ösztönöz, nemcsak azo-
kat, akik tehetségesek a sportban. 
Mindehhez az Új Széchenyi Terv 
kiemelt pályázata ad keretet. A 
program része annak a fittségmérő 
mechanizmusnak a kidolgozása 
is, amely a mérés-értékelés során 
a gyerekek egészségi állapotá-
ra és fittségi szintjére helyezni 
a hangsúlyt. – Célunk, hogy az 
eddig kudarcélményekkel terhelt 
diákok is megszeressék a testmoz-

gást – foglalta össze lapunk szá-
mára a lényeget Balogh Gábor, 
olimpiai ezüstérmes öttusázó, a 
Magyar Diáksport Szövetség elnö-
ke. – Elsősorban egészséges embe-
reket szeretnénk nevelni, és csak 
másodsorban sportolókat. Ezért 
fontos, hogy a mérés egységes 
legyen, és képet adjon a magyar 
gyerekek egészségi állapotáról. A 
program egy internetes alkalmazás 
fejlesztését is tartalmazza, ame-
lyen online is nyomon követhető 
a diák, a tanár és a szülő számára 
is az adott tanuló fittségi állapo-
ta. Az amerikai Cooper Intézet 
bevonásával készülő, fejlesztés 

alatt álló rendszert várhatóan jövő 
áprilisban használhatják először 
az iskolák, de egy részelemét már 
október 11-én a Magyar Diáksport 
Napja alkalmából bemutatja az 
MDSZ, Balogh Gábor egykori isko-
lájában, a XVIII. kerületi Kondor 
Béla Általános Iskolában. ma
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

Ácsokat, kõmûveseket felveszek. 
T:06 30 563 5544

ÁLLÁS

Budapest vezetõ ingatlanirodá-
ja fix fizetéssel, azonnali kezdéssel 
ingatlanközvetítõket keres! Fényképes 
önéletrajzot várunk:   
regio3@tippingatlan.hu  

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

Kreatív, fiatal óvodapedagógust kere-
sek, családi napközibe, Érden. T:06 30 
873 9321

Építõipari segédmunkást azonnali 
kezdéssel felveszek. T:06 20 941 4916

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

ÁLLATORVOS

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS













ÉPÍTÕANYAG

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

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

GÉP

GONDOZÁS

Segítek: nagy és kis bevásárlásba, 
elkísérem orvoshoz v. bárhova - kocsi-
val, apróbb kerti munkába. T:23/371-
085, 20-615-3088

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCS

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

INGATLAN

II. 115 nm-es tégla építésû lakás 
eladó. 3 szobás, 2. emeleti (lift van). 
Garázs van. Ár: 65 MFt. 0630-4585339 
www.ingatlan.com/20320035

XXII. kerületben kiváló lehetõség 
Barosson! Nagy telken kiváló adott-
ságú ház alternatív fûtéssel eladó! 
Irányár: 29.000.000 Ft Tel: 06-
20/947-3243

XXII. kerület legszebb részén, újszerû, 
2 szobás lakás garázzsal, tárolóval 
eladó! Irányár: 24.500.000 Ft Tel: 06-
70/2009-0578

XXII. Nagytétényi úton, 2 szobás, 
konvektoros, felújított lakás akciós áron 
eladó! Irányár: 8.400.000 Ft Tel: 06-
70/2009-0578

Központi lakótelepen 55 m² két 
szoba+hallos 2. emeleti erkélyes örök-
lakás eladó. Csere is érdekel. Iár:7,9 M 
Ft T:06 20 252 0384

Budaörs központjában, csendes kör-
nyéken, 759 m²-es ingatlan 2 különálló 
lakóépülettel eladó, ár:35,9 M Ft T:06 
30 908 5521

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

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























JÁRMÛ

KERT

Metszés, permetezés, favágás, 
gyepesítés, bozótírtás, kerítés építé-
se, javitása.  Térkövezés- betonozási 
munkák. Tel: 061781-4021, 06 70 
547-2584

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

KIADÓ

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

Érden a gimnáziumnál külön bejáratú 
másfél szobás lakás kiadó 40 E Ft 
+rezsi+1 havi kaució. T:0670 705 
3864

Kiadó Parkvárosban külön bejáratú 1 
szoba fürdõszobás lakrész 1 fõnek, 40 E 
Ft rezsivel. T:06 30 434 3005

Albérlet kiadó Érden, jó közl., kül. 
bejár. lakrész, rezsivel 48 E Ft, kaució 
nincs. T:06 70 513 9174

KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közle-
kedéssel ügyfeleink részére a belváros-
ban (I-tõl XIV. kerületekben). Hívja a 70-
6273436 számot és segítünk gyorsan 
kiadni lakását!

