
XXIII. évfolyam, 39. szám 2013. október 17.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Rákötési hullám
Hamarosan újabb részvízgyûjtõkön csatlakoz-
hatnak rá tömegesen a közcsatornára.

3

Közbiztonság
A rablásokat sikerült visszaszorítani, most a 
garázdaságok száma nõtt.
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Városi zarándoklat

Volt nyolchónapos és nyolcvanéves is a több mint száz zarándok között, akik részt 
vettek az 17 kilométeres Élõ Rózsafüzér Zarándoklaton, amelyet szombaton ren-
deztek az érdi katolikusok, minden helyi plébánia, rendház bevonásával. A zarán-
doklat tematikája idén a hit fõ igazságaira épült. 5. oldal

Az Idõsek világnapját ünnepelték
Zsúfolásig megtelt az 
Idõsek Otthona ebédlõje, 
amikor az érdi Idõseket 
Ellátó Központ tagintéz-
ményének lakóit, valamint 
a napközi ellátás ellátott-
jait köszöntötték az Idõsek 
világnapján. Az idõsotthon 
dolgozói és meghívott ven-
dégeik szívhez szóló, lel-
ket melengetõ versekkel, 
rövid, de igen látványos 
táncbemutatóval lepték 
meg a szépkorúakat.
 11. oldal

Útépítések, felújítások

Hogyan újultak meg a csatornázás következtében 
az érdi utak, miért nem kaphatnak egyes szakaszok 
új szilárd burkolatot, mit jelent az „eredeti állapot”, 
és mikor fejezõdnek be a csatornázási, útépítési és 
-helyreállítási munkálatok? Ezekre a kérdésekre adott 
választ lapunknak Simó Károly, a csatornatársulat 
elnökhelyettese. 2. oldal

Gyógyító mesék
Kádár Annamária pszichológus arról beszélt,  
hogyan fejleszthetõ az érzelmi intelligencia. 
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Babahordozó kendõk
Nemcsak babakocsi, hanem számtalan fajta 
babahordozó is a mamák rendelkezésére áll.
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Családi nap

Kötélen egyensúlyozó, 
gólyalábas, plüssállatido-
már gyerekek attrakcióját 
láthatta a publikum múlt 
szombaton a gyerek-
könyvtárban. Ekkor tartot-
ták ugyanis az Országos 
Könyvtári Napok záró ren-
dezvényét. 8. oldal

Jó hajrá

A gyõriek elleni vereség 
ellenére az utolsó peri-
ódusban mutatott já-
ték reménykeltõ az ÉRD 
szempontjából, ettõl még 
tény, hogy zsinórban har-
madik mérkõzésén ma-
radt pont nélkül a bajnoki 
bronzérmes.  18. oldal

Ingyenes hallásvizsgálat

Részletfizetési lehet ség 0% THM

Hallókészülék próbahordás

Amerika vezet  hallókészülékei

Élvezze a karácsony meghitt hangjait
szinte láthatatlan, kedvez  árú hallókészülékeinkkel!

30%
kezd részlettel elvihet
2013. december 20-ig!

Hívja most az Ascent Hallásszalonokat hétköznap 8-16 óráig!

Érd, Budai út 28.
06 23 362-351

Budapest II., Margit körút 57.
06 1 369-3362 

Budapest XI, Fehérvári út 79.
06 1 462-6052
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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

 Meghívó 

az Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2013. október 22-én
 (kedden) 18:00 órakor

 kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola
(2030 Érd, Diósdi út 101.)

 Meghívó 

az Óváros – Érdligeti 
Településrészi Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2013. október 24-én 
(csütörtökön) 18:00 órakor

 kezdődő ülésére

Az ülés helye:
volt II. Lajos Általános Iskola

(2030 Érd, Fő u. 42.)

Sokszor elhangzott már: a város 
életét és főként úthálózatát fel-
bolydító csatornázási program 
célja a szennyvíz elvezetésének 
megoldása (és ennek követ-
keztében a környezet védel-
me), nem pedig az, hogy Érd 
összes földútja „tüköraszfaltot” 
kapjon. Ezzel együtt nincs az 
az érdi lakos, aki ne várná az 
utak helyzetének jobbra fordu-
lását. Ahogy a csatornázás és 
az úthelyreállítás a vége felé 
közeledik, már láthatjuk az 
eredményt. Van, aki csalódott 
– másra számított, vágyott –, de 
az kétségtelen: az útfelújítások-
nak köszönhetően felsorolha-
tatlanul sok utcában lett jobb 
minőségû a burkolat, mint a csa-
tornázás előtt volt. Erről beszél-
gettünk Simó Károllyal, az Érdi 
Csatornamû Vízgazdálkodási 
Társulat elnökhelyettesével, 
aki hivatalból naponta járja és 
figyeli Érd útjait. 

– Fel tudná sorolni, hol épí-
tenek, illetve állítanak helyre 
most utakat a csatornázási 
program keretében?

– Az építés és a helyreállí-
tás nem ugyanaz. Utóbbi azt 
jelenti, hogy a korábbi, azaz a 
csatornaépítéssel megváltozta-
tott állapotot állítják vissza, míg 
útépítés esetén az addig nem 
szilárd burkolat, illetve erő-
sen tönkrement aszfalt helyett 
megerősített, szilárd burkolatú 
utat építenek. Ilyen épül jelen-

leg a Rizling, Retyezáti, Otelló, 
Bikavér, Siller, Alsóerdősor, 
Bükkfa, Porcsinrózsa, Gyula, 
Töhötöm, Kossuth utcákban. 
Korábban már megépült az 
új út az Arany János, Zrínyi, 
Kakukk, Kalotaszegi, Késmárki, 
Szendrői, Földmunkás utcák-
ban és a Sóskúti úton.

Azokat az utcákat, ahol a 
korábbinál jobb minőségû bur-
kolat áll elő, szinte lehetetlenség 
felsorolni. Százas nagyságrendû 
utcaszakaszon, közel negyven-
ezer méteren tapasztalhatják 
az ott élők és arra közlekedők, 
hogy a csatornázás nem csak 
kellemetlenségekkel jár: az új, 
esetenként aszfalttal megerő-
sített út komfortos, valóban 
kertvárosias környezetet ered-
ményezett. Két év alatt negyven 
százalékkal nőtt a nagyon jó 
minőségû utak aránya Érden. 
Ilyen rövid idő alatt hasonló 
minőségi ugrás soha nem volt 
még városunkban.

– Többször elhangzott, hogy 
az utak tekintetében az eredeti 
állapot visszaállítására töreked-
nek. Mi voltaképp ez az „eredeti 
állapot”? 

– A csatornaépítést közvet-
lenül megelőző állapot, ami 
2011-ben, illetve 2012-ben volt. 
Sajnos, sokan nem így értel-
mezik az „eredeti állapotot”, 
és ebből voltak viták. Például 
néhány utcában kérték, hogy 
aszfaltozással állítsák helyre 

Útépítések és felújítások – helyzetkép a befejezés elõtt

A város szilárd útburkolat-hálózata  
két év alatt 40 százalékkal nõtt 
Hogyan újultak meg a csatornázás következtében az 
érdi utak, miért nem kaphatnak egyes szakaszok új 
szilárd burkolatot, mit jelent az „eredeti állapot”, és 
mikor fejezõdnek be a csatornázási, útépítési és -
helyreállítási munkálatok? Ezekre a kérdésekre adott 
választ lapunknak Simó Károly, a csatornatársulat 
elnökhelyettese.

az utat csatornázás után, mert, 
mint mondták, ott korábban 
szilárd burkolatú út volt. Ám 
a csatornaépítők által (a mun-
kák megkezdése előtt) készített 
fotókon látható, hogy a kérdé-
ses helyen erősen tönkrement, 
szilárdabb burkolatra csak nyo-
mokban emlékeztető szakasz 
volt, ami körülbelül tíz éve 
lehetett megfelelő állapotban. 
A csatornaépítőknek azt kell 
helyreállítaniuk, amit felbontot-
tak, így a tíz év előtti állapotot 
nem tudják figyelembe venni. 
Mindent elkövetünk, hogy a 
lehető legjobb minőségben tör-
ténjen meg a helyreállítás, de 
követelni csak a csatornaépítést 
közvetlenül megelőző állapotot 
tudjuk.

– Milyen problémák adódtak 
még az aszfaltozással?

– A mart aszfaltos utak a 
vonatkozó szabályok szerint 
nem tekinthetők szilárd bur-
kolatnak, bár a köznyelvben 
„aszfaltos utcaként” emlegetjük 
őket. Ezeknél tehát nem lehet 
teljes szélességû bitumenes asz-
faltozást kérni a kivitelezőktől, 
ahogy az olyan utcák esetében 
sem, ahol néhány lakó a saját 
háza előtt egy-egy szakaszt 
„leaszfaltoztatott”, így az adott 
utcában egy szakasz murvás, 
egy-két ház előtt aszfaltos, míg 
más házak előtt martaszfaltos 
volt. Itt bizony az eredeti álla-
potnak megfelelően állított hely-
re a kivitelező: azon házak előtt, 
ahol aszfalt volt, ott azzal, ahol 
murva volt, ott zúzottkővel. 

– Miért van az, hogy néhány 
helyen az utca közepén kezdő-
dik a jó minőségû út, vagy for-
dítva: az utca közepén egyszer 
csak „elfogy” az aszfalt?

– Sajnos, előfordul az ilyesmi, 
kezelése a következő évek váro-
si útfejlesztési programjának 
feladata lesz. Két példát tud-
nék említeni, egyik a Béla utca; 
ennek két végén az első szaka-
szokat (a Riminyáki – Emil és a 
Csaba – Csanád utcák között) 
korábban már csatornázták. Az 
út teljes hosszában tönkrement, 
ám a csatornaprogramban csak 
az Emil – Csanád utcák közti 
részt állították helyre (szép új 
burkolattal), hiszen itt csator-
náztak most. Az utca két vége, 
mivel nem volt munkaterület, 
olyan maradt, amilyen a csa-
tornaépítés előtt volt. Ebből 
a programból ugyanis olyan 
szakaszon nem lehet útépítést 
finanszírozni, ahol nem csa-
tornáztak. A másik példa az 
Alsóvölgyi út, ahol fenti okok 
miatt két jó minőségû szakasz 
között maradt egy olyan rész, 
ahol nem túl jó a burkolat minő-
sége. Bízom benne, hogy más 
forrásból sikerül megoldani e 
furcsa helyzeteket. 

– Október végéig milyen 
arányban fejezik be az úthely-
reállítási munkákat?

– A csatornaépítés közel 1500 

utcaszakaszon folyt; időbe telik 
hát, amíg az összes utcát helyre-
állítják. A helyzet azonban nap-
ról-napra javul, hiszen a csator-
nacsövek fektetése minden terü-
leten befejeződött, az esetleges 
javítások mellett most gőzerővel 
az úthelyreállításon dolgoznak, 
sőt, több részvízgyûjtőben már 
be is fejezték ezt a munkát is. 
Azon a területen van még hátra 
nagyobb mennyiségû úthelyre-
állítás, ahol a csatornaépítés is 
csak nemrég fejeződött be: az 
Eperfa, Cseresznyefa utcák és 
környékük, valamint a Szövő, 
Törökbálinti utak és környékük. 
Kiemelném még a Szovátai utat: 
a kivitelezők ígérete szerint még 
ősszel újból felmarják és végle-
gesen helyreállítják azt a félpá-
lyát, ahol korábban csatornaépí-
tés folyt. Van még pár tucatnyi 
utcaszakasz, ahol október végéig 
dolgoznak a helyreállításon, de 
bízom benne, hogy az utak 95 
százalékát e hónap végéig vég-
legesen helyreállítják, és novem-
ber végére teljesen befejezik. 
Jövőre már csak a garanciális 
javításoknak kellene maradniuk. 

– Idén télen is járni fogja-e a 
közterület-fenntartó az utcákat, 
figyelve, hol romlik el (esetleg 
szakad be) a burkolat?

– November végén remé-
nyeink szerint megtörténik a 
mûszaki átadás, ettől kezdve 
a város visszaveszi kezelésbe 
az utakat. Arra számítani lehet, 
hogy a megmozgatott talajban 
zajló folyamatok miatt néhol 
süllyedni fog az út. A felszín 
alatt megbolygatott erek, vízfo-
lyások általában később szok-
ták megmutatni magukat. Ez 
mindig, mindenhol megtörté-
nik. Az ilyen esetekre van a 
garancia intézménye, ami azt 
jelenti, hogy a vállalási ár egy 
bizonyos részét visszatartják az 
előre nem látható hibák kijaví-
tására. Az utak esetében is így 
van: ha nem várt események 
történnek, akkor azok javítását 
a csatornakivitelezők költségére 
végzi el a közút fenntartója.

– Az úthelyzet szemlátomást 
jelentősen javult, de még nem 
tökéletes. Mikor lesz Érden egy 
modern kertvároshoz méltó 
úthálózat?

– Bár ugrásszerûen nőtt a jó 
minőségû utak aránya, még 
több száz érdi utcában várnak 
arra, hogy náluk is javuljon a 
helyzet. Õket nem vigasztalja 
az, hogy a szomszéd utcában 
-jobb lett az út. Sokan vannak, 
akik arra várnak, hogy az évti-
zedes vízelvezetési gondok 
oldódjanak meg végre. Ezért a 
következő időszakban a most 
felszínre került, illetve korábban 
is ismert problémák megoldásá-
ra kell koncentrálni. Az irány 
megvan, a feladat ismert, már 
csak a pénzt kell megszerezni 
hozzá. Az előzmények ismere-
tében bízom benne, hogy ez is 
menni fog. Ádám Katalin

A Googlemaps felvétele szerint ilyen volt az Kádár utca csatornázás elõtt 
- ezt szeretnék most az ott lakók aszfaltozva látni.
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A Retyezáti utca újabb szakasza épült meg
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Ha fölmászol egy piszkafa tete‑
jére, akkor is szédülni kezdesz, 
ha nem rémisztő a magasság. 
Jóllehet, az érdi minaret piszkafá‑
nak kicsit vaskos, a fantáziánkban 
élő palánkvár, az Egri csillagok 
olvasmánya vitt közel minket az 
ófalui török emlékhez, bár akkor 
még nem vezetett betonlépcső a 
bejárathoz, és hiányzott a sisak 
is. Illetve nekünk nem hiányzott, 
mert a gyereksereg jobban ked‑
veli a romokat, mint a vadonatúj, 
ám steril csodákat, amihez nem 
kell hozzátenni semmit. Csak 
halovány elképzeléseink voltak a 
hatvanas évek régészeti feltárásá‑
ról, Hamza bégről sem sejtettük, 
hogy a magyar nyelv és a közigaz‑
gatás csinált belőle Hamzsabégi 
utat a fővárosban, s persze azon 
sem törtük sokat a fejünket, hogy 
a minarethez tartozó dzsámi 
hogy nézhetett ki. De hogy a fel‑
nőttek legjobbjai megmaradnak 
gyereknek, azt bizonyítja, hogy 
a korabeli modernitás mûemléki 
mestere, Ferenczy Károly még‑
iscsak szerette volna, hogy láto‑
gatható és az időjárástól védett 
legyen az egykori érdi müezzin 
által naponta többször megmá‑
szott torony. Csak a felnőttkori 
olvasmányok és az építész isme‑
rősök avattak minket be abba a 
különös titokba, hogy Carlo, a 
szakma kedvence Milánóban szü‑
letett, s már az építészmérnöki 
karon tanulva is az építészet tör‑
ténete izgatta. Mondhatnánk azt 
is, hogy elszántan romokat akart 
építeni s az érdi minaret – bár 
kedvence volt, munkája során 
többször visszatért hozzá – még‑
iscsak egy a remeklései közül. 
Lehet persze vitatkozni azon, 

hogy a vasbeton volt‑e a legjobb 
kiegészítő anyag, s a lépcső fél‑
korlátos megoldása hajlandó‑e 
együtt öregedni a mészkővel, de 
az biztos, hogy a kor színvonalán 
és a hetvenes évek építészeti elvei 
szerint a legkorszerûbb megoldás 
született. Így nemcsak a XVII. 
század, de a XX. hetvenes évei‑
nek építészeti elvei is jelen van‑
nak a teljesítményben. Azt pedig 
mindenki elismeri, hogy az idő‑
járásnak erősen kitett építményt 
remekül óvja ez a lelemény. 
Ferenczy Károly Érdről utazta be 
szinte az egész országot, az elő‑ 
és utótanulmányok között rajzai 
és tervei alapján újult meg a pécsi 
Jakovali Hasszan pasa dzsámija, 
Indrisz baba türbéje, és az egri 
Minaret is. Ám nemcsak a török 
emlékek izgatták. Õ volt az, aki a 
magyarországi várak helyreállítá‑
sát kezdeményezve megújította a 
diósgyőri várat, kibontotta a pécsi 
barbakánt és a hozzá tartozó vár‑
falakat. A hatvanas években fel‑
tárta és kiegészítette a siklósi vár 
külső védelmi rendszerét, ame‑
lyet éppen manapság nemzetkö‑
zi összefogással újítottak meg. 
A Tenkes kaptánya által elhíresült 
erősség már méltán szerepelhetett 
a film díszleteként is sikerrel. De 
maradjunk még a mi tornyunk‑
ban, ami nem elefántcsont, ezt 
az is bizonyítja, hogy a hetvenes 
évekbeli megújulása nyomán, 
néhány évvel később a kutatá‑
sok festett felületekre, építészeti 
elemeket idéző sordíszítmények‑
re bukkantak. Ez a finom, tar‑

tózkodó, elegáns falfestés külön 
kiemeli ennek a remekmûnek az 
építészeti nagyvonalúságát. Ebből 
a toronyból messzire ellátni. 
Ilyenkor nehezen tud ellenállni az 
ember annak a csábításnak, hogy 
újra kellene kutatni, érdemes 
lenne bátrabban rekonstruálni az 
érdi mûemlékek építészeti kör‑
nyezetét. Persze nem gondolom, 
hogy érdemes lenne a mai házak 
lebontásával újabb palánkvárat 
verni Ófaluban, hiszen jelentős 
költséggel járna a háromszáz 
fős török sereg eltartása, de az 
emlékezetet ugyanúgy építeni 
kell, mint a jövőt. Kétségtelen 
tény, hogy alkalmanként a hirte‑
len földuzzadt város közútjainak 
kátyúi is „mûemléki” felújításért 
kiáltanak, a szolgáltatások minél 
teljesebbé tétele is minimális és 
jogos igénye az itt élőknek, de a 
Fundoklia völgy, a Sina kastély, 
a Kutyavár, a pincesor, a Minaret 
külső és belső karbantartása is a 
mi ügyünk. 

