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Költségvetés
A város közgyűlése elfogadta a jövõ évi költ
ségvetési koncepciót

4

Tanoda, másképpen
Szülõi összefogással nyílhatott egy Waldorf
típusú tanoda Érden.

7

Fõhajtás a mártírok elõtt

Fáklyákkal, koszorúkkal, egy-egy szál virággal érkeztek az emlékezõk az Ötvenhatosok 
terére, ahol a Megtorlás emlékmûve áll, hogy fejet hajtsanak az 1956-os forradalom 
és szabadságharc áldozatainak emléke elõtt.  A november 4-ei emlékezésen egy 
1956-ban robbanó golyóval lelõtt érdi fiatalemberrõl, Téglási Andrásról is megemlé-
keztek városunk vezetõi.  3. oldal

Elhunyt szeretteikre em-
lékeztek múlt hétvégén 
Érd lakosai. Ki a városi 
temetõben, ki más tele-
pülésen gyújtott gyertyát, 
és volt, aki csak otthon 
égetett mécsest valahol 
távol nyugvó, hõsi ha-
lált halt vagy elhurcolt, 
idegen földben nyugvó 
apjáért, nagyapjáért.  
 2. oldal

Csatorna-helyzetkép

Szûk két hónap van hátra a csatornaprojektbõl. Hogyan 
állnak a munkálatok, a mûszaki átadások, hányan 
kapták meg eddig a rákötési engedélyt? Többek közt 
ezekre a kérdésekre válaszolt lapunknak Simó Károly, a 
csatornatársulat elnökhelyettese, aki két fontos dologra 
is felhívta a lakosság figyelmét: egyrészt arra, hogy 
csak azok köthetnek rá a csatornára, akiknek nincs tar-
tozásuk, másrészt pedig arra, hogy azoknak is érdemes 
mihamarabb mérnököt, kivitelezõt keresniük, akik még 
nem kaptak meg a rákötési engedélyt. 12. oldal

Polgárõr-elismerések
Az árvízi védekezésben nyújtott segítségért 
elismerésekben részesült a polgárõrség.

10

Nehéz gyõzelem
A sikerrel az érdi csapat előre lépett a bajno
ki táblázaton a második helyre. 

13

Halottaira emlékezett a város

Elõadás 
a divatról

Már többször leírtuk: az 
I. Érd Szépe versenynél 
nemcsak a testi adott-
ság számít, hanem az 
élethez való hozzáállás, 
az életfelfogás, az érték-
rend, hogy megmutassák 
a tiszta nõi értékeket. 
 13. oldal

Közmeghallgatás
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi  

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 54. §-a alapján, 
a 419/2012. (XII.13.) határozatában foglaltaknak megfelelően,

2013. november 21-én, 17.00 órától

Közmeghallgatást  tart.

Helyszín: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
A közmeghallgatáson a megjelentek közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

csirke comb 769.-
cs. szárny 649.-
cs. mell 1098.-
cs. mell filé 1298.-
cs. farhát 199.-

sertés comb, lapocka 1150.-
s. karaj 1199.-
s. tarja, dagadó, oldalas 1130.-

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

pulyka szárny 599.-
p. nyak 799.-

szalámik, füstölt áruk széles 

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

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

1448.-
lecsó kolbász  898.-
cserkész kolbász 1448.-

Hívja most az Ascent Hallásszalonokat hétköznap 8-16 óráig!
Érd, Budai út 28.  (23) 362 351, (30) 825 9274

Budapest XI., Fehérvári út 79.  (1) 462 6052, (30) 825 9273
Budapest II., Margit körút 57.  (1) 369 3362, (30) 603 8026
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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

November első hétvégéjén ritka 
volt a magányos látogató az érdi 
temetőben – a családok rend-
szerint együtt érkeztek és emlé-
keztek meg elhunyt szeretteik-
ről. Voltak azonban olyan idős 
emberek, akik egyedül mentek 
ki a temetőbe, mint az az idős 
asszony, aki két esztendeje 
veszítette el a férjét, és azóta 
kéthetente eljön az Ercsi úti 
sírkertbe. Nem ez az egyetlen 

temető, ahova kilátogat novem-
ber elején.

– Pestszentimréről szár-
mazom, a szüleim a lőrinci 
temetőben pihennek, a férjem 
szülei pedig vidéken, oda is 
megyünk holnap – mondta az 
idős asszony, miközben a virá-
gokat rendezgette, takarította 
az urna környékét. – Most már 
csak addig maradok, amíg meg-
gyújtok egy mécsest. Jövünk 

Meghívó 

az Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2013. november 13-án  
(csütörtökön) 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. november 14-én  
(csütörtökön) 18:00 órakor

 kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Bolyai János Általános Iskola
(2030 Érd, Erzsébet u. 24.) 

ebédlő

Gyász
2013. október 31.
A temetõben a város egykori önkormányzati képviselõjét, 
Kluták Lászlót kísérik utolsó útjára a gyászolók, rokonok, 
barátok, kollégák.