Megbízható fiatalok kiadó lakást 
keresnek Budapest belterületén, jó köz-
lekedésnél, hosszútávra, 2 hó kaucióval! 
266-2698, 06/30 9 404 406

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS

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





















MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT VÁLLAL

Megbízható férfi vállal: kertgondozást, 
ásást, favágást, sírgondozást, takarítást. 
T:06 70 625 7580

OKTATÁS

Tanulásban akadályoztatott gyerekek 
segítése tanulmányaik elsajátításában 
minden tantárgyból. T:06 20 360 1727

Feladat orientált óra keretében bioló-
giából érettségire felkészítés és korrepe-
tálás. T:06 20 360 1727

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára 
felkészítés tapasztalt, diplomás nyelvta-
nárnál. T:06 70 235 3386

Matematika, fizika korrepetálás érettsé-
giig. T:06 30 566 4456, 06 23 378 077

Matematika korrepetálást vállalok.
T:06 70 246 2495

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-
8909

ROBOGÓ

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

RUHAJAVÍTÁS

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

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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























SZOLGÁLTATÁS

Régi, új tetõk készítését, tetõterek 
belsõ szigetelését, gipszkartonozást, 
külsõ szigetelést, színezést, szobafes-
tést, burkoló munkát vállalok. T:20 804 
5988

TÁRSKERESÕ

Hetvenes hölgy szenvedélymentes, 
egyedülálló urat keres társas kapcsolat 
reményében. T:06 70 350 6431

TELEK

Eladó Érden 500 N-öles saroktelek 
iár: 12 M Ft, ui. 230 N-öles telek iár: 5 
M Ft. T:06 70 256 1885

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

TETÕSZERVIZ









TV JAVÍTÁS

ÜZLETHELYISÉG

VASKERESKEDÉS

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés 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!
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Nem tartozik az ÉRD kedvenc 
ellenfelei közé a Fehérvár KC. 
Olyannyira nem, hogy az előző 
bajnoki szezon során két alka‑
lommal is találkoztak egymás‑
sal a felek, Szabó Edina csapata 
azonban nem tudott pontot sze‑
rezni sem a „Királyok városá‑
ban”, sem pedig a Batthyány 
Tornacsarnokban. A Fejér 
megyeiek kerete több helyen 
is átalakult, de semmiképpen 
sem gyengült – Kiss Éva, Herr 
Anita, Mayer Szabina, Kazai 
Anita, Hajduch Csenge és Nuria 
Benzal érkezése is növelte a nor‑
vég mester, Pal Oldrup Jensen 

merítési lehetőségeit. A szerb 
Zajecsarból érkező spanyol 
átlövőt azonban csak a keretbe 
nevezték, kisebb autóbalese‑
téből összeszedett hátsérülése 
miatt nem kaphatott szerepet. 

Az érdi oldal két kulcsfontos‑
ságú hiányzója azonban még a 
találkozóra nevezett keret tagja 
sem lehetett; Triscsuk Krisztina 
és Bognár Barbara még csak 
külső szemlélőként figyelhet 
meccsnapokon és hiányuk 
komolyan rányomta bélye‑
gét az együttes teljesítményé‑
re az FTC ellen. A veretlenség 
odalett, de a fehérváriak elle‑

ni esetleges két pont azért is 
volt roppant jelentős, mert az 
eddig komoly játékerőt muta‑
tó Dunaújvárosi Kohász nyolc‑
gólos győzelemmel távozott a 
Köfém Sportcsarnokból. 