Nemcsak éljük a történelmet, 
építjük is azt, mi több, benne is 
élünk. Ferenczy Károlyt, Carlót, 
akinek egyébként a korabeli 
mûemléki szakirodalom megte‑
remtését is köszönhetjük, érde‑
mes egy kissé érdi polgárnak a 
városért dolgozó szakemberként 
is számon tartani. Az enyém a 
vár tied a lekvár játéka elmegy 
a homokozóban, lökdöshetjük 
egymást felnőttként is politikai 
szimpátiák szerint, de a város 
mégiscsak egy, és mégiscsak 
közös. A középkor óta commu‑
nitas, amit nem ronthatott el a 
kommunizmus nagy ígéretének 
társadalmi kalandja sem.   
 Antall István

Minaret

Sokan, sokat beszélnek mos‑
tanában a futballról, annak 
magyarországi helyzetéről, 
színvonaláról, még olyanok is 
foglalkoznak vele, akik életük‑
ben nem hogy labdába nem 
rúgtak, de nem néztek meg 
egyetlen egy focimeccset sem. 
Az alábbiakban azonban nem 
erről lesz szó, jelen sorok írója 
semmiképp nem szeretne 
beállni a „megmondóembe‑
rek” sorába. Sokkal fontosabb 
ezúttal is a háttér, a társadalmi 
környezet. Mert a sport sem, 
és ezen belül a futball sem füg‑
getlen az országtól, az itt lakó 
emberektől, a kialakult társa‑
dalmi és gazdasági helyzettől. 
Egyik korábbi állami és párt‑
vezetőnk mondta annak ide‑
jén, jellegzetes, hosszan kitar‑
tott „a” hangjaival: Elvtaarsak, 
én nem szeretem a futbaallt, 
de ha az emberek szeretik a 
futbaallt, akkor én is szeretni 
fogom. Kevés bölcs mondata 
volt ezen vezetőnknek, talán 
még a „krumplileveses” tar‑
tozik ide (Elvtaarsak, mond‑
juk ki a krumplilevesre, hogy 
krumplileves, és ne beszéljünk 
mellé…), a focival kapcsolat‑
ban azonban igaza volt. 

A foci nem több, hanem 
más, mint egy sportág. A labda‑
rúgásra napjainkban is úgy kell 
tekintenünk, mint egy sajátos 
kis ablakra, amelyen keresz‑
tül látszik minden gondja‑baja, 
de eredménye is az országnak, 
a társadalomnak, az embe‑
rek mindennapi életének. 
Ennélfogva fel is használják 
különféle, nem is mindig hasz‑
nos célokra. A legprimitívebb, 
már‑már refrénszerűen han‑
goztatott kitétel így hangzik: 
Minek ezeknek stadion, úgyse 
tudnak futballozni… Hogy a 
kultúrának mennyire része 
egy tömegrendezvények szín‑
vonalas létrehozására alkal‑
mas, kulturált építmény, hogy 
– gyerekkori emlék! – milyen 
hangulata volt annak idején a 

Népstadionban nemcsak egy 
Fradi‑Dózsának, vagy egy 
magyar‑angolnak, hanem egy 
Armstrong‑hangversenynek is, 
arról sokat lehetne beszélni, 
de nézzük a következő gyak‑
ran elhangzó mondatot: Miért 
a foci menne jól ebben az 
országban, hát mi van itt, ami 
jól működik? Ebben a kijelen‑
tésben már meghúzódik a poli‑
tika is, az „ezek itt semmit nem 
csinálnak jól, de majd mi…” 
jellegű kampányagitáció, ám 
kiderült, hogy ennél is „van 
lejjebb”. Néhányszor lehet hal‑
lani, hogy mint szinte mindent 
ebben az országban, a labda‑
rúgást is, a sportegyesületeket 
is besorolják politikai oldalak‑
hoz. Ahogy nemcsak közsze‑
replők, hanem települések, 
cégek, ugyanúgy focicsapatok 
is gyakran megkapják a minő‑
sítést, miszerint jobboldaliak 
vagy baloldaliak, kormánykö‑
zeliek, vagy éppen liberálisok. 
Igaz, a fociban valóban van 
jobbhátvéd és balhátvéd, sőt, 
jobbszélső és balszélső is, de 
hogy egy lövés azért nem gól, 
mert nemzeti oldalról rúgták, 
bezzeg az X. vagy Y. azért nem 
kerül a válogatottba, mert ott 
játszik, ahol… Szóval, ez már 
az a színvonal, amelyre nehéz 
bármit is mondani.

Mindenesetre egy negatív 
labdarúgó eredményt, még 
ha a magyar válogatott is érte 
el, semmiképp nem szabad a 
nemzeti sorstragédiák közé 
sorolni. Tanulságok levoná‑
sára természetesen alkalmas 
országos szinten is, meg egyes 
szakterületeken – iskolai sport, 
szervezeti felépítés, létesít‑
ményhelyzet, vezető kiválasz‑
tás – is, de azért arról nem 
szabad elfeledkeznünk, hogy 
nemcsak foci van a világon…

A szerkesztõ jegyzete

Nemcsak foci…

Az Érdi Csatornázás híre sze‑
rint október 8‑án elindult az 5. 
és 6. részvízgyûjtők területén a 
második üzembehelyezési ütem 
eljárása; az együttesen mintegy 
17 kilométer hosszúságú csa‑
tornaszakaszokon a rákötési 
engedélyek november közepére 
várhatók. 

Október 15‑ig zárul a 2. 
részvízgyûjtő első átadási üteme. 
Ha ez megtörtént, a második és 
harmadik ütem üzembehelyezé‑
sére is várhatóan sor kerül októ‑
ber végéig; itt a rákötési engedé‑
lyek november végéig érkeznek 
meg a lakókhoz – tájékoztat az 
Érdi Csatornázás. (Az utcalisták 
a www.erdicsatornazas.hu hon‑
lapon megtekinthetők.)

Tudni kell azt is: november 15‑
től a 90 napos rákötési türelmi 
időt a téli hónapokra felfüggesz‑
tik, és csak márciusban indul 
újra. Így akik november közepe 
után kapják kézhez a rákötési 
engedélyt, azoknak nem kell a 
fagyos földben dolgoz(tat)niuk 
– egyebek közt erről is beszélt T. 
Mészáros András múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájékoztató‑
ján.

– Tudni kell azt is, hogy a 90 
napos rákötési türelmi idő nem 
a levél kézhezvételétől, hanem 
a szennyvízcsatorna üzembe 
helyezésének időpontjától szá‑
mít. Ez a dátum szerepel a rákö‑
tési engedélyekben is – hangsú‑
lyozta T. Mészáros András, aki 
ezen a szerdán a Hargitai téren 
tartotta sajtótájékoztatóját. 

– Hamarosan megindulhat‑
nak a tömeges rákötések itt, a 
Kalotaszegi utca környékén is. 
Ha a lakók megkapják a rákötési 
engedélyt, 90 nap áll rendelkezé‑
sükre ennek megvalósításához. 
A téli időszak természetesen 
nem számít bele a 90 napba, 
így mindenkinek lesz lehetősé‑
ge arra, hogy megterveztesse, 
kiviteleztesse a házi bekötést – 
hangsúlyozta a polgármester, aki 
elmondta azt is: a csatornázás 
egyrészt megkönnyíti a lakosság 
életét, másrészt az itt élők a 
pénztárcájukon is érezni fogják 
a beruházás előnyeit, hiszen egy 
köbméter szennyvíz szippanta‑
tása jóval drágább, mint a csator‑
nadíj köbmétere. 

– Ez Magyarország jelenleg 
legnagyobb környezetvédelmi 

beruházása. Érden évente 3 mil‑
lió köbméter vizet fogyasztanak, 
és eddig ennek a mennyiségnek 
jelentős része a földbe távozott, 
azaz a város – képletesen szól‑
va – egy hatalmas szennyvíz‑
tárolón feküdt. A talaj a csator‑
názásnak köszönhetően pár év 
alatt megtisztul majd, és a régi 
kutakat is lehet majd használni. 
Figyelembe véve ezeket a jövőbe‑
ni eredményeket, elmondhatjuk: 
a csatornázás minden gondjával, 

Télen nem kell házi bekötést csináltatni, felfüggesztik a türelmi idõt

Október-novemberben  
újabb rákötési hullám 
Hamarosan újabb részvízgyûjtõkön csatlakozhatnak 
rá tömegesen a közcsatornára; az ezzel kapcsolatos 
engedélyek az 5-6-os részvízgyûjtõk esetében október 
végéig, a 2. részvízgyûjtõben november végéig várha-
tók. Attól senki se tartson, hogy télen kell majd házi 
bekötést csináltatnia; november 15-tõl a 90 napos 
türelmi idõt tavaszig felfüggesztik – derült ki a múlt 
szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón.

bajával együtt is sikeres beruhá‑
zás, és reméljük, hogy a lakók is 
ugyanígy érzik ezt – tette hozzá 
T. Mészáros András.

A polgármester hangsúlyozta 
azt is: a projektnek köszönhető‑
en nagyon sok út minősége meg‑
javult a városban, még azokban 
az esetekben is, amikor csupán 
az eredeti állapot helyreállítá‑
sa történt meg. A polgármester 
kérte: az immár jó minőségû 
utakon se hajtsanak gyorsabban 
a kelleténél az autósok – kár 
lenne, ha balesetek, kellemetlen‑
ségek keserítenék meg a helyre‑
állított utak felett érzett örömöt. 
 Ádám Katalin

T. Mészáros András: A csatornázásnak köszönhetõen rengeteg út 
minõsége javult meg; ott is, ahol csupán az eredeti állapot helyreállítása 
történt meg (Képünkön a Hargitai tér látható.)
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Az azóta eltelt időszak értéke-
lésére és az új intézkedések 
ismertetésére kértük meg Érd 
rendőrkapitányát.

– Tavaly év végén megbízott 
vezetőként került a kapitányság 
élére, majd fél éves mûködését 
követően, Mihály István rend-
őr dandártábornok, a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
főkapitánya, az érdi és a térség 
önkormányzatainak támoga-
tásával kinevezte önt az Érdi 
Rendőrkapitányság vezetőjévé. 
Ez nem túl sok idő, de azért fon-
tos megtudnunk, hogy jelenleg 
milyennek értékeli a város és 
környéke közbiztonságát?

– Jó eredménynek tartom, 
hogy az év elején sikerült az 
erőszakos bûncselekmények, 
rablások és kifosztások elköve-
tőitől megszabadítani a várost. 
Mint arról a sajtóban is beszá-
moltunk, több rendbeli rablások 
elkövetőit sikerült felderíteni és 
elfogni a nyomozó kollégáknak. 
Érdemesnek tartom megemlíte-
ni, hogy a csatornázási munká-
latok miatt – bár sokan tartottak 
tőle – egyáltalán nem nőtt, sőt, 
inkább csökkent a vagyon elle-
ni bûncselekmények, betöréses 
lopások, autófeltörések és alkal-
mi lopások száma. Rossz hír 
viszont, hogy eközben a többi 
bûncselekményhez képest eny-
hén nőtt a garázdaságok száma, 
de minden esetben felderítet-
tük és elfogtuk az elkövetőket. 

Többnyire éjszakai szórako-
zóhelyeken és környékén for-
dultak elő ilyen esetek, amikor 
alkoholfogyasztást követően 
alakultak ki olyan konfliktusok, 
amelyek verekedésbe torkollot-
tak. 

– Az érdi vagyon elleni 
bûncselekmények egyik góc-
pontjának számított Ófalu, ott 
sikerült úrrá lenni a helyzeten?

– A fokozott járőrözés és 
rendőri ellenőrzés megtette a 
hatását, mert alig jelentenek 
bûncselekményt ebből a város-
részből. Ugyanakkor a város-
központban is rendszeresen jár-
őröznek, jelen vannak a gyalo-
gos rendőrök, akik a bevásárló-
központ, valamint – a MÁV-val 
kötött megegyezés alapján, a 
polgárőrökkel közösen – a vas-
útállomás környékét is figyelik, 
és gyakran már jelenlétükkel is 
visszatartják az elkövetőket. Jó 
hír, hogy vasúttársaság ígéretet 
tett a MÁV-hoz tartozó terüle-
tek bekamerázására, ami még 
inkább elbátortalanítja majd a 
bûncselekmények elkövetőit.

– Nemcsak a városvezetés-
nek, hanem az Érdi Rendőr-
kapitányságnak is kihívást jelen-
tett a nemrégen befejeződött U19 
Férfi Kézilabda Világbajnokság, 
hiszen rengetegen érkeztek a 
meccsekre.

– Talán nem hangzik sze-
rénytelenül, ha azt mondom, 
a rendőrség is jól vizsgázott a 

világeseményen, hiszen a pol-
gárőrökkel együtt minden gond 
nélkül sikerült biztosítanunk ezt 
a sporteseményt. Ugyanakkor 
szeretném kiemelni, hogy az 
idén is meghozta a gyümölcsét 
az önkormányzat által támoga-
tott szabadidős rendőri szolgá-
lat, amely jelentősen segítette a 
közbiztonság javításáért végzett 
munkánkat.

– Közben egy új tanév is kez-
detét vette, amiben a rendőrök-
nek is nagyobb szerep jut, mint 
eddig. A forgalomirányításon 
túl is számítanak az egyenruhá-
sokra. Lesznek rendőrök az érdi 
iskolákban is? 

– Mi mindegyik intézmény-
nek felajánljuk a szolgálatun-
kat, és ahol igénylik, ott ter-
mészetesen jelen leszünk. Arra 
törekszünk, hogy minden isko-
lának legyen egy „saját” rend-
őre és polgárőre, akit ismernek, 
bármikor elérhetnek, és akihez 
mindig bizalommal fordulhat-
nak, bármilyen ügyben kérhe-
tik a segítségüket. A szorgalmi 
időszak kezdete azonban nem-
csak a diákoknak, hanem a 
jármûvezetőknek is más helyze-
tet jelent, mint a nyári időszak. 
Sûrûbb a forgalom, és fokozot-
tabban oda kell figyelni a gyalo-
gosokra, különösen az iskolák 
környékén, ezért minden intéz-
mény előtt reggel és délután ott 
vannak a rendőrőreink, akik a 
polgárőrök közremûködésével 

részt vesznek a forgalom irá-
nyításában, és segítik a gyer-
mekek biztonságos áthaladását. 
A szabálytalan vezetőket az első 
napokban csak figyelmeztetjük, 
de a súlyosabb szabálysértést 
elkövetőivel szemben kénytele-
nek leszünk bírsággal is élni.

– Amikor átvette az érdi 
kapitányságot, fontosnak 
vélte a rendőrség és a lakosság 
egymáshoz való közeledését, 
együttmûködését. Ebben sike-
rült eredményt elérni?

– Folyamatosan és renge-
teget dolgozunk azon, hogy a 
rendőr a szolgálatán túli beje-
lentésekre minél rövidebb idén 
belül a helyszínre érkezzen és 
intézkedjen. Számunkra nagyon 
fontos a lakosság bizalma, és 
nem egy esetben épp ennek 
köszönhetjük az elért ered-
ményeket. Többször sikerült 
állampolgári bejelentésre felde-
ríteni egy-egy bûncselekményt, 
vagy tetten érni és elfogni az 
elkövetőket. Továbbra is számí-
tunk a lakosság bejelentéseire, 
hívjanak bizalommal bennün-
ket, tegyenek bejelentést, ha 
gyanúsat észlelnek, vagy épp 
egy konkrét bûncselekmény 
szemtanúi! Hangsúlyt fekte-
tünk a megelőzésre is, ezért 
rendszeresen készítünk olyan 
plakátokat és szóróanyagokat, 
amelyekkel a vagyon elleni 
bûncselekményeket igyekszünk 
megelőzni. Ezeken a figyelem-
felkeltő nyomtatványokon azok-
ra a tipikus helyzetekre hívjuk 
fel a figyelmet, amelyekkel a 
tolvajoknak alkalmat adnak a 
bûncselekmény elkövetésére. 
Bevásárlóközpontokban, köz-
intézményekben és kegyeleti 
helyeken helyezzük el ezeket a 
szóróanyagokat, mert meggyő-
ződésünk, hogy csak az állam-
polgárok együttmûködésével 
lehet jobb a közbiztonság. Az 
elmúlt időszakban új irányt vett 
a bûnmegelőzési és áldozatvé-
delmi programunk is. Iskolákba, 
óvodákba és szociális intézmé-
nyekbe látogatunk el és tartunk 
előadásokat, illetve beszélge-
tünk el az ott tartózkodókkal. 
Köztudott, hogy a legveszé-
lyeztetettebb korosztály a gyer-
mekek, a fiatalok és az idősek 
köréből kerül ki. Természetesen 
olyan bûncselekmények meg-
előzésére hívjuk fel a figyelmet, 
amelyeknek áldozatai lehetnek. 
Ezzel együtt az áldozatvédelmi 
program közelebb is hozza a 
rendőröket és a lakosokat, ezzel 
is nő a bizalom, hiszen közös a 
célunk; hogy mindenütt növel-
jük a közbiztonságot.

� Bálint Edit

A rendõrkapitány elégedett az eredményekkel

A rablásokat sikerült visszaszorítani,  
most a garázdaságok száma nõtt
A kitûzött célok zöme megvalósult. Az év elsõ felében veszélyes rablókat fogtak 
el, késõbb sorozatos betöréseket elkövetõ bûnözõket juttattak rács mögé az érdi 
nyomozók, Ófaluban eredményes a fokozott rendõri ellenõrzés, áldozatvédelmi 
programok indultak, udvarias, segítõkész a rendõri reagálás Érden, amióta Pintér 
Lajos rendõr alezredes megbízást kapott a vezetésre, majd idén tavasszal átvette 
az Érdi Rendõrkapitányság irányítását. 