A Fõtéren ugyanaznap az elhunyt egykori képviselõtársa, 
Csõzik László által vezetett 2030 Egyesület Halloween-partiba 
kezd, tökfaragással, jelmezversennyel, zenével, tánccal, móká-
val-kacagással, felhõtlen vidámsággal.

Nehéz erre mit mondani.
Javaslom, ezentúl legyen október 31. az erkölcsi halottak 

napja. Hogy másnap békében emlékezhessünk elhunyt szeret-
teinkre.

 (reflektor)

Gyertyák és virágok, fejfák és sírkövek

Emlékezés halottainkra
Elhunyt szeretteikre emlékeztek múlt hétvégén Érd lakosai. Ki a városi temetõben, 
ki más településen gyújtott gyertyát, és volt, aki csak otthon égetett mécsest va-
lahol távol nyugvó, hõsi halált halt vagy elhurcolt, idegen földben nyugvó apjáért, 
nagyapjáért. A Júlia utca környékén már Mindenszentek délelõttjén nagy volt a 
forgalom; díszítették a sírokat idõsek, fiatalok, világítottak a mécsesek. 

majd ki később is, a lányommal 
– tette hozzá.

Nem sokkal odébb nagyma-
ma és unokája egy ismerős sír-
ját kereste. A nagypapa nyughe-
lyét előzőleg már feldíszítették, 
gyertyát is gyújtottak.

– Nagyon fáj a hátam, 
megint becsípődött valami 
ideg, de muszáj volt kijönni. 
A családunkat nagyon sokan 
ismerik Érden, megszólnának, 
ha a sír nem volna rendben 
halottak napjára – sóhajtott az 
asszony.

Egy idős házaspár egyszerû 
hantból virágzó kertecskét 
varázsolt. Az asszony könnyes 
szemmel támaszkodott a botjá-
ra, férje támogatta. Negyvenedik 

évét be sem töltött fiukat vesz-
tették el tavaly nyáron. 

– Szeretnénk a fejfa helyett 
sírkövet, csak még nem volt 
módunk rá. Addig is ágyás-
szegélyt csináltunk, virágokat 
ültettünk. Látja azt a rozma-
ringot? Baranyában, ahonnan 
származom, a svábok mindig 
azt mondták: az a sír, ahol 
nincs rozmaring, nincs is 
beszentelve. Így aztán ültet-
tünk azt is… Bizony, előfor-
dul, hogy a kihozott virágot 
ellopják. Mikor augusztusban 
kijöttünk a fiunk halála évfor-
dulóján, és hoztunk hat-nyolc 
csokor virágot, vissza kellett 
jönnöm a sírhoz, mert itt felej-
tettem a kiskapát – hát addigra 
a csokroknak lába kélt. Biztos 
valakinek nagy szüksége volt 
rá – legyintett az édesapa.

Sajnos, a virágok ellopását 
nehéz megakadályozni, bár 
ilyenkor, Mindenszentekkor 
nagyon nagy a forgalom, így 
könnyebb észrevenni a tolvajt. 
A temető gondnokságán úgy 
becsülik: ötven-hetven száza-
lékkal többen jönnek ezekben 
a napokban. A gépkocsival tör-
ténő behajtást is korlátozták, 
a forgalmat rendőr irányította, 
segítette. A temető területét a 
közterületesek, a rendőrök, 
polgárőrök is járták, és figyel-
meztető táblán kérték a látoga-
tókat: vigyázzanak értékeikre. 
Halottak napján nemcsak a sírok 
környékén, hanem a temető iro-
dáján is megnőtt a forgalom: aki 
más vidéken él, és csak évente 
egyszer jön az érdi temetőbe, 
ilyenkor intézi hozzátartozója 
sírhelybérletének meghosszab-
bítását, és sok az érdeklődő is, 
aki egy-egy elhunyt sírhelyét 
keresi. 

A temető kapui az október 
végi, november eleji napokban 
este tíz óráig tartottak nyitva, 
és késő este is megannyi szent-
jánosbogárként világítottak a 
fények a halottak üdvéért, az 
örök világosságot jelképezve. 