Ennek megfelelő elszántság‑
gal és koncentráltsággal kezdett 
az ÉRD, Janurik Kinga lehúzta 
a rolót, ez pedig remek ala‑
pot szolgáltatott a támadásokra. 
A gyorsan kialakított előny a 
nagy létszámú érdi szurkolóse‑
reget is feltüzelte, remek hangu‑
lat volt a mérkőzésen. A 6. perc‑
ben Tilinger Tamara vetkőzte le 
először a hazai góliszonyt, ami 

Fehérvár KC – ÉRD 31-28 (15-13)

Mumus lett a Fehérvár
annyira feldobta, hogy még két 
találatot is elhelyezett Janurik 
Kinga hálójában. Az irányítóhoz 
társai is elkezdtek felnőni, így az 
ÉRD is lépéskényszerbe került. 
A félidő derekán, csúnyán 
elpazarolt emberelőny után, a 
hazaiak aztán teljesen elolvasz‑
tották hátrányukat. A kapusok 
is középpontba kerültek, Kiss 
Éva ugyanis egyre több védést 
produkált, míg Janurik Kingát 
a hazaiak játékosa, Kazai Anita 
találta el, így az érdi hálóőr nem 
tudta folytatni a játékot. Balog 
Beáta vezetésével ismét előny 
kidolgozásába kezdett a ven‑
dégcsapat, ami aztán szempil‑
lantás alatt vált semmissé. Sőt! 
Mayer Szabinát képtelen volt 
kikapcsolni az érdi védelem, a 
Vácról érkezett beálló folyama‑
tosan jó labdákat kapott, amit 
egytől‑egyig ki is használt. 
Fordult a kocka, az ÉRD rohant 
az eredmény után, és legered‑
ményesebbjei, Kovács Anna, 
valamint Szara Vukcsevics pon‑
tosságát kihasználva egyenlített. 
Rendkívül hullámzó volt ebben 
a periódusban a meccs, ugyanis 
a Fehérvár az érdi egyenlítést 
követően ismét lendületet vett 
és a félidőre előnyt is alakí‑
tott ki. Mayer Szabina az első 
harminc percből nyolcon volt 
a pályán, ezalatt viszont négy 
gólt is szerzett – megmutatva, 
hogy ezen az összecsapáson 
nélkülözhetetlen a vendéglátók 
számára. 

A folytatást elpuskázott érdi 
lehetőségek jellemezték. Az 
FKC tartani tudta kétgólos fór‑
ját, úgy, hogy akár emberhát‑
rányban is védte az előnyét. 
Kisebb figyelmetlenségek, pon‑
tatlanságok csúsztak Szabó 
Edina csapatának játékába, 
valamint a védekezés sem volt 
meggyőző. Már‑már úgy tûnt, 
teljesen befagyott a különbség, 
amikor az utolsó negyedórára 
fordulva egy emberelőnyt végre 
tökéletesen sikerült kihasznál‑
ni. Balog Beáta hétméteresei 
és Alja Koren gólja meghozták 
az egyenlítést, azonban mint 
később kiderült, ezzel az ÉRD 
utolsó puskaporát is ellőtte. 
A Fehérvár kapaszkodott a két 
pontba, egymást hergelték a 
norvég Pal Oldrup Jensen tanít‑
ványai. Kiss Éva sem először 
tört már borsot pályafutása 
során az érdiek orra alá, míg 
Mayer Szabinának is szinte min‑
den bejött, amire csak vállalko‑
zott – akár szélről is. A beálló 
bő másfél éve játszott utoljára 
ilyen sikeres meccset, amikor 
még veszprémi játékosként 10 
góllal terhelte meg a DVSC háló‑
ját. Az összeszedettebb, jobban 
mûködő védekezés, illetve a 

több extra teljesítmény végül 
az utolsó percekben megpecsé‑
telte az ÉRD sorsát. A Fehérvár 
sokszor nagyon taktikusan az 
idővel is játszott, lopta a másod‑
perceket és hiába lőtte a gólokat 
Kovács Anna, végül lepergett 
az óra.

Zsinórban második vereségét 
szenvedte el az ÉRD és ez a 
következő ellenfelek, valamint 
a játék alakulása miatt is kissé 
aggasztó képet fest. Triscsuk 
Krisztina és Bognár Barbara 
együttes hiányát úgy tûnik, 
egyelőre nem képes áthidal‑
ni a csapat, Szabó Edinának a 
középső posztokon így nincsen 
rotációs lehetősége, ez pedig 
rányomja bélyegét a teljesít‑
ményre. A narancssárgák így 
a rendkívül szoros élmezőny 
legvégére csúsztak és a Győr 
elleni összecsapás után nagyon 
komoly erőfeszítések kellenek 
a csapat részéről a Békéscsaba, 
valamint a Veszprém elleni ide‑
genbeli meccseken, hogy ne 
kerüljenek még nagyobb lépés‑
hátrányba. 