Pintér Lajos rendõr alezredes kinevezését az Érdi Rendõrkapitányság élére az önkormányzat közgyûlése egyhan-
gúlag támogatta
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Helyi szolgáltatók

Hirdetni 
szeretne?
+36 1 814 
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Negyedik alkalommal rendezték 
meg Érden az Élő Rózsafüzér 
Zarándoklatot a katolikus egy-
házközségek. A tizenhét kilo-
méteres úton a hívek közösen 
imádkoztak, énekeltek, fohász-
kodtak, lelkileg és testileg fel-
töltődtek. Idén is több mint 
százan jöttek el, hogy gyalo-
gosan végigjárják Érdet, érint-
ve a város katolikus plébániáit, 
rendházait, eljutva így a park-
városi napközis tábortól az ófa-
lusi Szent Mihály templomig. 
Itt – immár hagyományosan – a 
zarándoklatot lezáró szentmi-
sére került sor, amelyet idén 
Hajdu Ferenc atya celebrált, aki 
maga is részt vett a zarándok-
laton. A déli hosszabb pihenő 
alkalmával, a tusculanumi paró-
kián beszélgettünk vele. 

– Még Benedek pápánk hir-
dette meg a Hit évét, amely 
múlt ősszel kezdődött és egé-
szen Krisztus király ünnepéig 
tart. A világegyházban és a helyi 
közösségekben a hit tartalmá-
nak megismerése került előtér-
be, így e zarándoklat tematikája 
is a hit megismerése köré épül. 

Hitünk fő igazságait mutatjuk 
meg minden állomáson, és 
mivel útközben imádkozunk, 
elmélkedünk, sokkal fogéko-
nyabb lélekkel tudjuk hallgat-
ni e fő igazságokat – mondta 
Ferenc atya.

– A Szent István király plé-
bánián, azaz az első állomáson 
a teremtéssel kezdtük: miért 
teremtette meg az Úristen a 
világot, az embert, mi az ember 
szerepe a világban? Parkváros 
után szétvált a zarándokok 
csoportja (két útvonalon jár-
ják végig a várost), de a téma 
ugyanaz volt mindkét állomá-
son: Isten hogyan tette Jézus 
Krisztusban kézzelfoghatóvá az 
ő szeretetét. A Fundoklia-völgy-
ben és a másik ágon, a görög-
katolikus parochián Isten irgal-
mát tárták elénk: az emberhez 
hozzátartozik az esendőség, de 
Isten mégsem fordul el tőlünk, 
hanem újra és újra megbocsát. 
Itt, Tusculanumban, illetve 
Postástelepen Isten kegyelmé-
ről volt szó. Ahogy továbbme-
gyünk, úgy folytatjuk hitünk 
igazságait, és jutunk el a vég-

sőkhöz: az ember halhatatlan 
lelkéhez, majd az egyházhoz. 
Ez a tematika, amelyet a zarán-
doklat során követünk – zárta 
szavait Ferenc atya. 

A tusculanumi Szent Szûz 
plébánia kertjében több mint 
nyolcvan zarándok pihent meg 
szombat délben, hogy kinyúj-
tóztassa lábát és megebédeljen. 
Zsíros kenyérrel, teával, almá-
val és süteménnyel kínálták a 
zarándoklaton résztvevőket, 
akik közt volt nyolchónapos, de 
nyolcvan esztendős is.

– Harmadszor veszek részt 
ezen a zarándoklaton. A Bem 
téri templomnál csatlakoztam, 
és szeretném végigjárni az 
összes állomást. Itt vannak a 
gyerekeim, segítenek, ha szük-
séges – mondta Takács Gézáné, 
aki nemcsak azt tartja különle-
gesnek az érdi zarándoklatban, 
hogy mindig van egy cél, ami-
ért imádkoznak, fohászkodnak, 
hanem a közösség is – ide eljön-
nek a templomba járó barátnők, 
társak is. 

Nehéz lenne megmondani, 
hányan is vettek részt voltaképp 
az idei zarándoklaton, hiszen 
minden állomáson – plébánián 
– újabb hívek csatlakoztak, de 
akadtak olyanok is, akik autó-
val folytatták tovább az utat, a 
zarándoklatot záró szentmisén 
pedig több százan vannak min-
den évben. Az biztos, hogy aki 
egyszer eljön, ha teheti, itt lesz 
a következő évben is. Mint az 
egyik idős hölgy mondta derûs 
mosollyal: „Mindig azt hiszem, 
hogy jövőre már nem lesz erőm, 
aztán mégis itt vagyok. A hit, 
az ima ereje hozzásegít, hogy 
végigjárjam azt a tizenhét kilo-
métert.”

 Ádám Katalin

ÉRZÉK, azaz Élõ Rózsafüzér Zarándoklat Érd körül

Elmélkedések a hit fõ igazságairól
Volt nyolchónapos és nyolcvanéves is a több mint száz zarándok között, akik részt 
vettek az 17 kilométeres Élõ Rózsafüzér Zarándoklaton, amelyet szombaton rendez-
tek az érdi katolikusok, minden helyi plébánia, rendház bevonásával. A zarándoklat 
tematikája idén a hit fõ igazságaira épült.

Pihenõ és hideg ebéd a tusculanumi plébánia kertjében

A zarándokok imádkozva, énekelve járták Érd utcáit, Parkvárostól Ófaluig
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Mennyi érték lehet még a pad-
lásokon, pincékben vagy az ud-
varokon, ha a lapunkban közzé 
tett felhívásra néhány nap, hét 
alatt összejött másfélszáz régi 
használati eszköz a vasalótól 
a disznóperzselőig! A polcokon 
ott sorakoznak rendszerezés-
re várva a szebbnél szebb tár-
gyak, amelyeket még nagyanyá-
ink, nagypapáink használtak. 
A Magyar Földrajzi Múzeum 
Helytörténeti Gyûjteménye to-
vábbi eszközöket, de fotókat is 
vár érdi „életképekről”…

A legutóbbi felhívásuk rövi-
den így foglalható össze: a mú-
zeum helytörténeti témában 
gyûjtést szervez, hogy települé-
sünk emlékeinek egy darabkáját 
megmentsék az utókornak, ezért 
kérik mindazokat, akik fontos-
nak tartják ezt az értékmentő 
programot, hogy a birtokukban 
lévő, Érd és környékéről készült 
fotókat rövid leírással megosszák 
mindannyiunkkal. Témája lehet 
hétköznapi életkép vagy ünnepi, 
családi esemény fotója, de lehet 
természet- és épületkép is. 

– Eddig még nem érkezett 
be egy fotó sem hozzánk, de 
várjuk őket – tájékoztatott, 
Lehoczki Zsuzsanna helytörté-
neti munkatárs, történész, aki 
megmutatta a már korábbi fel-
hívásaikra beérkezett korabeli 
használati eszközöket, ame-
lyek első látásra is igazán sze-
met gyönyörködtetőek, hiszen 

ilyeneket, így együtt, valóban 
csak múzeumokban láthatunk, 
egy-egy darabot pedig hébe-hó-
ba a falusias portákon, pincék-
ben, padlásokon – ha ki nem 
dobták őket.

– Melyek a legkülönlegesebb 
tárgyak? – kérdeztem a helytör-
ténésztől.

– Talán a disznóperzselő, a 
rokka és a hurkatöltő – mondta 
–, de vannak itt régi vasalók és 
szerszámok is. Hét érdi csa-
ládtól kaptuk ezeket a fontos 
tárgyakat, összesen körülbelül 
másfélszázat. Fontos helyük 
lesz itt, és természetesen min-
dent megtekinthetnek majd az 
érdiek. Várjuk még további esz-
közök érkezését és fotókat is 
családi eseményekről, lakoda-
lomról, bérmálásról, keresztelő-
ről, bálokról.

Érdemes tehát az országos 
hírû érdi múzeumba hozni a 
megunt, kidobásra ítélt tárgya-
kat, hétköznapi és ünnepi fotó-
kat, hogy közkinccsé váljanak 
mindannyiunk örömére.

  Temesi László

Eddig százötven tárgy jött a „helytörténetbe”

Disznóperzselõ, rokka, hurkatöltõ

Feldolgozásra váró tárgyak a polcokon
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Mennyi érték…?

Mi az a Helicobacter?
A Helicobacter pylori egy gyo-
morban élő igen veszélyes bak-
térium, melynek felfedezését a 
huszadik század egyik legfonto-
sabb orvostudományi eredmé-
nyének tartják, és Nobel díj-
jal is honorálták. A baktérium 
elterjedt az egész világon, így 
Magyarországon is. A lakosság 
több mint fele megfertőződött 
ezzel a kórokozóval.

Mit okoz a Helicobacter?
A Helicobacter a WHO beso-

rolása szerint első veszélyessé-
gi fokozattal bír a gyomorrák 
kialakulásában. Természetesen 
nem mindenkiben alakul ki a 
daganat, ha megfertőződik, de a 
gyomor és nyombélfekély kiala-
kulására igen nagy az esély több 
mint 50 %. A szoros összefüg-
gésre utal, hogy gyomorból és 
patkóbélből vett fekélyes szö-
vetminták 80-95%-ban tartal-
maztak Helicobactert. A fertő-
zötteknek várhatóan 1%-a rákos 
lesz a mai tudásunk szerint, ami 
igen nagy szám. Természetesen 
a fertőzöttekben a rákos elvál-
tozás tényleges kialakulása 
számos egyéb, többek között 
genetikai tényezőtől is függ, de 
talán a legfontosabb a fekély 
kezelése.

Mik a Helicobacter fertőzött-
ség tünetei?

A fertőzöttség nem feltétlenül 
jár együtt tünetekkel, vagy leg-
alábbis egy ideig nem. A bakté-
rium a gyomor nyálkahártyájá-
ban él és szaporodik, miközben 
védekezik a gyomorsav ellen, 

ami irritációt okoz és elindítja 
az immunrendszer védekezési 
mechanizmusát. Ez gyulladás-
hoz és fekély kialakulásához 
vezet. A Helicobacter más beteg-
ségekkel is összefüggésbe hozha-
tó, például egy bizonyos gyomor-
bélrendszeri nyiroktumorral, de 
összefüggés van a reflux és a 
Helicobacter fertőzöttség között 
is, sőt bizonyos bőrproblémákért 
is felelőssé teszik.

A reflux is Helicobacter ere-
detű?

Magának a refluxnak a kiala-
kulása mai tudásunk szerint 
nem a fertőzöttség következmé-
nye, de a probléma fenntartásá-
ban a Helicobacternek kétségte-
len szerepe van.

Hogyan lehet kimutatni, hogy 
valaki fertőzött-e?

Sokféle teszt ismeretes, vér-
ből történő kimutatás, szövet-
tani mintavétel, székletvizsgá-
lat stb., de jelenleg mind közül 
kiemelkedik a C-14 urea kilég-
zési teszt, mely teljesen veszély-
telen és fájdalommentes, vala-
mint a megbízhatósága is a 
legjobb, ezért Klinikánk is egy 
ilyen berendezést szerzett be.

Hogyan történik a vizsgálat?
Mivel a baktérium egy spe-

ciális enzimmel rendelkezik, 
ami a karbamidot bontja, és 
közben széndioxid keletkezik, 
ez felhasználható a kimutatás-
ra. A C-14 izotópot tartalmazó 
karbamid tartalmú pirulát le 
kell nyelni, majd a kifújt levegő 
vizsgálata alapján eldönthető, 
hogy  történt- e bontás, vagy-

is jelen van-e a gyomorban a 
Helicobacter?

Nem veszélyes ez a vizsgá-
lat, hiszen egy radioaktív izotóp 
kerül a szervezetünkbe?

Egyáltalán nem veszélyes, 
mivel a sugárzás mennyisége 
kisebb, mint egy fogászati rönt-
genfelvételé, vagy egy fél órás 
repülőúté.

Ha pozitív a teszt mi a teendő?
Mindenképpen egy orvosi, 

gasztroenterológiai konzul-
táció kell, hogy következzen. 
Speciális  antibiotikum kúrával 
a baktérium kiirtható a szerve-
zetből, de nem mindig ez a cél. 
Ez az egyéb tünetektől is függ. 

Kinek érdemes elvégezni a 
tesztet?

Mindenkinek akinek vala-
mi gyomor-bélrendszeri prob-
lémája van, vagy a családban 
gyomor-, illetve nyombélfekély, 
vagy daganat előfordult. Fontos 
azonban, hogy savcsökkentő 
szerek és antibiotikumok sze-
dése alatt, illetve közvetlenül 
azt követően a vizsgálat nem 
végezhető el.  

Kedvezményes Helicobacter
teszt a Ligeti Klinikán

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

A Ligeti Klinikán nemrég megnyílt gasztoenterológián november 15-ig
50% kedvezménnyel (4000 Ft-ért) végezhető el a Helicobacter teszt.
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. október 21 – 27.

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 21. hétfő 17 óra
Az egészséges táplálkozás ele-
mei Előadó: Szabó Jánosné
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Kiállítások:

A kamarateremben

Október 18-án pénteken 18 órakor
Irka galéria
A kiállítást megnyitja: Majorné 
Bániczki Julianna
Megtekinthető: november 11-ig.

A fotógalériában

Óvd a környezetedet!
A Duna – Art Fotóklub által 
meghirdetett pályázat anyagá-
nak kiállítása 
Megtekinthető: november 20-ig.

Az előtéri kiállítótérben

Fazekas Éva
kerámia kiállítása látható.
Megtekinthető november 3-ig.

Programelőzetes:

November 10-én, vasárnap 15 órakor
Szirmai Albert 
Mágnás Miska
operett két felvonásban
Szereplők:
Fogarassy Bernadett, Pankotai 
Péter, Teremi Trixi, 
Faragó András, Gyurity István, 
Szóka Júlia, Bodrogi Attila
1916-ban mutatta be a pesti 
Király Színház a Mágnás 
Miskát. A színház jól számított, 
amikor a darabot színre vitte.
A Mágnás Miska dallamait 
országszerte énekelték.
A „ Hoppsza Sári”, Cintányéros 
cudar világ, A nő szívét ki isme-
ri” – slágerek a mai napig.
Kísér: Bíró Attila  
és kis zenekara
Alkalmi belépőjegy: 2800 Ft

November 24-én, vasárnap 11 órakor
Halász Judit
Mikulás és karácsonyi dalok 
koncertje
Belépő: 2500 Ft

November 24-én, vasárnap 17 órakor
Jöjj kedvesem..
Tolcsvay László koncert
Igazi élő koncert a Fonográf és 
a Tolcsvay jegyében, melyen a 
régi és az új barátok játszanak 
együtt. 
Dalok az ezredfordulón innen 
és túl.
Belépő: 2900 Ft 
Jegyek elővételben válthatók 
a művelődési központ pénztá-
rában.

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

Helytörténeti Klub előadás
Október 24. (csütörtök) 17,00 óra
Dr. Kubassek János: Balázs 

Dénes érdi kutatásai – Érdről 
Érdnek 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!

Zenei Klub
Szeretne többet tudni a zene 
világáról?
Kíváncsi rá, hogy ki találta ki a 
világzenét?
Vagy hogy van-e a szimfonikus 
zenekarban gitár, szaxofon 
vagy ágyúdörgés?
Esetleg csak szeretne zenét 
kedvelő emberekkel együtt 
lenni, egy jóízűt beszélgetni,
ritka vagy közismert műveket 
meghallgatni?
Jöjjön el hozzánk!

Folytatjuk a zenei klub talál-
kozóinak szervezését a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár
Zenei Könyvtárában! 

A szakmai vezetőnk ezután is 
Lehotka Ildikó szolfézs-, ének-
zene szakos tanár lesz, de a 
különböző témák szakértői 
megközelítését a jövőben is 
segítik majd a témában jártas 
közismert-közkedvelt muzsi-
kusok.

Következő találkozónk 
 időpontja: 
2013. október 24. csütörtök
Helyszíne: a Zenei Könyvtár 
(Érd, Alsó u. 27.)
Témánk: A 200 éves Verdi
Előadónk:
Lehotka Ildikó, 
a klub szakmai vezetője

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h

Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h

Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h

Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h

Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök: 12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
könyvtárunkba!

Felhívás
A Horvát Táncház továbbra is várja 
a délszláv táncokat szerető és 
tanulni kívánó érdeklődőket.

Időpont: minden hónap  
2. péntek, 18-20 h-ig

Helyszín: Érd-Ófalu, a volt  II. Lajos 
Általános Iskola (Érd, Fő u. 42.)

A táncházat szervezi és támogatja 
az Érdi Horvát Önkormányzat.

Érdeklődni lehet: Weszelovits 
Istvánné elnöknél: 06-20/371-6566
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október 21. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Noszvaj, 50/31. gasztronómiai 

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

10:00 Érdi Panoráma
10:30 Polgár-társ
11:30 Fény-Kép
15:00 Négyszemközt 
15:20 Érdi Panoráma
15:50 Fogadóóra
16:20 Ízőrzők Noszvaj, 50/31. gasztronómiai 

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

16:50 Polgár-társ
17:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/11.  

TV sorozat, 49’ 
18:10 Négyszemközt 
18:30 Itthon – Otthon 

Gúthi erdő 12/2. ismeretterjesztő 
és kulturális filmsorozat 30’ 

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:00 A Jazz születésétől napjainkig 24/11.  

TV sorozat, 49’ 
21:50 Híradó ism.
22:10 Polgár-társ
22:40 Négyszemközt ism.

október 22. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Noszvaj, 50/31. 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 Gúthi erdő 12/2. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
14:45 Híradó
15:05 Fény-Kép
15:35 Ízőrzők Noszvaj, 50/31. gasztronómiai 

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

16:05 Négyszemközt
16:25 Bibliai Szabadegyetem 90/28. 
17:25 Itthon – Otthon Gúthi erdő 12/2. ismeret-

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

Nemes Tibor filmje 13. rész 
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 13. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/28. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

október 23. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/11.  

TV sorozat, 49’ 
09:40 Négyszemközt
10:00 Ízőrzők Noszvaj, 50/31. gasztronómiai 

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

10:30 Polgár-társ
11:00 Bibliai Szabadegyetem 90/28. 
12:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 13. rész 
14:55 Híradó
15:15 Fény-kép
15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 90/28. 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Négyszemközt 
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Gúthi erdő 12/2. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/6. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Itthon – Otthon Gúthi erdő 12/2. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 

október 24. 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 13. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Magyarok az emberevők földjén 14/6. 

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 13. rész 

16:00 Mozgás
16:30 Fény-Kép
17:00 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Noszvaj, 50/31. gasztronómiai 

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/6. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

19:00 Híradó 
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 90/29. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 13. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

október 25. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/29. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/6. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 13. 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 14/6. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:05 Négyszemközt 
17:25 Mozgás
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Gúthi erdő 12/2. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/12. 

TV sorozat, 44’ 
21:05 Híradó
21:25 Bibliai Szabadegyetem 90/29. 
22:25 Négyszemközt ism.
22:45 A Jazz születésétől napjainkig 24/12.  

TV sorozat, 44’ 

október 26. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/32. gasztronó-

miai 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 14/6. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/29. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/32. gasztronó-

miai 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 13. rész 
20:30 Tízezer nap 

magyar filmdráma, 103’ 
rend.: Kósa Ferenc 
fsz.: Kozák András, Molnár Tibor, Görbe 
János 

22:15 Érdi Panoráma

október 27. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/29. 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/32. gasztronó-

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/32. gasztronó-

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/29. 
17:00 Tízezer nap magyar filmdráma, 103’ 

rend.: Kósa Ferenc 
fsz.: Kozák András, Molnár Tibor, Görbe 
János 

18:45 A Jazz születésétől napjainkig 24/12. 
TV sorozat, 44’ 

19:30 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 14. rész 

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

2013. október 21 – 27.

Rádió FM 87.8 MHz  
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

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

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

Állandó műsorok:   hírblokk országos és helyi hírekkel  
minden egész órában

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

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

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

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

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

Movie and Music 
22–06   Könyv–színház–muzsika 

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

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

A Rádió 87.8 MHz műsorán

minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel

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

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

Az

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
az Országos Könyvtári 
Napokhoz kapcsolódva, Kádár 
Annamária pszichológus tréner 
előadásával indította idei prog-
ramsorozatát. Az előadónak 
Mesepszichológia címmel jelent 
meg könyve a mese életünkre 
gyakorolt hatásáról. Az est ven-
dégét Segesdi János alpolgár-
mester köszöntötte, kiemelve, 
hogy elmagányosodással fenye-
gető jelenünkben óriási szerepe 
van az emberi kapcsolatoknak 
és a jó közösségek létrehozásá-
nak, amiben Érd könyvtára az 
élen jár, vonzó közösségi prog-
ramjaival. Kádár Annamária 
érdekes előadást tartott arról, 
hogy a népmese hogyan gyako-
rol pozitív hatást az életünkre. 
Azt is hangsúlyozta, amikor a 
gyermekeknek mesét mondunk, 
nem szükséges azt megmagya-
rázni, mert a tanulságait a szívé-
be rejti és magával hordozza az 

ember. Ahhoz azonban, hogy 
továbblépjen és fejlődjön, el kell 
hagynia a „komfortzónáját”. 
Fejlődésünknek tehát az ára 
az, hogy elhagyjuk a régi, meg-
szokott dolgainkat azért, hogy 
újat tanulhassunk. Fontos, hogy 
legyen merszünk, bátorságunk 
elindulni, újrakezdeni, ahogy a 
mesehősnek is megvan az élet-
bátorsága ahhoz, hogy lépése-
ket tegyen egy cél felé, bár még 
nem tudja, merre megy, és azt 
sem, mi vár ott rá. A valóságban 
akkor történik velünk hasonló, 
ha gyorsan kell döntenünk, s 
nincs időnk gondolkodni, mér-
legelni, mit tegyünk. Előfordul, 
hogy amikor van mérlegelé-
si lehetőségünk, lebeszéljük 
magunkat bizonyos tettek-
ről, azzal érvelve, hogy nem 
vagyunk elég jók hozzá, úgy-
sem fog sikerülni. Ám kritikus 
helyzetekben megnyilvánul az 
élet bátorsága, éppúgy, ahogyan 

Hogyan fejleszthetõ az érzelmi intelligencia mesével?   

Minden varázslat, vagy semmi sem az
El kell döntenünk; vagy abban a tudatban élünk, hogy minden varázslat számunkra, 
vagy abban hiszünk, hogy semmi sem az. Csakhogy, ha ez utóbbit választjuk, sokkal 
nehezebben vészeljük át a nehézségeket, és kudarcot vallunk a próbatételekben. 
Ezért van ma is szükségünk a mesékre, hogy a fõhõs viselkedésébõl helyes útmu-
tatást kapjunk a saját életünkre – vallja Kádár Annamária pszichológus, tréner, aki 
az érdi könyvtárban október 7-én, egy jó hangulatú elõadást tartott arról, hogyan 
fejleszthetõ mesével az érzelmi intelligencia. 

a mesében. A pszichológus arra 
is figyelmeztetett, hogy a kimon-
dott és az írott szónak óriási 
ereje van, hiszen a mesehős is 
bejelenti, hogy ő most elindul 
célja felé, ezzel az önértékelését 
nyilvánossá és kockára teszi. 
Az útravalója a hamuban sült 
pogácsa – miénk pedig a csa-
ládban kapott áldások, amelyek 
elkísérnek utunkon. 

Kádár Annamária felhívta 
a figyelmet arra is, mennyire 
fontos a gyermeknek a szülői 
elfogadás, a feltétel nélküli sze-
retet. A lánygyermek legjobb 
útravalója az édesapjától a 
„Büszke vagyok rád lányom!”, 
a fiúgyermeké pedig: „Ez igen! 
Ezt nagyszerûen megoldottad!” 
– elismerő mondat lehet. A 
gyermekek szorongásai mögött 
ugyanis gyakran az apa túlzott 
elvárásai húzódnak meg. Nagy 
jelentősége van az odaszánt, 
értékes időnek is. Észrevették, 
hogy a mesehősnek mindig 
van ideje megállni és segíteni 
ott, ahol éppen kell? – kérdezte 
az előadó. Napjainkban a leg-
fenyegetőbb ellenség az időhi-
ány, az hogy semmire nincs 
időnk. Nem vezet jóra például, 
ha már az óvodás vagy kisis-
kolás gyermeket túlterhelik 

különféle feladatokkal, és egy 
csöpp ideje sem marad a sza-
bad játékra. Megjelentek úgy-
nevezett „lassú életet” követő 
mozgalmak, amelyeknek hívei 
megpróbálnak minden, szá-
mukra fontos dologra időt hagy-
ni, legyen az utazás, oktatás, 
bármi. A meseolvasás is lassú 
életet jelent, hiszen értékes időt 
kell rá szánni. Igaz, napjaink-
ban már megjelentek az úgy-
nevezett egyperces, valójában 
„kilúgozott” mesék, amelyekkel 
inkább kárt teszünk, mintsem 
használna a gyermekeknek. 

A továbbiakban az időhöz  
való viszonyulási formák-
ról beszélt a pszichológus. 
A múlthoz például lehet pozitív 
beállítottsággal, de negatívval is 
viszonyulni. A negatívumokkal 
teli múltat akkor sikerül iga-
zán feldolgozni, amikor el 
tudjuk mesélni, olykor azon-
ban időt kell adni a léleknek 
is, hogy regenerálódjon. Kádár 
Annamária szerint ekkor kell 
úgynevezett „pizsamanapot” 
tartani, hogy kipihenjük az 
érzelmi kimerültséget. Ilyenkor 
időt kell szánni az apró és kel-
lemes dolgokra. A jelent is két-
féle módon lehet megélni: vagy 
úgy, hogy minden fantasztikus, 
vagy úgy, hogy úgyis mindegy, 
mert semmi sem mûködik. 
A gyermekek és a serdülők alap-
vetően hedonisztikusan reagál-
nak a jelenre, mert ők csak a ma 
perspektívájában élnek. 

A magyar ember múlthoz 
való viszonya – az előadó sze-
rint – negatív, a jelent pedig 
lemondóan éli meg: „nekünk 
úgyis mindegy már” alapon. 
Pedig a múltat a pozitív beál-
lítással nem változtatjuk meg, 
csupán „átkeresztezzük” a vesz-
teséget, hogy a jó oldalát lás-
suk. A mesehős pozitív múlttal 
indul el, magabiztosan, tehát 
benne van a jelen hedonizmu-
sa, de soha nem téveszti el a 
célt, tehát kell a merész terv is. 
Panaszkodás nélkül viszonyul a 
próbatételekhez, és végül beiga-
zolódik: érdemes volt elindulni, 
végigjárni az utat, mert megkap-
ja érte méltó jutalmát. A mesék 
arra tanítanak tehát: merjük úgy 
élni az életünket, hogy benne 
minden varázslat számunkra. 
A mindennapok csodás véletle-
nek, merjünk tehát elindulni, 
cselekedni. Magunknak kell 
eldönteni, hogy úgy éljük az 
életünket: minden igazi varázs-
lat számunkra – vagy lemondó-
an abban hiszünk, hogy semmi 
sem az.

 Bálint Edit

Az Országos Könyvtári Napokon Érdre látogató pszichológust Segesdi János alpolgármester is köszöntötte, 
kiemelve, mennyire fontos szerepe van napjainkban a közösségteremtõ erõnek és a buzdító meséknek egyaránt

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Kádár Annamária pszichológus szerint egy-egy mesében benne van az 
egész élet, és megfelelõ útmutatóként szolgálhat mindannyiunk számára
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Az asszonyok évezredekig tes-
tükön hordozták csecsemőjü-
ket, és teszik ezt bizonyos tár-
sadalmakban még ma is. Nem 
azért, mert a babakocsit még 
nem találták fel, vagy mert az 
náluk nem kapható, hanem 
mert nekik ez a megfelelő és 
ez a természetes. A nyugati kul-
túrában a babakocsik hosszú 
időre kiszorították a babahor-
dozást, az elmúlt években azon-
ban ismét „divatos” lett a tes-
tünkön hordozni gyermekün-

ket. Nem sikkből, hanem mert a 
szülők felismerték: ezzel olyan 
alapvető igényeket elégítenek 
ki, amelyeket a babakocsival 
nem lehet. A testközelséget és 
-meleget, az anyai szív dobo-
gását, bőre érintését egyetlen 
babakocsi sem pótolhatja – ráa-
dásul a babahordozók nem-
csak közlekedésnél használha-
tók, hanem otthon is, bárhol, 
bármikor. Népszerûsítésükre 
évente megrendezik a nem-
zetközi babahordozó hetet, 

melyen világszerte különféle 
programokkal várják a külön-
féle szervezetek, társaságok az 
érdeklődő (leendő) anyukákat. 
Érden október 10-én tartotta 
babahordozó rendezvényét a 
Kötelék – Érd térségi Közösség 
a Családokért csoport, a Magyar 
Földrajzi Múzeum tetőterében. 
Mintegy tucatnyi anyuka, vala-
mint várandós kismama jött el 
csemetéjével, hogy meghallgas-
sák a babahordozásról szóló 
előadásokat és megmutassák 
egymásnak azt, ők hogyan és 
mivel hordoznak. Nagyot téved 
ugyanis, aki azt hiszi: babahor-
dozóból csak egyféle létezik. 
Mi nyolcat számoltunk össze a 
tizenkét anyukán. (A teljesség 
igénye nélkül: létezik szövött, 
rugalmas, ázsiai és karikás 
kendő, csatos hordozó, baba-
zsák és mindezek hibridjei.) 

– A választék igen nagy, ahogy 
az ár is nagyon különböző; a 
hordozókban is vannak csúcs-
kategóriás márkák – magyarázta 
Bognár Krisztina, a rendezvény 
egyik szervezője. 

– Egy nagyon jó minőségû 
hordozó 20-25 ezer forint 
körül van, de lehet már kapni 
jó minőségû darabot tízezer 
forintért is. Nem feltétlenül kell 
egyébként új hordozót venni, 
a használt ugyanúgy megteszi. 
Az ár egyébként azért ilyen 
magas, mert a jó minőségûek 
mind különleges szövéssel, 
megfelelő anyagból készülnek, 
nem szakadnak, nem vásnak 
el, kényelmesek, kellemesek 
anyának és babának egyaránt. 
A lepedővászonból, nem szak-
ember által készített kendők 

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
október 12-én családi találko-
zót rendezett a könyvtártag 
gyermekeknek és szüleik-
nek, ezzel zárva az Országos 
Könyvtári Napok érdi prog-
ramjait. A rendezvénysorozatot 
idén október 7-től 13-ig tartot-
ták az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség szervezésében, a 
Nemzeti Kulturális Alap támoga-
tásával. Az Országos Könyvtári 
Napokon dr. Kádár Annamária 
pszichológus előadásával, 
Weöres Sándor-kiállítással és 
versolvasó nappal, zsákbamacs-
kával (azaz meglepetés köny-
vekkel) várták az érdeklődőket, 
ráadásul a könyvtár valamennyi 
részlegében elengedték a kése-
delmi díjat a visszahozott doku-
mentumokért.

A záró rendezvény, azaz a 
családi találkozó a meglepeté-
sek jegyében telt: a gyerekek a 
már jól ismert asztalok helyett 
valóságos cirkuszi porondot 
találtak a gyerekkönyvtárban, 
ahol kipróbálhatták magukat 
a kötéltáncolásban, gólyalába-
zásban, de lehettek akár állati-
domárok is. Az előtérben Ács 
Zoltán lufibohóc mutatott kár-
tya- és kötéltrükköket az ámuló 
gyerekeknek, akik ráadásként 
hajtogatott lufikat kaptak aján-
dékba. A „nagy” könyvtárat is 
ellepték ezen a napon a gye-
rekek: kézmûves-asztaloknál 
agyagozhattak Szekér Gizi 
fazekassal, készíthettek könyv-
jelzőt, ceruzadíszt, papírtáskát, 
társasjátékozhattak és vehet-
tek részt szüleikkel együtt az 
irodalmi, zenei, filmes totón. 
Mindezekben hét könyvtáros 
segítette őket, akik nemcsak 
a program lebonyolításában, 

hanem előkészítésében is részt 
vettek.

– A programra előzetesen 
jelentkezniük kellett a szülők-
nek, hogy tudjuk, hány csa-
lád megjelenésére készüljünk 
– mondta lapunknak Szabó 
Andrea könyvtáros, az Országos 
Könyvtári Napok érdi program-
jainak szervezője. – Ezen a záró 
rendezvényen összesen 36 gye-
rek és 14 felnőtt vett részt. Ez 
pont a megfelelő létszám volt, 
hiszen többen el sem fértünk 
volna az asztaloknál – tette 
hozzá. 

A gyerekek – és a szülők –, 
ha végeztek egy-egy játékkal, 
kaptak egy versrészletet. Aki 
minden kézmûves, mûveltségi 
vagy játékos cirkuszi felada-
tot megoldott, Csukás Zoltán 
Bohócinduló címû versével lett 
gazdagabb. No meg egy izgal-
mas, tartalmas délutánnal, és 
saját keze termékeivel.

 Á. K.

Egy nap a babahordozásról és babahordozásért Érden

Kocsi helyett kendõ
Nincs, aki ne találkozott volna babakocsit a buszra 
felvonszoló, vagy szaladó hároméves után babako-
csival (és kistestvérrel) futó anyával. Szerencsére ma 
már egyre többen tudják: nemcsak babakocsi, hanem 
számtalan fajta babahordozó is a mamák rendelkezé-
sére áll, és nemcsak a közlekedéshez. Hogy mire és 
miért jó a babahordozás, azt egy érdi rendezvényen 
tudhatták meg az érdeklõdõk múlt csütörtökön.

azonban nem biztonságosak; 
nézzük meg tehát, hogy kitől 
vásárolunk – hangsúlyozta 
Bognár Krisztina, hozzátéve: 
a „kengurukat” mindenképp 
érdemes felpróbálni vásárlás 
előtt, hogy lássuk, kényelme-
sek-e a pántok.

Van, aki gerincproblémák 
miatt nem meri a testén hordoz-
ni a babáját – fél a terheléstől. 
A Kötelék másik tagja, Csörgő 
Andrea perinatális szaktanács-
adó szerint ilyen esetekben 
szakorvossal kell konzultálni. 

– A babát mindenképp emel-
getik ezek az anyukák is, hiszen 
kiveszik a babakocsiból, kiságy-
ból, karukon hordozzák őket. 
A gerincproblémás mamák azt 
beszéljék meg az orvosukkal, 
milyen mozdulatokat kell kerül-
niük, és mi az a terhelés, amit 
még viselhetnek – mondta a 
szaktanácsadó. 

Ha már megvan a hordozó, 
meg kell tanulni a viselését is. 
Erre Érden is van lehetőség, alka-
lom: Csörgő Andrea tart igény 
esetén hordozótanfolyamokat, 
illetve segítséget kaphatnak az 
anyukák az Érdi Babahordozó 
és Mosható Pelenka Klub talál-
kozóin is, amelyeket minden 
hónap második péntekén 9 és 
11 óra között tartanak az Aradi 
utcai bölcsődében – ezeken a 
részvétel ingyenes. 

Hogy milyen praktikus is a 
babahordozó, arra ékes bizonyí-
tékul szolgált a múlt csütörtöki 
rendezvény, amelyen az anyukák 
nyugodtan tudtak beszélgetni, 
járkálni, enni-inni a hordozóban 
alvó, szopó, nézegető, szemlá-
tomást elégedett babáik mellett 
– vagy inkább babáikkal együtt, 
hiszen a babahordozás lényege 
a megnyugtató együttlét, babá-
nak, mamának egyaránt.

 Ádám Katalin

Hordozó bemutató a Magyar Földrajzi Múzeum tetõterében
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A hordozókendõ anyaga speci-
ális és átlósan nyúlik, ahogy azt 
Csörgõ Andrea (balról) és Bognár 
Krisztina mutatja

Családi zárórendezvény

Cirkusz a gyerekkönyvtárban
Kötélen egyensúlyozó, gólyalábas, plüssállatidomár 
gyerekek attrakcióját láthatta a publikum múlt szom-
baton a gyerekkönyvtárban. Ekkor tartották ugyanis 
az Országos Könyvtári Napok záró rendezvényét, 
amelynek keretében a felnõtt-részlegen kézmûves fog-
lalkozásokkal, társasjátékokkal és mûveltségi kvízzel 
várták a családokat.