Fehérvár KC – ÉRD 
31-28 (15-13)
Székesfehérvár, Köfém 
Sportcsarnok, 800 néző
Játékvezetők: Horváth Péter, 
Marton Balázs
FKC: Trimmel Brigitta, Kiss 
Éva (kapusok), Azari Fruzsina 
5, Siti Eszter 3, Vaszari Virág 
1, Tilinger Tamara 6, Horváth 

Bernadett 1, Becséri Kitti, 
Kuhinkó Vivien, Herr Anita 3, 
Mayer Szabina 9, Kazai Anita 
3, Emberovics Míra, Nuria 
Benzal, Hajduch Csenge, Májer 
Krisztina
Vezetőedző: Pal Oldrup Jensen
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 1, Kovács Anna 6, 
Szara Vukcsevics 6, Balog 
Beáta 5 (2), Szekeres Klára 1, 
Kisfaludy Anett, Klivinyi Kinga 
4, Wolf Alexandra 2(1), Oláh 
Nóra, Kovács Gréta, Alja Koren 
3, Kamuti Réka
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 0/0, ill. 4/3
Kiállítások: 8, ill. 6 perc

A 7. forduló további  
eredményei:
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC 41-30 (20-14)
DVSC-TVP – Ipress Center-Vác 
25-30 (16-16)
Békéscsabai ENK SE – Duna-
újvárosi Kohász KA  
23-24 (8-13)
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– MTK-Budapest 38-23 (16-12)

A 8. fordulóban Európa leg‑
jobb csapata, a Győri Audi 
ETO KC látogat az érdi Városi 
Sportcsarnokba. A mérkőzésre 
október 9‑én 20 órától, lapzár‑
tánk után került sor. 

 Szarka András

Hiába játszotta eddigi legeredményesebb bajnokiját Klivinyi Kinga az ÉRD színeiben, csakúgy, mint õt, a csapatot 
is térdre kényszerítette a Fehérvár

Kisfaludy Anett mostoha sorsa - alig engedték labdához a hazaiak

Kovács Anna itt éppen passzolna, ám fõleg a gólszerzésben jeleskedett 

Beszélgetés Dr. Tóth Szilvia 
vezető főorvossal az ingyenes 
fogászati ellenőrzés kapcsán

- Főorvos asszony, Önök meg-
hirdettek egy ingyenes fogászati 
vizsgálatot a Ligeti Klinikán. 
Erről eszembe jutott a közmon-
dás, hogy ajándék lónak ne 
nézd a fogát. Ennek ellenére sze-
retnék tájékozódni a vizsgálat-
tal kapcsolatban. Először is, ez 
nem egy pácienscsalogató akció?

- De igen! Szeretnénk, hogy 
azok is eljöjjenek hozzánk, 
akiket eddig valami visszatar-
tott ettől. Reméljük, ez egy 
olyan motiváló ajánlat, ami 
sokakat arra ösztönöz, hogy 
ne halogassák tovább a fogá-
szati ellenőrzést, hiszen ezzel 
a lehetőséggel csak a hónap 
végéig élhetnek. Mi nyilván 
azt reméljük ettől, hogy aki 
közelebbről megismeri a klini-
kát, és jó benyomásokat sze-
rez, az visszatér hozzánk. Aki 
eljön, az mindenképpen jól jár, 
hiszen ingyen jut egy fogászati 
ellenőrzéshez.

- A legtöbben csak akkor 
mennek fogorvoshoz, ha fáj a 
foguk. Panaszmentesen is szük-
ség van fogászati ellenőrzésre?