Ács Zoltán lufibohóc nemcsak a kártyákat varázsolta el, hanem a gyere-
keket is

Edénykék és pici agyagszobrok, 
-díszek készülnek a könyvtárban, 
Szekér Gizi fazekas segítségével
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helyi társadalom
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VETÉLKEDŐ

Erzsébet-vetélkedő 
Kárpát-medencei gyermekeknek!

Ajándék vagy nyaralás?

Esetleg mindkettő, ha az élmezőnyben végzel az
Erzsébet-vetélkedőn, mely Magyarország büszkén 
csillogó és szerényen rejtőzködő kincseit segít felfedezni.

Játssz és nyerj az Erzsébet-vetélkedőn!

További részletek és regisztráció: 2013. október 28.

www.erzsebetprogram.hu

Erzsébet-program
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Az eltelt nem túl hosszú, de 
annál mozgalmasabb, ered-
ményesebb időszakról Bada 
Zoltán, a tagozat elnöke szá-
molt be lapunknak.

– Számomra nagyon szép és 
örömteli két esztendőt hagytunk 
a hátunk mögött – hallottuk az 
örök lelkes és igen aktív Bada 
Zoltántól, akinél nem lepődnék 
meg, ha megtudnám, hogy még 
álmában is szervez… – Már a 
megalakulásunkkor látszott, 
hogy komoly igény van a tago-
zat munkájára helyi szinten, 
hiszen már az első hónapokban 
munkához láttunk, és büszke 
is vagyok rá, hogy ennek ered-
ményeként mára a helyi közélet 
elismert és hasznos tagjaivá vál-
hattunk.

– Rövid vagy hosszú út veze-
tett idáig, a sikerekig?

– Két év távlatából tekint-
ve nem volt rövid az utunk. 

Először a  környezetvédelem-
mel kapcsolatos fórumainkat 
hoztuk létre, amelyekre mindig 
más és más témát választottunk, 
és természetesen bevontuk a 
lakosságot is, mert számunkra 
nagyon fontos a visszajelzés. 
Ezután, először a Föld Napja 
tiszteletére rendeztünk, mint-
egy ezerkétszáz gyermek rész-

vételével, egy olyan nagyszabá-
sú eseményt, amely a szelektív 
hulladékgyûjtés fontosságát 
ismerteti meg a kicsikkel játékos 
formában. A Környezetvédelmi 
Világnap alkalmából pedig Öko 
Akadályversenyt tartottunk, 
több mint negyven csapat, 
négyszáz fő részvételével, ahol 
a környezetvédelemmel kap-
csolatos akadálypályák leküz-
dése során adhattak számot a 
gyermekek tudásukról, de rész 
vettünk a Gyermeknap szerve-
zésében is. Itt említeném meg a 
Fülöp Sándorné, Magdika által 
vezetett nyugdíjas tagozattal 
való kiváló kapcsolatot, aminek 
köszönhetően a gyermeknapi 
rendezvény sikeres lebonyolítá-
sában is nagy szerepünk volt, de 
köszönet jár még sok más sze-
mélynek, egyesületnek, szerve-
zetnek is. Az idei Gyermeknap 
különben, a hagyományostól 
eltérően, szintén a környezet-
védelemre épült, hiszen itt már 
volt Öko játszótér is, amelynek 
hatalmas sikere volt, ráadásul 
neves sztárok is felléptek a ren-

dezvényen az Öthét Egyesület 
és a Green Energy Investment 
Eu Kft. partnereink segítségé-
vel. Mára már a  Föld Napja, 
a Környezetvédelmi Világnap, 
a városi hulladékgyûjtési akci-
ók és a Gyermeknap is meg-
határozó eseményekké váltak 
városunk életében, ezért sze-
retnénk, ha minden évben aktív 
részesei lehetnénk ezeknek a 
nagyszabású programoknak.

– Kik a segítői?
– A sikeres csapatmunkában 

hiszek. Ezúton is köszönetemet 
fejezem ki Demjén Attilának, 
Miklósi Csabának és valameny-
nyi, a tagozat munkájában 
résztvevő társamnak.

– A jövőben is lehet számítani 
munkájukra?

– Természetesen, a tagozatok 
mûködési szabályainak módo-
sítása után is szeretnénk a helyi 
közélet aktív tagjai lenni, főleg a 
környezetvédelem terén. Ehhez 
megköszönöm mindenki bizal-
mát – mondta végezetül Bada 
Zoltán, a „zöld” elnök.

 (tem) 

Bada Zoltán: „A jövõben is számíthatnak a munkánkra”

Hulladékgyûjtés és környezetvédelem, 
Gyermeknap és Föld Napja
A közelmúltban ünnepel-
te kétéves évfordulóját a 
Pest Megyei 1. számú vá-
lasztókerület Fidesz zöld 
tagozata. Ez alatt a rövid 
idõ alatt rengeteg sike-
res programot szerveztek, 
amelyek mára mind „be-
épültek” a város életébe.

Bada Zoltán akcióban – itt éppen petpalack gyûjtésben

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A „zöld elnök” zöldben, fák között

Közlemény
Tájékoztató az elérhetõségrõl
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján úgy gondoljuk, minden-
képp indokolt, hogy a helyi sajtóban ismételten megjelentessük 
a város - 2013. április 1-én, az Érd-Kom helyébe lépett - új ház-
tartási 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: 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

helyi társadalom

Értesítjük az érdekelteket, hogy az 1958.10.05-
én alakult Délbuda Térségi Víziközmű Társulatnál 
végelszámolási eljárás van folyamatban, melynek 
befejezése várható ez év végéig. Az érdekeltségi 
hozzájárulás megfizetését ezt követően nem áll 
módunkban igazolni, nyilvántartásunk átkerül az 
Önkormányzathoz, illetve az általa kijelölt szer-
vezethez. A hálózatba történő utólagos bekötés 
szabályairól alkotott önkormányzati rendelet 
alapján a csatlakozási díj jelentős összegű, ezért 
fontos, hogy akik megfizették a víz-, illetve csa-
torna hozzájárulást - de még nem kötöttek rá a 
hálózatra – , rendelkezzenek a hozzájárulás meg-
fizetésének igazolásával.

Ügyfélszolgálatunk Érd, Felső utca 9. szám alatt az 
alábbi időpontokban áll az Önök rendelkezésére: 

Hétfő délután 13-16, Szerda délelőtt 9-12, 
Csütörtök de. 9-12 óra között.

F E L H Í V Á S
a Délbuda Térségi Víziközmű Társulat

érdekeltségi területén ingatlan tulajdonnal 
rendelkező,  vagy az ingatlant egyéb

jogcímen használó
személyek és társaságok részére
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„Önmagát becsüli meg minden 
nemzedék azáltal, hogy tudomá-
sul veszi: a világ nem vele kez-
dődött.” – idézték fel az ünnep-
ségen is Sütő András gondolatát, 
amivel mindannyian csak egyet-
érteni tudunk, hiszen rendkívül 
fontos, hogy a bennünket fel-
nevelő nemzedéket tiszteljük, 
megbecsüljük, mindenben segít-
sük, és – ha vágtató jelenünkben 
nem is mindig van rá elég időnk 
és alkalmunk – legalább a szép-
korúakról megemlékező világna-
pon kifejezzük szeretetünket, és 
köszönetet mondjunk azoknak, 
akik hosszú éveken át építették, 
egyengették azt az utat, amelyen 
mi ma járhatunk. Erre emlékez-
tetett az érdi Idősek Otthona 
munkatársai – Bagonyi Éva és 
Szabados Krisztina – által össze-
állított szívet melengető, olykor 

mosolyra, máskor dalra fakasztó 
ünnepi mûsora, amelynek szá-
mos külső támogatója is akadt. 
Ez utóbbiaknak köszönhetően 
a program végén csodaszép 
tortával, finom gyümölcsökkel, 
süteményekkel is megvendégel-
hették az ünnepelteket. 

A Szociális Gondozó Központ 
Topoly utcai tagintézménye az 
idén új vezetővel emlékezett 
meg az Idősek világnapjáról; 
augusztustól Siklósi Katalin irá-
nyítja, igazgatja az érdi Időseket 
Ellátó Központot, akit a prog-
ram előtt kérdeztünk terveiről, 
jövőbeni elképzeléseiről.

– Amikor elfogadta a megbí-
zatást, és körülnézett itt, bizto-
san azonnal tudta, min szeretne 
változtatni. Ám ha egy önkor-
mányzati szociális intézmény 
élére kerül az ember, minden-

képpen számolnia kell azzal, 
hogy jótékony hatású, feltét-
lenül szükségesnek tartott fej-
lesztési terveinek megvalósítása 
leginkább a fenntartó anyagi 
lehetőségeitől függ. Ön hogyan 
éli meg mindezt? 

– Ezt megelőzően egy egyházi 
fenntartású szociális intézmény-
ben voltam mentálhigiénés veze-
tő. Az Időseket Ellátó Központ 
igazgatása óriási szakmai elő-
relépést, és ennél is nagyobb 
kihívást jelent számomra, de 
ezzel együtt bizakodó vagyok, 
mert rengeteg tervem, ötletem 
van azzal kapcsolatosan, hogy 
szakmai átszervezéssel, inf-
rastrukturális fejlesztésekkel 
hogyan tehetnénk emberibbé, 
otthonosabbá, szebbé az itt élő 
idősek mindennapjait, illetve 
könnyítenénk meg az itt dol-

gozó munkatársak napi felada-
tait. Úgy tapasztaltam, hogy 
a Szociális Gondozó Központ 
megbízott vezetője is maximá-
lisan támogatja a törekvései-
met, ami bizakodásra ad okot 
részemről, hogy ami bizonyos 
kereteken belül megoldható, azt 
minél előbb elkezdjük.

– Mit tart a legsürgetőbbnek?
– Mivel elsősorban ez a szak-

területem, mindenekelőtt a 
mentálhigiénés munkát szeret-
ném alaposan átszervezni úgy, 
hogy sokkal hatékonyabban, 
eredményesebben mûködjön. 
Úgy vélem, e téren elsősorban 
szemléletváltásra van szükség 
itt az otthonon belül is, ezért 
rendkívül fontosnak tartom a 
demensek felé irányuló viszo-
nyulás megváltozását, és a velük 
való fokozott törődést. Arra gon-
dolok, hogy a gondozásunkra 
bízott idős emberekre nem úgy 
kell tekinteni, mint egy „prob-
lémás kliensre”, hanem függet-
lenül attól, hogy egészségi és 
mentális állapotuk milyen mér-
tékben romlott, nekünk minden 
körülmények között meg kell 
adnunk az időseknek kijáró, fel-
tétel nélküli tiszteletet, hiszen 
egy egész életpálya áll az ember 
mögött, aki most a segítségünk-
re szorul. Mindegyikük mögött 
kemény munkával, gyermekne-
veléssel, gondokkal, fájdalmak-
kal, örömökkel és boldogság-
gal teli, hosszú évek állnak, és 
életük utolsó éveiben is kijár 
nekik a tisztelet és megbecsü-
lés, függetlenül attól, hogy idős 
korukra milyen állapotba kerül-
tek. Mottóm és meggyőződé-
sem: ha mosolyt adok, mosolyt 
kapok. Ehhez pedig nem kell 
semmilyen anyagi befektetés, 
csupán odafordulás és tisztelet. 
Szociálpedagógiát végeztem, 
jelenleg mentálhigiéné és szer-
vezetfejlesztő képzésben veszek 
részt a Semmelweis Egyetem 
Mentálhigiéné Intézet keretén 
belül. Hat éve foglalkozom az 
idősekkel. A lényeg tehát, hogy 
úgy dolgozzunk mindennap, 
hogy ne az idős gondozottat, 
hanem az embert lássuk meg, 
aki tiszteletet érdemel. Azt 
szeretném, hogy biztonságban 
érezzék magukat az itt élők. 

Új vezetõvel ünnepelték meg az Idõsek világnapját a Topoly utcai otthonban

Ha mosolyt adok, mosolyt kapok…
Zsúfolásig  megtelt  az  Idõsek  Otthona  ebédlõje,  amikor  az  érdi  Idõseket  Ellátó 
Központ tagintézményének lakóit, valamint a napközi ellátás ellátottjait köszöntöt-
ték az Idõsek világnapján. Az idõsotthon dolgozói és meghívott vendégeik szívhez 
szóló,  lelket melengetõ versekkel,  rövid, de  igen  látványos  táncbemutatóval  lep-
ték meg a szépkorúakat, majd Madarász Katalin népszerû népdal és nótaénekes 
mûsorán  felbuzdulva,  közösen  énekelték  el  a  fiatalkori  szép  emlékeket  felidézõ 
nótákat, dalokat. 

Minden más lehet fontos ugyan, 
de másodlagos, amennyiben 
nem változik meg a szemlélet. 
Szánjunk rájuk időt, ne hagy-
juk figyelmen kívül azt sem, ha 
időnként csak egy kis beszél-
getésre vágynak. Zsámbékon 
élek a családommal, naponta 
utazom, de néha futva roha-
nok az állomásra, mert ami-
kor a bentlakókkal beszélgetek, 
egyszerûen elfelejtkezem az 
időről. A szeretetteljes odafor-
dulás mindennél többet ér, erőt 
ad az időseknek, ha nemcsak 
kötelességből foglalkoznak 
velük, hanem érdeklődéssel 
figyelnek oda rájuk és ez vissza-
hat, mert az itt dolgozók koránt-
sem könnyû munkáját is szeb-
bé teszi. Természetesen számos 
konkrét átszervezés, fejlesztés is 
szerepel a terveim között, ame-
lyek azonban elsősorban a fenn-
tartó akaratán, illetve anyagi 
lehetőségein múlnak. Az egyik, 
mindenképpen sürgős megol-
dást igénylő feladat az épület 

akadálymentesítése, hiszen az 
idős, mozgásukban korlátozott 
lakók képtelenek külső segít-
ség nélkül lejönni az emelet-
ről. Annak viszont örülök, hogy 
számos támogatónk akad, akik 
– mint a mai napon – kisebb-
nagyobb értékes adománnyal 
támogatják rendezvényeinket. 
Összefogással pedig könnyeb-
ben áthidalhatók a mégoly nyo-
masztónak is tûnő problémák is 
– nyilatkozta lapunknak Siklósi 
Katalin, az érdi Időseket Ellátó 
Központ új vezetője.

 Bálint Edit 

Az érdi Időseket Ellátó Köz
pont idősek otthona rendezvé
nyét – a szépkorúak örömére 
– ezúttal Mártai Gábor vállal
kozó, Pataki János cukrász, 
Németh Noémi cukrász, Nemes 
Miklós, a Tesco ügyvezető igaz
gatója, a KatiMami sütödéje, 
a Kék Duna 17 Kft. és az Elvira 
major támogatta.

Az Idõsek világnapja alkalmából Madarász Katalin népszerû dalokkal szórakoztatta az otthon lakóit - voltak, akik 
bekapcsolódtak az éneklésbe
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Az érdi Idõsek Otthona új vezetõje a tisztelet- és szeretetteljes gondosko-
dást tartja a legfontosabbnak

Németh Noémi cukrász egy nagyszerû tortával lepte meg a szépkorúakat

helyi társadalom

A hamburger magyar hangja
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Bár az üzleti élet, a piac, a 
vásárlási szokások, a termé-
kek óriásit változtak az elmúlt 
20 évben, de egy valami örök. 
A múltban is és a jelenben is az 
üzleti siker pillére a szerencsén 
kívül a tudás és a hosszú távú 
gondolkodás. Ezek mind kellet-
tek ahhoz, hogy a szüleim által 
alapított kis 15 négyzetméteres 
barkács üzlet kinője magát és 
a jelenlegi válságos helyzetben 
is nyereséges legyen miközben 
minduntalan arról hallunk, 
hogy hány cég meg tönkre nap 
mint nap. 

Én 2004 óta dolgozom a 
családi vállalkozásban, előtte 
tanultam és próbáltam tapasz-
talatot szerezni, hogy ne a saját 
pénzemen kelljen megtanulni, 
mi fán terem a kereskedelem. 
A siker kulcsára szerintem 
nincs egyetlen szó vagy recept. 
A siker mindig egzakt tudásból, 
ráérzésből és események sze-
rencsés láncolatából tevődik 
össze. Látni kell a pályán. Az 
elmúlt egy évtizedben a gazda-
ság és vele együtt az építőipar 
általános hanyatlása, a multina-
cionális barkács áruház láncok 
megjelenése mind forgalom-
csökkenést eredményezne, ha 
nem lennénk mindig résen. Az 
alattunk húzódó Diósdi úti köz-
úti aluljáró építésekor azt gon-
doltuk, hogy ezt a tevékenysé-
get itt folytatni nem lehet, főleg 
azért, mert egy átgondolatlan 
rossz tervezés, nincs megfelelő 

infrastruktúra ami kiszolgálná 
az itt lakókat és az itt mûködő 
üzleteket. Az autós megközelí-
tés nem érdinek kihívás. Ekkor 
sem ültünk és sopánkodtunk. 
Amellett, hogy másik ingatlant 
kerestünk elmozdultunk és a 
bolttól független kiszolgálási 
stratégiával maradtunk talpon. 
Sok apróbb siker mellett a leg-
büszkébbek arra vagyunk, hogy 
ennek eredményeképp sike-
rült megnyerni egy kizárólagos 
beszállítást az akkor épülő M6 
autópálya és összesen 36 hídjá-
nak építéséhez, illetve Érd Alsó 
és Felső vasútállomás felújításá-
hoz. Később persze normalizá-
lódott a helyzet, végül marad-
tunk. A vásárlóink szép lassan 
visszaszoktak. A picit kényel-
metlen kerülőt ellensúlyozza, 
hogy közvetlenül a boltunk 
előtt lehet parkolni. Ami ennél 
is fontosabb, azután történik, 
hogy belép hozzánk a vásárló. 
Sajátos magyar hozzáállás, hogy 
az első kérdés a vásárlásnál 
mindig az, mi mennyibe kerül. 
Mi erre visszakérdezünk, hogy 
mire szeretné használni. Nos, 
itt kap szerepet a szakértelem. 
Az igazán olcsó az, ami a vásár-
lónak hosszú távon használható 
és problémamentes. Aki idejön, 
megoldást kap a problémájára. 
Talán ezért szeretnek idejárni. 

2007-ben, szinte elsőként 
indítottuk barkács és szerszám 
webáruházunkat SzerszamKell.
hu néven, mellyel országosan 

Vállalkozói életutak Érden

Látni kell a pályán
elértük a kisiparosokat és a 
hobbi barkácsolókat. Ma már 
alapkövetelmény. Nem kevés 
energiába került mire elértük, 
hogy a piacot meghatározó és 
szinte mindent kínáló kényel-
mes, informatív webshopot 
hozzunk létre. Kiszolgálás 
főként raktárról, a szállítási idő 
általában 1 munkanap bárhova 
az országban. Ennek a munká-
nak az elismerése, hogy orszá-
gosan a vásárlóink szavazatai 
alapján a SzerszamKell.hu lett 
a 2012-es évi Ország Boltja ver-
seny I. helyezettje Otthon- Kert 
és Barkács kategóriában.

A vásárlási szokások olyan 
irányba alakulnak az időhiány 
és az üzemanyagárak emelke-
dése miatt, hogy már sok érdi 
vagy környékbeli vásárlónk is 
szívesen böngészi webolda-
lunkat információszerzés vagy 
vásárlás előkészítés céljából, 
majd azt követően jönnek be az 
üzletbe. Véleményem szerint ez 
a folyamat a jövőben fokozódni 
fog, eljutunk oda, hogy alap 
lesz a webshopban körülnéz-
ni mielőtt bemegyünk az adott 
üzletbe. Éppen ezért fejlesztjük 
és mintegy termékkatalógusként 
ajánljuk a hozzánk járó vásárló-
inknak is, hogy figyeljék. Sok 
újdonság és akció jelenik meg 
heti rendszerességgel. Azért is 
érdemes, mert helyszûke miatt 
nem tudunk mindent kitenni 
üzletünkben. Ma már nálunk a 
csavartól és barkácsgépektől a 
függönykarnison át a meden-
céig minden kapható nálunk, 
webshopunkban részletes 
leírással termékfotókkal. Aki 
szereti kezébe venni amit vásá-
rol, továbbra is fordulhat hoz-
zánk bizalommal személyesen 
is. Amint a csatornázás véget 
és az ígéreteknek megfelelően 
szép újra szép aszfalt úton lehet 
hozzánk eljutni, könnyebb lesz 
vásárlóinknak is.

Nagy Gábor
tulajdonos

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az érdi 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

igazgatóhelyettes (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013.12.10-2018.12.10.-ig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az igazgató munkájának segítése, nevelési- okta-
tási tevékenység, pályázatok koordinálása, szakmai munkaközösségek irányítása.  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                        
Pályázati feltételek:
• Főiskola, szakirányú végzettség, 
• 10 év szakmai gyakorlat, közoktatás vezetői végzettség. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
• Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának sokszorosításához és továbbításához 
• szakmai önéletrajz 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2013. december 10. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maitz Ferenc nyújt, a 06-23-376-523-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Bajcsy-

Zsilinszky út 19-21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 615-10/2013/KIK/123 , vala-
mint a beosztás megnevezését: igazgatóhelyettes. 

• Elektronikus úton Maitz Ferenc részére a korosicsoma@gmail.com E-mail címen keresztül 
• Személyesen: Érdi Kőrösi Cs. S. Általános Iskola intézményi titkárság, Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 9. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.erd.hu

Tájékoztató az õszi-téli idõszakban tervezett 
fakivágási munkákról

A Pilisi Parkerdő Zrt. még 2013. szeptemberében arról tájékoztatta a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
márciusban közölt – alább olvasható – listához képest az őszi-téli fakitermelési időszakban újabb 
erdőrészletekben nem terveznek munkákat, az előzőekben megkezdett – és esetlegesen be nem 
fejezett – fahasználatok további feladatait ugyanakkor az őszi-téli hónapokban is folytatják. 

A Pilisi Parkerdő Érd Megyei Jogú Város területét érintően az alábbiak szerint végzi fakitermelést 
a 2013-as évben:

További információk: http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/felhivasok/parkerdo_0424.html
Az erdőrészletek beazonosításához, elhelyezkedéséhez segítséget nyújt a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal (Erdészeti Igazgatóság) honlapja, ahol az egyes erdőrészletek – tag, részlet – azo-
nosítójának megadása után a kért térképrészlet megtekinthető.

 http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/.

Fahasználat módja Község Tag Részlet 

egészségügyi termelés Érd 1 D

egészségügyi termelés Érd 3 J

tarvágás Érd 1 J

KÖZLEMÉNY

Elõzzük meg a kéménytüzekkel  
kapcsolatos káreseményeket!
Megkezdõdött a fûtési szezon és ezzel egy idõben 
sajnálatos módon megjelentek a kéménytü-
zes, füstmérgezéses esetek, naponta riasztják 
a tûzoltókat robbanások és szén-monoxid-mér-
gezések miatt. A gyakran tragikus kimenetelû 
események többsége kellõ odafigyeléssel és fel-
készüléssel megelõzhetõ lenne.

Pest megye kéménytûzzel kapcsolatos kár-
események szempontjából Szabolcs-Szatmár, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét követõen a har-
madik helyen áll. Az igazgatóság idén negyven-
hat kéménytûzzel kapcsolatos eseményt regiszt-
rált, legtöbbször – huszonegy alkalommal - az 
érdi katasztrófavédelem hivatásos tûzoltóit riasz-
tották, legkevesebbszer – öt esetben – a gödöllõi 
tûzoltó egységeknek kellet vonulniuk. A ceglédi 
kirendeltség mûködési területén hétszer, a mono-
ri kirendeltség mûködési területén kilencszer 
és váci kirendeltség mûködési területén tizen-
háromszor volt szükség tûzoltói beavatkozásra 
kéménytûz miatt.

Szén-monoxid-mérgezéshez ez idáig huszonöt 
alkalommal riasztották a Pest megyei katasztrófa-
védelem tûzoltó egységeit.

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a 
tüzelõ-, fûtõ-, és egyéb berendezések (párael-
szívó, kandalló) helytelen használatára, a kar-
bantartás és ellenõrzés hiányára, vagy a helyi-
ségek nem megfelelõ szellõztetésére vezethetõ 
vissza. Éppen ezért különös jelentõsége van a 
kémények rendszeres ellenõrzésének. A nehezen 
észlelhetõ színtelen és szagtalan szén-mono-
xid ugyanis jellemzõen a tüzelõberendezésen 
vagy a nem megfelelõen mûködõ kéménybõl 
áramlik vissza a helyiség légterébe. Kerülhet 
mérgezõ gáz a lakótérbe nem kellõen tömített 
kályhából, kandallóból, füstcsõbõl, kazánból, 

vagy az elszennyezõdött fürdõszobai „átfolyós” 
vízmelegítõbõl is.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan 
mûszaki állapotú tüzelõ, fûtõ berendezést hasz-
náljunk, ezt szakembernek kell beüzemelnie és 
javítania. A kémény állapotát elõírt idõszakonként 
– gázüzemû berendezés esetén évente, szilárd 
és olajtüzelésû berendezés esetén félévente – 
ellenõriztessük. A gázkészüléket (kazán, bojler, 
konvektor) is évente vizsgáltassuk felül. Hasznos 
lehet a szén-monoxid-érzékelõ készülék haszná-
lata, egy megfelelõ eszköz életet menthet. Ezek 
azonban nem helyettesítik a rendszeres karban-
tartást, felülvizsgálatot! 

Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- 
és páraelszívó vásárlása, kandalló és minimá-
lis légáteresztõ képességû nyílászárók beépítése 
esetén. Lehetõség szerint használjunk a lakó-
szobában légbevezetõt, a vizes helységekben 
(WC, fürdõszoba, konyha) légelvezetõt, így biz-
tosítható garantáltan a megfelelõ mennyiségû és 
minõségû levegõ.

A kazánnal, fõként vegyes tüzelésû kazánnal 
felszerelt ingatlanban a kémények ellenõrzése 
mellett érdemes átvizsgáltatni magát a beren-
dezést is (vízkõlerakódás, biztonsági szelep 
mûködõképessége, csapok, szelepek állapota, 
vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota 
stb.). Mindezeken túl ügyelni kell a tüzelõanyag 
tárolására is, biztosítsuk a megfelelõ távolságot 
a tüzelõ, fûtõ berendezés és az éghetõ anyag 
között. A kazán közelében felhalmozott éghetõ 
anyagokat távolítsuk el.

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem 
mûveletirányítási központját a 105-ös segélyhívó 
számon!

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

információk



Érdi Újság 13XXIII. évfolyam, 2013. október 17.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az érdi 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

tanító 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Nevelő- oktató tevékenység alsó tagozaton, 
délutáni foglalkozások megtartása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, szakirányú végzettség, 
• 5 év szakmai gyakorlat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz 
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 24. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maitz Ferenc nyújt, a 06-23-376-523-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Bajcsy-Zsilinszky út 19-21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 597-5/2013/KIK/123 , 
valamint a munkakör megnevezését: tanító. 

•  Elektronikus úton Maitz Ferenc részére a korosicsoma@gmail.com E-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Érdi Kőrösi Cs. S. Általános Iskola intézményi titkárság, Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21. . 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 24. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.erd.hu

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az érdi

 Batthyány Sportiskola Általános Iskola 

igazgatóhelyettes (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014.01.01-2019.01.01.-ig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az igazgatóhelyettes kiemelt feladata az igazgató 
szakmai, vezetői, ellenőrző munkájának,egyéb tevékenységének segítése, támogatása. Részletes feladatkörét az igazgató határozza meg. 
A feladatkörébe tartozó ügyekben önállóan jár el. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, pedagógus, 
• legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlatat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, 
• vezetői gyakorlat, közoktatás vezetői szakképzettség, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
• Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez. 
• szakmai önéletrajz 
• az adott iskola pedagógiai programjához kapcsolódó vezetői program 
• fejlesztési elképzelések 
• Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának sokszorosításához és továbbításához 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2014. január 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi János nyújt, a 06-23-365-785 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Fácán 

köz 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 615-11/2013/KIK/123 , valamint a beosztás 
megnevezését: igazgató helyettes. 

• Elektronikus úton Rozgonyi János részére a erdbatthyany@freemail.hu E-mail címen keresztül 
• Személyesen: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 8. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.erd.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat közzététele: az NKI internetes oldalán, az Érdi Újságban és az 
intézmény honlapján. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://sportiskola.erdcenter.hu honlapon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a mun-
káltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Az elmúlt években nagy csa-
tákat vívott egymással a két 
csapat – többnyire érdi sikerrel 
– igaz, akkor még az NB III-ban. 
A jelenleg a megyei bajnokság-
ban szereplő együttesek nagy 
átalakuláson mentek keresztül 
az idei bajnokságban és a haza-
iak az elmúlt fordulóban iga-
zán figyelemreméltó eredményt 
értek el – a Vác ellen 0-0 –, míg a 
vendég érdiek továbbra is, mint 
minden mérkőzésen, a dobo-
gós hely megőrzéséért szálltak 
harcba.

Jól kezdett a hazai csapat. 
Már az első percben meglepték 
a vendég érdieket: Csizmadia 
Z.-nek a gólvonalról kellett 
mentenie. Alig telt el néhány 
perc és már a vendéglátóknál 
volt az előny. Az 5. percben lab-
dát vesztett az érdi együttes a 
félpályánál, Frank T. észrevette, 
hogy az érdi kapus kinn áll a 16-
os vonalánál, és egy nagyszerû 
emeléssel beküldte a labdát az 
érdi kapuba. 1-0. Továbbra is a 
hazaiak támadtak többet, gyors 
kontráikkal többször is zavar-
ba hozták a vendégek védel-
mét. Alig telt el a félidő fele, 

máris kettős cserét hajtott végre 
az érdiek edzője, megpróbál-
va veszélyesebbé tenni a csa-
pat támadójátékát. A cseréket 
követően kiegyenlítettebb lett 
a játék, az érdi támadások is 
eljutottak a hazai kapuig, bár 
a hazaiak támadásaiban ekkor 
még több volt a veszély.

A második félidőben azonnal 
támadólag lépett fel az érdi csa-
pat, és a hazai kapus máris 
bizonyíthatta kitûnő formáját. 
Az 51. percben azonban már ő 
is tehetetlen volt. Makituma N. 
szerzett labdát a 16-oson belül, 
visszagurítását Gyurácz B. emel-
te a kapu jobb oldalába. 1-1. Az 
egyenlítő gól után feltámadt az 
Érd, rá sem lehetett ismerni az 
első félidőben mutatott gyenge 
produkciója után. Az együttes 
sorra vezette veszélyes támadá-
sait, amelyek után többször is 
gólhelyzetbe kerültek a vendég 
támadók. Makituma N. lövését 
kétszer is bravúrral hárította a 
hazai kapus, majd Kovács B. 
közeli emelését hatástalaní-
totta egy reflex mozdulattal. 
A mérkőzés vége felé egyre 
több szabálytalanság tarkította 

a játékot és egyre paprikásabbá 
vált a hangulat. A hazaiak az 
egy pont megőrzéséért, míg az 
érdiek a győztes gól megszerzé-
séért küzdöttek. Az eredmény 
azonban már nem változott, 
és ezt a hazai csapat kapusok 
nagyszerû teljesítményének 
köszönheti.

Törökbálint TC – Érdi VSE  
1-1 (1-0)
Törökbálint, 150 néző
Vezette: Horváth M.
Érd: Kertész F. – Ebedli 
Z., Jakab Á., Süveges G., 
Cservenka G. – Papp G. (Patkó 
Gy.), Csizmadia Z., Kupi 
Z. (Makituma N.), Kormos 
E. (Németh G.) – Gyurácz 
B., Kovács B. Vezetőedző: 
Limperger Zs.
Gólszerzők: Frank T. ill. 
Gyurácz B.
Sárga lap: Csizmadia Z., 
Németh G.

A mérkőzést követően mind-
két edző azt emelte ki, hogy a 
meccs eldöntésére mindkét csa-
patnak – igaz, ellentétes félidők-
ben – megvolt a lehetősége.

Limperger Zs. (Érd):
– Az első félidőben nem 

tudom, hol voltunk. Az első 
húsz perc értékelhetetlen volt. 
A Törökbálint ekkor eldönthette 
volna a mérkőzést. A második 
félidő a mienk volt és számos 
lehetőségünk adódott, hogy 
megszerezzük a három pontot.

Mersich Péter (Törökbálint): 
– Az első félidőben meg-

nyerhettük volna a mérkőzést. 
A gólon kívül két kapufát is lőt-
tünk. A második félidő az érdie-
ké volt, így azt gondolom, igaz-
ságos eredmény született.

A következő, 10. fordulóban, 
október 19-én szombaton kettő 
órakor a Gödöllői SK csapatát 
fogadjuk az Ercsi úti sportpá-
lyán, majd egy héttel később, 
október 26-án szombaton fél 
kettőkor Üllőn vendégszerepel 
az érdi csapat. Harmat Jenő

Törökbálint TC – Érdi VSE 1-1 (1-0)

Ellentétes félidõk

A csíkos mezes hazaiak sikerrel õrizték az egy pontot.
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Nagy napja volt az érdi birkózó-
sportnak, amely negyven éves, 
és ez alkalomból egy gyönyörû 
csarnokot kapott ajándékba. Az 
ünnepi esemény(eke)t a sporto-
lók vidám bállal koronázták meg, 
amelyen a sportág vezetése is meg-
jelent, élén Hegedüs Csabával, aki 
értékteremtőnek nevezte a 40 éves 
Érdi Spartacus sikerekben gazdag 
eddigi tevékenységét.

Korán keltek a legfiatalabb és 
a legidősebb érdi birkózók ezen 
a szombat reggelen, mert az ifjú-
sági kézilabda világbajnokságon 
hét év „alvás” után végre birtokba 
vett Városi Sportcsarnokban talál-
koztak, ahol családias hangulat-
ban kipróbálták az új szőnyeget 
és készültek a délutáni csarno-
kavatásra. Az új birkózócsarnok 
impozáns, világos, komfortos, 
ahol remek körülmények között 
készülhetnek a jövő bajnokai.

– Ezentúl még színvonalasabb 
munkát végezhetünk – jegyezte 
meg örömmel Tar Mihály, veze-
tőedző, „családfő” mindenes, aki 
még azt is hozzátette, napi négy 
edzést is tarthatnak, és ami igen 
fontos, a gyerekeknek nem kell 
késő este hazamenniük, mint 
eddig…

– Szép negyven évünk volt 
– folytatta –, tele küzdéssel, de 

meglett az eredménye, mert Érd 
felkerült a birkózás világtérképé-
re. Küzdünk tovább az elkövet-
kezendő negyven évben is! 

Az ünnepélyes délutáni sza-
lagátvágáson megjelent T. 
Mészáros András polgármester 
és Hegedüs Csaba, olimpiai baj-
nok, a Magyar Birkózó Szövetség 
elnöke is, akik miután végig-
nézték a bemutatót, átmentek a 
Finta-rendezvényházba az Érdi 
Spartacus jubileumi, ünnepi 
báljára, ahol az illusztris ven-
dégsereget Tar Mihály köszön-
tötte. Ezt követően, T. Mészáros 
András polgármester ezekkel a 
szavakkal üdvözölte a megjelen-
teket:

 – Büszkék lehetünk birkózó-
inkra, akik a negyven év alatt 
kivívták a város elismerését, jó 
kapcsolat alakult ki köztük és a 
városlakókkal, az önkormány-
zattal. Végre egy olyan vágyuk 
teljesült azzal, hogy saját birkó-
zótermük lett, ami hozzájárul 
a még nagyobb sikerek elérésé-
hez, mert ez a szakosztály fon-
tos marad továbbra is a magyar 
birkózósportnak. Ehhez kívánok 
jó munkát, a bálhoz pedig fel-
hőtlen szórakozást!