- Fogászati ellenőrzésre 
évente el kellene mennie min-
denkinek. A fogorvos ugyanis 
olyan problémákat is észre-
vesz, melyek még nem okoz-
nak fájdalmat, vagy tüneteket, 
illetve azokat a páciens nem 
hozza összefüggésbe a fogak-
kal. Az említett közmondásra 
utalva, olyan mint a jó lóku-
pec, aki a lovak fogairól meg 
tudta mondani az életkorukat, 
hogy mivel etették őket és még 
sok mást. A rendszeres fogá-
szati ellenőrzés során az orvos 
a problémákat még idejében 
felismeri. Ekkor még megelőz-
hető a nagyobb baj, és összes-
ségében kevesebb fájdalom 
és kellemetlenség árán sokkal 

tovább maradnak meg fogaink. 
Hogy egy példát is mondjak, 
egyre több az éjszakai csikorga-
tástól, szorítástól lekopott fog. 
Legtöbben nem is tudnak róla, 
hogy főként éjszaka milyen 
erővel szorítják össze az áll-
kapcsukat. Természetesen 
ebben a stressz nagy szerepet 
játszik, de lehet az oka akár egy 
tized milliméterrel magasabb 
fogtömés is. Ez nem csak kila-
zult fogakhoz, ínysorvadáshoz 
vezethet, de tönkremehet az 
állkapocsízület is, ami fájdal-
mas tüneteket okoz. A tünetek 
jelentős részét nem is hozzuk 
összefüggésbe a fogakkal. A 
fogszorítás hatására a nyaki és 
háti izmok egész éjjel feszült 
állapotban vannak, romlik a fej 
vérellátása, terhelődnek a nyaki 
és háti csigolyák. Az eredmény 
fejfájás, migrén, fáradt ébredés, 
fülfájás.

- Miből áll egy fogászati ellen-
őrzés? 

- Az ellenőrzés nem csak a 
fogakat érinti, hanem az egész 
szájüreget. Először minden-
kiről, akinek nincs fél éven 
belüli panorámaröntgen felvé-
tele készítünk egyet. Ennek az 
ára 4500 Ft. Ezután az orvos 
a szájüreg vizsgálatával és a 
röntgenfelvétel kiértékelésével 
végzi a tulajdonképpeni álla-
potfelmérést, ami most 7000 
Ft helyett ingyenes. Ennek 
során megvizsgálja a fogak, az 
íny, a száj nyálkahártyájának 
épségét, az esetleges pótlások 
állapotát, a fogsorzáródást, 
az állkapocs mozgását külö-
nös figyelemmel az esetleges 
panaszokra. A vizsgálat egyben 
egy szájüregi daganatszűrés is. 
Az orvos felhívja a figyelmet a 
sürgős teendőkre, az esetleges 
szájhigiénés problémákra. A 
páciensnek semmiféle elköte-
lezettsége nincsen, az esetleges 
kezeléseket nem kell nálunk 

elvégeztetnie, az állapotfelmé-
rés mindenképpen ingyenes, 
és természetesen teljesen fájda-
lommentes, az orvos a vizsgá-
lat során semmiféle beavatko-
zást nem végez.

-Említette a szájüregi daga-
natokat. Gyakran találkoznak 
ezzel a problémával?

Sajnos egyre gyakrabban. 
Magyarország ebben listaveze-
tő. Sokan nem tudják, hogy 
a szájüregi daganatok legna-
gyobb részét a HPV vírus, a 
Human Papilloma Virus, vagy 
pontosabban vírusok okozzák. 
Az emberek jelentős százaléka 
fertőzött HPV vírussal, bár az 
- legalábbis egy ideig – nem fel-
tétlenül okoz tüneteket. A vírus 
viszonylag könnyen fertőz, 
egyes típusai bőrérintkezéssel 
is terjednek. Orális szex révén 
a száj nyálkahártyája igen köny-
nyen fertőződhet. De  jelentős 
kockázati tényező a száj, garat 
és nyelőcső folyamatos irritá-
ciója a refluxtól szenvedőknél.

- Milyen életkorúaknak érde-
mes felkeresni a Klinikát?

- Mindenkit várunk akinek 
foga van, vagy már nincs, de 
szeretné, hogy legyen!

Ajándék lónak ne nézd a fogát!
Ingyenes fogászati vizsgálat a Ligeti Klinikán

Az akcióról további információk találhatók a www.ligetiklinika.hu honlapon.
Bejelentkezés  a 06 23 376 173 telefonszámon.