Hegedûs Csaba is méltatta a 
Spartacust, amelyet a magyar 

birkózósport oszlopának tart.
– Ami itt folyik az értékterem-

tő és példaértékû nemcsak a 
magyar, de az európai sportban 
is – mondta az olimpiai bajnok-el-
nök. – Misi olyan közösséget, 
olyan nagycsaládot kovácsolt 
itt össze, ami büszkévé teheti 
ezt a várost, kevés példa van 
rá. Megható érzés idejönni és 
látni azt a tenni akarást, amely 
sportágunk érdekében folyik. Tar 
Mihály és kedves felesége, mint a 
sportágért élő család, úgy beépült 
a magyar birkózósportba, hogy 
már nem is tudjuk nélkülük 
elképzelni a további munkánkat. 
Odaadásuk, elkötelezettségük 
példaértékû, köszönjük nekik. 
Ezt a sportágat 178 országban 
ûzik, de utánpótlás tekintetében 
Érd fontos szerepet tölt be, fel-
került a világ birkózótérképére. 
Az új csarnok még csak segít-
het ebben a fantasztikus mun-
kában, amelyet itt végeznek a 
lelkes sportolók és sportvezetők. 
Kívánom, hogy az újabb negyven 
év hasonlóan vagy még jobban 
sikeres legyen a Spartacusnál!

Hegedûs Csaba ezután nem-
zetközi birkózó jelvénnyel tün-
tette ki a szintén ehhez a nagy 
családhoz tartozó, önzetlenül 
segítő szponzort, Lajsz András 
üzletembert, aki láthatóan elér-
zékenyült, miközben kitûzte 
az egykori tuskirály a zakójára 
a szép jelvényt. A koktélkirály 
után igazi Koktélparty követ-
kezett, az ezen a néven játszó 
százhalombattai zenekar húzta 
a talpalávalót a késő esti órákig.

Éjfél előtt még egy ünnepé-
lyes pillanat tanúi lehettünk: 
a táncoló Tar-házaspárt körbe 
fogták tanítványai, kollégái és a 
szülők, hogy megköszönjék az 
eddigi munkájukat. Most volt 
igazán látható, hogy mennyi-
re nagy család ez és mennyire 
szeretik a családfő(ke)t – ez is 
a sportsikerek egyik záloga…  
  Temesi László

Birkózóink kettõs ünnepe, csarnokavatással

Együtt az érdi birkózók nagycsaládja az új birkózócsarnokban

Lajsz András üzletember, szponzor megkapta a nemzetközi szövetség 
jelvényét
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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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Nagy Anna, az Erzsébet-program 
szóvivője adta át a Békés megyei 
Zsadány község református általá-
nos iskolájának a 14 tonnányi bri-
kettet. Az intézmény egyike volt 
azoknak a leghátrányosabb hely-
zetű kistérségekben lévő iskolák-
nak, amelyek számára az Erzsébet 
Utalványforgalmazó Zrt. fűtéstá-
mogatási pályázatot írt ki. A jelent-
kezés feltétele az volt, hogy az is-

kolák megfelelő kazánnal és fedett 
tárolóhellyel rendelkezzenek.

Az Erzsébet-utalványok tüze-
lőanyagként is segítenek a gyere-
keken: az elszámolt utalványok 
csak itt Zsadányban 160 kisgye-
rek iskoláját fűtik a téli hóna-
pokban – mondta el az átadáson 
Nagy Anna. Eszenyiné Fábián 
Ildikó, a Zsadányi Református 

Általános Iskola igazgatónője 
hozzáfűzte, már tavaly is pályáz-
tak az Erzsébet-program támoga-
tására, és ezzel sikerült fűtési költ-
ségeiket a felére csökkenteni. Az 
így megtakarított pénzből tansze-
reket, könyveket, eszközöket tud-
tak vásárolni az iskolának.

Az összesen 100 tonná-
nyi érvénytelenített Erzsébet-

utalványból készült brikettet hét 
intézmény nyerte el. A Zsadányi 
Református Általános Iskola 14, 
a Mozsgói Lengyeltóti János 
Általános Iskola 1, a Tarpai 
Esze Tamás Általános Iskola 
10, a Csépányi Általános Iskola 
20, az edelényi Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
11, a Tiszaigari Általános Iskola 

29, és a Pusztadobosi Általános 
Iskola 15 tonnányi tüzelőanyag-
gal gazdálkodhat.

Az Erzsébet-program jóvoltá-
ból ezek az intézmények idén a 
fűtésköltség jelentős részét meg-
takaríthatják. A nyertes iskolák 
nemcsak a tüzelőanyagot kap-
ják ingyen, hanem annak szállí-
tását és rakodását is az Erzsébet 

Utalványforgalmazó Zrt. bizto-
sítja.

Az Erzsébet-program az idei év-
ben mintegy 50 ezer gyermek tá-
borozását, kirándulását támogat-
ta, az elmúlt két évben pedig több 
mint 100 ezer gyermek jutott így 
üdülési lehetőséghez. A brikettek 
felhasználásával idén újabb ezer 
gyermeket segít – ezúttal fűtéssel.

Teréziával és Máriával a szálloda 
klubhelyiségében találkoztunk. 
A két kedves hölgy barátsága 
tavaly decemberben kezdődött, 
amikor az élet egy asztalhoz ül-
tette őket Bagolyirtáson. Akkor 
még külön pályáztak és jutottak 
kedvezményes üdülési lehető-
séghez az Erzsébet-programmal. 

– Megismerkedtünk, megked-
veltük egymást, de nemcsak mi, 
hanem a férjeink is – mondják 
nevetve. Jász-Nagykun-Szolnok 
és Tolna megye, ahol laknak, 
nincs közel egymáshoz, de te-
lefonon rendszeresen tartják a 

kapcsolatot, és az idén már kö-
zösen jelentkeztek a nyugdíja-
sok számára meghirdetett felhí-
vásra. Együtt döntöttek arról is, 
hogy az úti cél most a szabolcsi 
megyeszékhely lesz.

– Vannak nyugdíjas vendége-
ink, akik csoportosan, és van-
nak, akik egyedül érkeznek, de a 
közös programok vagy az együtt 
elköltött ebéd, vacsora összehoz-
za az embereket – meséli Veizer 
Roland, az Erzsébet Szálloda 
Nyíregyháza-Sóstó igazgatója, 
mikor az épület körül sétálunk, 
amely egy 4,5 hektáros tölgyerdő-

ben fekszik. Szabadon választha-
tó programokban valóban nincs 
hiány, napközben városnézést, a 
botanikus kertbe sétát, este pedig 
kártyapartit, filmvetítést szervez-
nek animátorok segítségével.

Két mezőberényi hölgy pi-
henésének első napján a 
Nyíregyházi Állatparkban járt, és 
mikor a recepción megállunk ve-
lük beszélgetni, éppen a termál-
fürdőbe készülnek. Elmondják, 
hogy elégedettek a szálláshellyel, 
a kiszolgálással és az ételekkel. 
Egyikőjük a nyár egy részét gyer-
mekeivel és hat unokájával töl-
tötte, ezért szándékosan válasz-
totta a kora őszi időszakot üdü-
lésre. – Itt olyan, mintha min-
dig vasárnap lenne – jegyzik 
meg mosolyogva. Mikor Faragó 
Károlyné és Kovács Miklósné is 
csatlakozik hozzánk, éppen ar-
ról esik szó, hogy a kisnyugdíja-
sok számára milyen jó lehetősé-
get jelent az Erzsébet-program, 
hiszen a szállodai szállást tel-
jes ellátással amúgy nemigen 
engedhetnék meg maguknak. 
– Az, hogy itt lehetünk olyan, 
mintha egy álom lenne – mond-
ja Kovács Miklósné.

A népszerű közösségi portálon is elérhető az 
Erzsébet-program.
Értesüljön a Facebookon keresztül a 
Programmal kapcsolatos aktuális információk-
ról, hírekről, ossza meg azokat ismerőseivel, ír-
jon üzenőfalunkra üdülésének legszebb pilla-

natairól, élményeiről, vagy küldje el képeit a 
facebook@erzsebetprogram.hu címre.

Csatlakozzon, és kövesse az Erzsébet-programot 
a Facebookon!

www.facebook.com/ErzsebetProg

Erzsébet-program a Facebookon is

Erzsébet-program

Kilencezer gyermek kirándult 
ősszel az Erzsébet-programmal

Az idén szeptember elejétől hat 
héten át, az ország hat helyszí-
nén – Zánkán, Fonyódligeten, 
Balatonberényben, Fadd-
Domboriban, Vajtán és Doboz-
Szanazugon – tölthettek el há-
rom-három napot az osztályok. 
Az Erzsébet-programon belül szo-
ciális helyzettől függetlenül bár-
mely iskola bármely osztálya pá-
lyázhatott, a tapasztalatok ugyan-
akkor azt mutatják, hogy elsősor-
ban azok az intézmények éltek 
ezzel a lehetőséggel, ahol több a 
rászoruló család. 

Az Alapítvány 2012-ben há-
rommilliárd forint értékben írt 
ki pályázatokat szociális üdülte-

tésre, ennek köszönhetően több 
mint százezer ember, köztük 
több mint harmincezer gyermek 
jutott üdülési és táborozási lehe-
tőséghez. Idén a pályázati lehe-
tőségek és az érintettek köre is 
bővült, az Alapítvány a tavalyi 
hat helyett nyolc szociális üdü-
lési pályázati felhívást tett közzé. 
Így 2013-ban a Program jóvoltá-
ból több mint 145 ezer ember ré-
szesült támogatásban. 

A gyerekek az általános tábo-
rok mellett több mint 50 külön-
böző tematikájú táborban vehet-
tek részt, ahol számos sport- és 
művészeti ágban próbálhatták ki 
magukat. Az Erzsébet-program 

korántsem ért véget a nyárral, a 
szociális üdülések egészen de-
cember végéig folyamatosan zaj-
lanak. Emellett nemsokára indul 
az Erzsébet Talentum Program, 
amely a két nyár közötti idősza-
kot öleli föl, és azoknak a gyere-
keknek szól, akik a nyári temati-
kus táborokban a saját területü-
kön kiemelkedően tehetségesnek 
bizonyultak.

Az Erzsébet Talentum Prog-
ram ban az Alapítvány a támoga-
tást elnyert gyermekek számá-
ra egy őszi és egy tavaszi tábort 
szervez. A fiatalok életkori sajá-
tosságaikhoz igazodó, tehetségü-
ket fejlesztő foglalkozásokon és 
szakmai programokon vehetnek 
részt, nagyrészt azoknak a ve-
zetőknek irányításával, akikkel a 
nyári táborozás során együtt dol-
goztak, és akik felfigyeltek rájuk.

Az őszi kirándulások az iskolakezdés első napján in-
dultak, a táborokba október közepéig várták az álta-
lános és középiskolásokat.

Nyugodt derű, csend és családias légkör – így jellemezhetnénk a nyíregyháza-sós-
tói Erzsébet Szállodát, ahol arról is meggyőződhettünk, hogy barátságok nem-
csak az Erzsébet-táborban születnek.

Itt mindig vasárnap van

Az Erzsébet-program a fűtésben segíti 
a leghátrányosabb helyzetű iskolákat

Még a fűtésszezon indulása előtt eljuttatja az Erzsébet 
Utalványforgalmazó Zrt. az ország leghátrányosabb 
helyzetű kistérségeinek hét iskolájába a már elszá-
molt Erzsébet-utalványokból készült 100 tonnányi 
brikettet. Elsőként a Zsadányi Református Általános 
Iskola vehette át a szállítmányt.
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Gyakran mondjuk, ez derék dolog volt. De milyen ritkán illetjük 
derekunkat hasonlóan pozitív jelzővel? Gyors és láthatatlan meg-
oldást kínál a Sensitiv Kft.

 Egy felmérésből kiderült, a negyven év feletti lakosság hetven szá-
zaléka valamilyen szinten mozgássérült. Nagy többségüknek a dere-
kával van gondja. A hiba sokszor mégsem ott keresendő.

– A rossz tartásunk jellemzően kényszertartás hatására alakul 
ki – avat be a részletekbe Basch László, a Sensitiv Kft. vezetője. – 
A fájdalom csak ezt követően jelentkezik. A térd-, csípő,- vagy bo-
kaízületek kopásának következtében az egyik láb ilyenkor megrö-
vidül. A test az egyensúlyra törekszik, azaz a gerinc görbítésével 
hozza helyre a gondot. A kényszertartás gyakran a láb hosszkor-
rekcióval oldható.

Megoldás természetesen létezik. A szakértő felhívta a figyelmet: 
mindösszesen 5-8 perc alatt képesek felmérni rendelőjükben a pá-
ciens állapotát (a képen látszik, milyen egy hosszkorrekció előtti és 
utáni állapot). Ezt követően a probléma helyére fókuszálnak, és ál-
talában 3-4 mm-es emeléssel meg is oldják a gondot. 

– Ez az emelés közelről szemlélve sem látszik. 
A hölgyek magas sarkú cipőjével van még sok gondunk– mond-

ja Basch László. – Fontos lenne, hogy a sarokcsont alatti rész ne  le-
gyen ferde, mert így járás közben a láb előre csúszik, ami harántsüly-
lyedést és később bütykösödést okoz. A mellékelt képen látszik a jó 
és a rossz kialakítású cipősarok. Csak oda kell figyelni vásárláskor. 
Ezzel megelőzhetőek a fájdalmak, deformitások többsége.  

Ha fáj, nem derék, csak toldalék

korrigálatlan

ferde sarok egyenes sarok

korrigált 6mm

Több mint kilencmillió ember hal meg 
évente magas vérnyomás következté-
ben az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) jelentése szerint. 

Magyarország egészségügyi állapo-
tát tekintve Európa egyik legkedvezőt-
lenebb helyzetű országa. A krónikus 
magas vérnyomás csendes, láthatatlan 
gyilkos, mert gyakorlatilag nincsenek 
tünetei, ezért sokáig kezeletlen marad. 
Becslések szerint még aggasztóbb a 
helyzet Magyarországon, mivel min-
den 8. halálesetben játszik közre a ma-
gas vérnyomás, ezzel maga mögé uta-
sította a tumoros megbetegedése-
ket is. A vérnyomás emelkedése ál-
talában alattomos módon, fokoza-
tosan kezdődik. A magas vérnyo-
más-betegség sokszor tünetmen-
tes marad. A beteg legtöbbször 
csak több évvel a kezdet után „ve-
szi” észre, hogy valami nincs 
rendben. A magas vérnyomás 
terhet jelent a szívnek, ezzel 
szívritmuszavarhoz, tüdőödé-
mához vezethet. Emellett károsít-
ja a vesét, veseelégtelenséget okozva. 
Súlyosabb esetben szívinfarktust vagy 
agyvérzést is okozhat.

Hogyan lehet ezektől a problémák-
tól megszabadulni és hogyan lehet 
azokat elkerülni? A válasz egyszerűbb, 
mint azt várnák. A Bioquant N lézeres 
készülék elősegíti a vérkeringést, így 
javítva az egészségünket. Elsősorban a 
szív- és érrendszeri és agyi betegségek 
kezelésére szolgál. Rendszeres haszná-

latával normalizálja a vér-
komponenseket, a vörös vér-
testektől a vérplazmáig. 

Bioquant N lézeres készülék
Javítja az oxigén szállítását 

a szervezet sejtjeibe
Növeli az agy vérellátását és javít-

ja a memóriát
Csökkenti a zsírt a vérben, megelő-

zésként és segítségként szolgál magas 
vérnyomásnál

Javítja a mikrocirkulációt, jobbá te-
szi a vérkeringést a lábakban és meg-
előzi az érelmeszesedést (különösen 
cukorbetegeknél)

Csökkenti a trombózis (vérrögök) 
kialakulásának esélyét

A magas vérnyomás 
a ráknál is halálosabb

A Bioquant N készülék kizárólagos forgalmazója Magyarországon 
az Orin Hungary Kft., egyedüli lehetőséget kínál, a készüléket INGYENESEN 

kipróbálhatják! Csak az első 500 jelentkező számára! Látogasson el 
a www.orin.hu weboldalra, töltse ki az űrlapot „Próbálja ki a készüléket”

 vagy hívja a  0630 228 9141-es telefonszámot.

Látogasson el a budafoki Duna-partra, a Vasmacska Teraszra, mely 
egész évben nyitva tart! Télen fedett, kellemesen meleg teraszunk-
ról élvezheti a páratlan kilátást.

a finom retroburger, almával-tormával-sonkával töltött csirkemell, 

-

Nézzen be hozzánk, hozza el ezt az újságcikket,
és 10% egyszeri kedvezményt adunk a teljes fogyasztás

árából 3000 Ft számlaérték felett.

vasmacskaterasz.hu, vasmacskaterasz@gmail.com

egy étterem,
ahol lehorgonyozhat
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ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

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

Részmunkaidõs bejelentéssel, újlipótvárosi 
franchise ingatlaniroda munkatársakat keres. 
Fényképes önéletrajzát a   
novak.gyorgy@avataringatlan.hu címre várjuk.

Kreatív, fiatal óvodapedagógust keresek, 
családi napközibe, Érden. T:06 30 873 9321

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

ÁLLÁST KERES

Nem dohányzó, kulturált fiatal bejárónõ vasa-
lást vállal, ajánlólevéllel, otthonában is: 06 20 
806 5895

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

Takarítást vállalok. T:06 20 577 7498

Takarítást vállalok! T:06 30 428 8607

ÁLLAT

Tanyasi sertés hasítva, konyhakészen, ingyen 
házhoz szállítva 890 Ft/kg. T:06-70-278-8634

ÁLLATORVOS

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS



















ÉPÍTÕANYAG

FOGÁSZAT

Üdvözlöm,amennyiben szeretne egy meg-
bízható fix esztétikus fogsort mellyel újra tud 
étkezni,biztos forrásból kedvezõ áron hívjon 
bizalommal: 0630/499-0377

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GÉP

GONDOZÁS

Segítek: nagy és kis bevásárlásba, elkísérem 
orvoshoz v. bárhova - kocsival, apróbb kerti 
munkába. T:23/371-095, 20-615-3088

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCS

ALMAVÁSÁR! Többfajta télálló szabolcsi alma 
kapható. Érd, Diósdi út 81. T:06 30 606 6990

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

A Kodály köröndnél frissen felújított, azonnal 
beköltözhetõ, polgári hangulatú lakás eladó. 45 
nm. 11,6 M Ft +36208281444  
www.ingatlan.com/20369217

Bp. X., Kozma u., 36 nm-es, teljeskörûen 
felújított tégla építésû lakás eladó. 1. emeleti Ár: 
6.9 millió Ft. +36209864210  
www.ingatlan.com/20207680

XXII. kerület kertvárosán, tágas terekkel, 
cirkó fûtésû, kitûnõ állapotú házrész gyors köl-
tözéssel eladó! Irányár: 12.900.000 Ft Tel: 
06-20/947-3243

XXII. kerületben, Budafok kertvárosban, 
1 szobás lakás garázzsal, tárolóval, kerthasz-
nálattal eladó! Irányár: 7.990.000 Ft Tel: 06-
70/209-0578

XXII. Nagytétényi úton, 2 szobás, jó állapo-
tú, gázfûtéses lakás sürgõsen eladó! Irányár: 
8.400.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. kerület legszebb részén, újszerû, 
2 szobás lakás garázzsal, tárolóval eladó! 
Irányár: 24.500.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. Nagytétényi úton, 2 szobás, konvekto-
ros, felújított lakás akciós áron eladó! Irányár: 
8.400.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

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

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

Érd központi 55 m² panellakás eladó erkély, 
panoráma. Ráfizetés nélküli csere is, 7,29 M Ft. 
T:23 361 368

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

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

































INGATLANIRODA

INGATLANT KERES

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

JÁRMÛ

KERT

Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, 
bozótírtás, kerítés építése, 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

Parkváros:2 szobás cirkófûtés, új nyílászá-
rók, el. kapu, fed. gk.tároló 60 E Ft+rezsi+2x 
kaució. T:20 5289123

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

Érd központjában 40 m²-es összkomfortos 
cs. ház kiadó, 40 E Ft+rezsi+1 havi kaució. 
T:06 20 413 6514

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

Postástelepen 57 m²-es másfél szobás 
családi ház két felnõtt részére kiadó. T:06 20 
806 5539

Érden olcsó szoba kiadó, kaució nélkül, 
rezsivel együtt 35 E Ft/fõ. T:06 20 283 5389

Két szoba összkomfortos ház kiadó 55 E 
Ft/hó+rezsi+kaució. T:06 30 858 5326

KIADÓ LAKÁST KERES

KERESEK kiadó lakást Budapesten, 1 vagy 2 
szobásat jó közlekedésnél, hosszútávra (min.1 
év). 06-70-635-0551

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

Béket tér 3.sz. épületben üzlethelyiség, üzlet-
nek vagy más célra kiadó. T:06 30 680 6311

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS



























KÖLTÖZTETÉS /LOMTALANÍTÁS profi rako-
dókkal OLCSÓN, biztosítással. Vidékre kedvez-
mény! Ingyenes árajánlatért, hívjon akár most: 
06-30/52-98-244 akár hétvégén is! 

LAKÁSFELÚJÍTÁS

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

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

NÖVÉNY

Lakását kinõtt növényeit befogadja, elszál-
lítja a Than Károly Ökoiskola. Telefon: 335-22-
93/126 Harmath Péter gondnok

OKTATÁS

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

Matematika, fizika korrepetálás érettségiig. 
T:06 30 566 4456, 06 23 378 077

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

ROBOGÓ

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

RUHAJAVÍTÁS

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

SZABÓ

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS



















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

Mûfogsor javítás, alábélelés, kapocspót-
lás, törés, azonnal is! T.: 06-23/363-726, Érd, 
Mérnök utca 55.

TÁRSKERESÕ

TELEK

Eladó Érd-Százhalombatta között fõúton 
1840 m² zártkerti telek. Ár:2,4 M Ft. T:0620 
252 1723

TETÕSZERVIZ







TV JAVÍTÁS

VARRÁS

VASKERESKEDÉS

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, 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 él könnyû napokat az ÉRD, 
hiszen legutóbbi két mérkőzé-
sén sikerélmény nélkül vonul-
hatott le a pályáról Szabó Edina 
együttese. Javítani sem volt 
egyszerû, hiszen a bajnoki- és 
kupacímvédő, valamint május-
ban Európa legjobbjává koroná-
zott Győri Audi ETO KC vizitált 
a Városi Sportcsarnokban. Az 
ÉRD a Ferencváros és a Fehérvár 
utáni kudarc emlékével készült, 
továbbra is Triscsuk Krisztina 
és Bognár Barbara nélkül. 
A Bajnokok Ligája selejtezőjé-
ben súlyos arcsérülést szenvedő 
irányító egy újabb szemészeti 
beavatkozáson esett át, rehabili-
tációja folyamatosan zajlik. 

A Győrnél éppen ellenkező 
előjelekkel készültek a rang-
adóra. Az eddig lejátszott for-
dulókban magához képest több 
alkalommal is felejthető produk-
cióval rukkolt ki a zöld-fehér 
alakulat – az FTC elleni vereség 
és a Dunaújváros ellen csak az 
utolsó pillanatokban kiszenve-
dett diadal tartoztak ebbe a kate-
góriába. Az ujjsérüléséből fel-
épülve azonban visszatérhetett 
Görbicz Anita, ez pedig azon-
nal gyökeres változást hozott. 
A Rába-partiak elképesztő 
fölényt, parádés játékot mutat-
tak az elitliga rajtján, négy nap-
pal az érdi találkozó előtt. Külön 
kiemelendő, hogy az ellen-
fél sem egy kutyaütő társaság 
volt. A Hypo Niederösterreich 
a legeredményesebb csapat a 
BL-történetében, a múlt sze-
zonban pedig a KEK-sorozatban 
győzedelmeskedett Németh 
András irányításával, aki aztán 
nyáron befejezte munkásságát 
Ausztriában. 

A hétközi játéknap ellenére 
szinte dugig megtelt a csarnok, 
kiváló hangulat uralkodott, 
köszönhetően az érdi B-közép 
sportszerû gesztusának is, ami-
vel a győrieket köszöntötték. 
Az érdi klubnál mindig különös 
gondot fordítanak a hazai pálya 
még otthonosabbá tételére, ez 
most a kapu mögött egy „Érdi 
Nevezetességek Falában” teste-

sült meg, ahol a megyei jogú 
város emlékeit örökítették meg. 
Ezekhez a látványosságokhoz 
ért fel Klivinyi Kinga első gólja, 
amelyhez mindkét kapufát fel-
használta – pedig a narancssár-
ga-fekete színre festett lécekkel 
a Fradi ellen neki sem volt sze-
rencséje. Belelendült a Győr, 
az egyik új szerzemény – aki 
történetesen a világ egyik leg-
jobb kézilabdázója – Katarina 
Bulatovics megadta az alaphan-
got. Nagyon bosszantó volt, 
hogy az érdi támadások több-
sége nem lövéssel fejeződött 
be, így vajmi kevés esély volt 
bevenni a győri kaput. Az ezút-
tal feketében játszó zöld-fehérek 
viszont nem zavartatták magu-

kat, futószalagon szállították a 
gólokat. Heidi Lökét könnye-
dén játszották meg, majd ami-
kor összetömörítették a hazai 
falat, az üresen maradó szélsők 
mattolták a kiszolgáltatott hely-
zetben lévő Oguntoye Viktóriát. 
Bő tíz perc elteltével továbbra 
is Klivinyi Kinga gólja árválko-
dott az eredményjelzőn, Szabó 
Edina időkérése után viszont 
Wolf Alexandra bombája vágó-
dott a hálóba. Jelentősen azon-
ban nem változott a játék képe, 
Görbicz Anita egy büntető ere-
jéig állt be és volt először ered-
ményes a szezonban. A félidő 
derekán aztán már támadásban 

is irányította társait. Hiányzott 
neki a játék, ez szemmel látható 
volt, ugyanis zseniális labdák-
kal hozta helyzetbe a többie-
ket, amelyekből mind gólpassz 
lett. A kevés hazai gól oka Herr 
Orsolya és a legendásan haté-
kony győri védekezés mellett 
az volt, hogy továbbra is több 
alkalommal lövés nélkül futhat-
tak vissza a narancsmezesek, 
rosszabb esetben azonban ren-
dezetlen védelem ellen robog-
hatott az ETO. Nyolc perccel a 
félidő előtt Rédei-Soós Viktórián 
kívül már minden mezőnyjáté-
kosát bevetette Ambros Martin, 
folyamatosan forgatta csapatát, 
a pályán lévők pedig éltek is a 
lehetőségeikkel. Görbicz Anita 
takarásból, alulról indított lövés-
sel már a 16. győri gólt szerezte, 
az érdiek viszont tíz alatt marad-
tak a pihenő előtt.

Nem változott a játék képe 
a fordulás után sem, a játék-
rész harmada alatt a Győr beál-
lította a tízgólos különbséget. 
Egységes csapatmunkát muta-
tott a bajnoki címvédő, amit 
csak Klivinyi Kinga és Kovács 
Anna tudott megtörni átlövé-
seivel. Kovács Anna az utób-
bi hetekben rendre együttese 
legeredményesebb játékosa, a 
Vácról érkező balátlövő viszont 
miután Székesfehérváron érdi 
pályafutása legtermékenyebb 
meccsét játszotta, most még 

magasabbra emelte a lécet és 
kitûnő teljesítménnyel rukkolt 
ki. Félő volt, hogy csúnya lesz a 
végeredmény az ÉRD szempont-
jából, de elkezdett sebzett vad-
ként harcolni Szabó Edina ala-
kulata. A becsületükért küzdöt-
tek az érdi lányok, egyre inkább 
belehergelték magukat a küzde-
lembe. Janurik Kinga védéseiből 
építkezhettek és a támadások is 
pontosabbá váltak, Kovács Gréta 
gólja szinte olyan hatást okozott 
a csarnokban, mintha egyen-
lítést, vagy vezetést jelentett 
volna. A tízes különbség alá jött 
vissza az ÉRD, amely lendület-
be jött, ez pedig csak fokozta a 

hangulatot. Óriási rohanást pro-
dukált a csapat, Klivinyi Kinga 
vezetésével egymás után hat-
szor vette be ellenfele kapuját 
és így már 21-27-es állást muta-
tott az eredményjelző. Ambros 
Martin időkéréssel szabott gátat 
a lendületnek, Kovacsics Anikó 
majdnem 10 perc után lőtt ismét 
zöld-fehér gólt. Az utolsó pilla-
natokban már felváltva estek a 
gólok, Hornyák Dóra állította be 
a végeredményt.

A vereség ellenére az utol-
só periódusban mutatott játék 
mindenképpen reménykeltő az 
ÉRD szempontjából, ettől még 
tény, hogy zsinórban harmadik 
mérkőzésén maradt pont nélkül 
a bajnoki bronzérmes. Az eről-
tetett menet után valamelyest 
ritkul a program, a Békéscsaba 
ellen pedig a hetedik helyről kell 
elindulni ismét az élmezőnybe. 

ÉRD – Győri Audi ETO KC  
23-31 (9-16)
Érd, Városi Sportcsarnok, 1500 
néző
Játékvezetők: B. Pech Katalin, 
Vágvölgyi Mária
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 1, Kovács Anna 5, Szara 
Vukcsevics, Balog Beáta 1 (1), 
Szekeres Klára 2, Kisfaludy 
Anett 2, Klivinyi Kinga 6, Wolf 
Alexandra 1, Oláh Nóra, Kovács 
Gréta 1, Alja Koren 4, Takács 
Kitti
Vezetőedző: Szabó Edina
GYÕR: Katrine Lunde 
Haraldsen, Herr Orsolya (kapu-
sok), Heidi Löke 4, Korsós 
Dorina 4, Görbicz Anita 7 (5), 
Kovacsics Anikó 1, Eduarda 
Amorim 3, Rédei-Soós Viktória, 
Raphaelle Tervel, Orbán 
Adrienn 4, Szepesi Ivett, Sirián 
Alexa Szederke 1, Hornyák 
Ágnes 1, Katarina Bulatovics 3, 
Bódi Bernadett 3
Vezetőedző: Ambros Martin
Hétméteresek: 1/1, ill. 5/5
Kiállítások: 8, ill. 8 perc

A 8. forduló további  
eredményei:

Ipress Center-Vác – FTC-Rail 
Cargo Hungaria 23-31 (11-11)
DVSC – Siófok 31-28 (15-13)
Veszprém – Fehérvár   
30-30 (14-16)
Dunaújváros – MTK-
Budapest  34-29 (17-14)
Eszterházy KFSC – Békéscsaba 
19-32 (8-15)

A 9. fordulóban a Békéscsabai 
ENK SE otthonába utazik az 
ÉRD. A mérkőzést október 18-
án, 18:30 órától rendezik a békés-
csabai Városi Sportcsarnokban. 

 Szarka András

ÉRD – Gyõri Audi ETO KC 23-31 (9-16)

Kézilabdaünnep emlékezetes hajrával

Fal a gyõri kapu elõtt - ennek ellenére az egyre jobb formába lendülõ 
Klivinyi Kingától bizony kezdhetnek félni az ellenfelek

Görbicz Anita felépült kézsérülésébõl - elsõ bajnokiját játszotta ebben a 
szezonban

Újabb világverseny „jött” Érdre, 
immár másfél hónapon belül. 
Az utánpótlás kézilabda világ-
bajnokság után kung-fu világ-
kupát rendeztek városunkban, 
ami azt jelenti, hogy továbbra 
is a sport világtérképén marad-
tunk. A Városi Sportcsarnok 
ezúttal is jó házigazdának bizo-
nyult, nyolc országból érkeztek 
a sportolók, hogy elkápráztas-
sák – az egyébként nem túl 
népes – nézősereget.

 Ilyenkor látja az ember, milyen 
fontos, hogy egy dinamikusan 
fejlődő város világszínvonalú 
kulturális- és sportlétesítmény-
nyel rendelkezzen. Érdnek évek 
óta van, de csak idén találtuk 
meg a kulcsot hozzá… Így aztán 
új fejezet kezdődhet a város 
sportéletében. Októberben már 
ez állt a plakátokon: World Cup 
14. Nemzetközi Harcmûvészeti 
Világkupa, október 11-12-13.

Az esemény Törökbálinton 
kezdődött egy gálával, a Finta-
rendezvényházban folytató-
dott egy gálavacsorával, kínai 
ínyencségekkel, majd megkez-
dődött a nagy verseny, amely 
három napig tartott reggeltől 
estig. 

A szakmai betekintés előtt 
érdemes a kung-fu filozófiáját 
is megismerni, hiszen egyre 
nagyobb iránta az érdeklődés, 
amelyet hazánkban először a 
Bruce Lee filmeknek, később 
már a remek külföldi és hazai 
mestereknek köszönhetünk. 
Ez a sportág nemcsak szelle-
mileg elfogadható, rendszere-
zett életutat ajánl, hanem szá-
mos rendszere között van egy 
különlegessége, amely megfelel 
szinte minden emberi-fizikai 
szükségletnek – olvastuk egy 
kiadványban. A kung-fu építő-
kő mindenkinek életcéljai meg-
valósításához, például a sérült 
embereket is megtanítja arra, 
hogy mit kezdjenek az életük-
kel. Összefoglalva: ez a sportág 
önvédelem, egészség, életmód 
és sport. Sokan vallják, hogy 
aki ezt elsajátítja, „megtanulja” 
elkerülni a bûnözést, vagy a 
verekedést, mert maga az inten-
zív edzés is távol tartja a fiatalo-
kat az utcáktól és az értelmetlen 
dolgokkal való foglalkozástól. 
Az erőszak csökkenthető lenne, 
ha a fiataloknak megfelelő 
módon oktatnák az önvédel-
met. A mesterek képesek arra, 
hogy a fiatal tanulók félelme-
tes energiáit a harcmûvészetek 
építő jellegû szellemi és fizikai 
edzéseiben vezessék le, ami az 
életük további részében hasz-
nossá válik a számukra. I Ching 
szavaival: „Az a szerény fia-

tal, aki alázattal kér tanítást, jó 
jövőt fog nyerni.”

 Ennyi szép és jó olvasása 
után, aki belevág a kung-fu 
utazásba, biztosan más, jobb 
emberré válik, és más szemlé-
letet kap az élethez. Ilyen szem-
mel nézve a laikus néző is tisz-
teli a bemutatón, számára fur-
csa mozdulatokat végző sporto-
lókat, akikből a törökbálinti és 
az érdi gálán láthattunk bőven, 
s amit ha megértünk, rájövünk, 
az egyszerûnek tûnő mozdu-
latsor bizony igen bonyolult és 
rengeteg gyakorlás eredménye. 
Sajnos ezeket az igen színvona-
las bemutatókat nagyon keve-
sen nézték meg – hiszen ez 
még csak az első világkupa volt 
városunkban (attól még per-
sze lehettek volna jóval többen 
is a nézőtéren!) –, de a ver-
senyre sem jöttek ki többen, 
pedig megérte volna. Egyedül a 
szombat esti gála vonzott több 
embert… A két fő szervező, 
Balogh Péter, az Érd Shaolin 
Wushu és Sportakrobatika 
elnöke és Serflek József, a 
Magyar Harcmûvészek Ösz-
Szövetségének főtitkára pedig 
mindent megtett a sikerért. 
(Bada Zoltán, a városi sportbi-
zottság tagja, szervezési mun-
kájáért oklevelet és serleget 
kapott a világkupa rendezőitől.) 
Siker ennek ellenére volt, csak-
nem egy tucatnyi országból jöt-
tek a kung-fusok, akik nívósnak 
tartották ezt a versenyt, dicsér-
ték a rendezést, valamint az új 
városi sportcsarnokot. Egyedül 
egyes érdi szálláshellyel nem 
voltak megelégedve… A 15 érdi 
versenyző is helytállt, több mint 
tíz aranyérmet szereztek a fiúk-
lányok, pontos számot azonban 
a lapzárta miatt nem tudunk, 
de a részletekre a következő 
számunkban visszatérünk.

 Beszámolónkból nem hiá-
nyozhat az sem, hogy a világhírû 
dr. Robert Lyons, a kung-fu 
hazai atyja itt Érden kapta meg 
a több világszövetség által elis-
mert shigong, nagymesteri ran-
got! Temesi László

Kungfusok lepték el a sportcsarnokot

Világbajnokság után  
világkupa Érden

Ütések és rúgások párharca
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