 Ádám Katalin
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Már fordítva duggatta a hagymát 
nagyanyám, hiszen alig látott. 
Fenn volt a gyökér és lenn a szár, 
azaz annak várakozó kicsi haj-
tása. Mégsem szóltam egy szót 
sem. Gondoltam, majd vissza-
fordul a növény, ha életképes. 
Nagyanyám viszont nagyon is 
életképes volt és lábon hordott 
ki minden tragédiát. Nem fogott 
rajta a háború és nem fogott rajta 
a béke, túl akarta élni az elszaka-
dást testvéreitől, túl akarta élni 
a betelepítést és a kitelepítést, 
férje B-listázását, társa állás- és 
nyugdíjvesztését, a kollektivizá-
lást, a magánosítást. Úgy utazta 
körül a Kárpát-medencét, hogy 
ki sem akart lépni háza ajtaján. 
Ment a férje után. Úgy gondolta, 
hogy ha élete párjának hivatalt 
adott az Isten (elég csöppecs-
ke hivatalt, de nyugdíjas állást), 
akkor neki nem lehet más dolga, 
csak a háztartás rendben tar-
tása, egyetlen kései fiúgyerme-
kének felnevelése, iskolázta-
tása és mindenekfelett a föld 
mûvelése. Otthonról hozhatta 
ezt, nemzedékről nemzedékre, 
szinte genetikai örökségként. 
Anyjától, nagyanyjától is ezt 
látta: a kora hajnaltól sötétedé-
sig tartó folyamatos munkát. Õt 
nézve az lehetett az ember érzé-
se, hogy létezése egyet jelent 
a folyamatos tevékenykeséssel. 
Nem volt megállása és ez a men-
talitás belülről jött. Amíg Érden 
is tarthatott állatot, és ameddig 
bírta erővel, magyarán még falu 
volt a falu, a lábasjószágok nem 
kophattak ki az udvarról. Igaz, 
akkoriban még az utca is füves 
volt, a forgalom pedig végképp 
nem zavarta a kapirgáló csirké-

ket Ófalu ezen tájain. A lovas 
kocsik olyan csendesen és ritká-
san poroszkáltak, hogy a békes-
séget nem bontotta semmi, a 
hivalkodó motorzaj még a távo-
li jövőben zúgott. Nagyanyám 
bátyját Kárpátaljáról a háború 
után gyalog hajtották a Donyec-
medence bányáiba, akkoriban a 
szülőfalu a Szovjetunió határa-
in belülre került. Ám ő makac-
sul hitte, hogy Dani bátyja ezt 
is túléli. A hatvanas években 
aztán már Érdre látogathatott 
meghívó levéllel testvérbátyja 
is, aki nem sok szót vesztege-
tett a táborokra, annál szigo-
rúbban vette szemre a kertet, 
nyeste meg a fákat, igazította 
a lugast, vizsgálta meg az álla-
tokat. Mindent rendben talált. 
Nagyanyám már csak négykéz-
láb tud a barázdához telepedni, 
mert a dereka már nem hajlik. 
Végleg elhajolt, és se le, se fel. 
Tudom, hogy utolsó mohikán ő, 
egy érdi maradék, aki nem tud 
és nem is akar elszakadni a kert-
től, pedig ami terem már nem 
tudja a piacra cipelni. Térdepel 
az őszi napsütésben, tapogat-
ja a földet és duggatja a hagy-
mát. Nyilván arra sem gondol, 
hogy megéri-e a tavaszt, a friss 
zöldhagymát ő fogja-e kihúzni 
egyáltalán, teszi azt, amit mindig 
is tett. Ugyanígy mûvelte a ker-
tet Mezőkaszonyban, ugyanígy 
Csarodán, Kassán, majd Érden. 
A történelem többször fölparcel-
lázta körülötte a világot, de őt 

csak az a néhány négyszögöl 
érdekelte, amibe zöldséget vetett, 
málna és ribizlibokrokat ültetett, 
gyümölcsfákat állíthatott. Illetve 
dehogy! Érdekelte minden, és 
tudott mindenről, pedig újsá-
got, könyvet soha nem láttam a 
kezében. Volt valami titokzatos 
képessége, hogy néhány mon-
datból, futó és felszínes beszél-
getésekből, szomszédoktól és 
ismerősöktől elkapott gondo-
latokból rakja össze a világot. 
Olyan teles képe volt mindenről, 
mint egy akadémikusnak, pedig 
„semmiről nem tudott semmit”. 
Televíziója soha nem volt, a rádi-
ót, ha nagy ritkán szólt, látszó-
lag alig követte. Mi igyekeztünk 
követni őt, ha befogott maga 
mellé. Olyan lendülettel tudott 
dolgozni, hogy minket is magá-
val húzott. Járt a keze és a szája 
is, de csak mértékkel. Inkább 
csak kérdezett, gyûjtögette a 
termést és gyûjtögette a tudni-
valókat. Elraktározott mindent 
magában és elrakott mindent, 
amit a kert termett. A répaféléket 
és a krumplit elvermelte, az a 
kis csöves kukorica félig sem 
töltötte meg a górét, a napra-
forgó tányérokat bottal verte ki, 
a babot, bocsánat, a paszulyt 
szépséges fehér vászonzacskók-
ban tartotta, a befőttes üvegeket 
az egész család hordta neki, a 
celofánt a cukorspárgával együtt 
én hoztam a boltból. A kicsi 
címkéket az évszámokkal föl-
nyaltam én. Innen tudom a halá-
la évét. A szilvalekvár elfelejtett, 
eldugott, többször költöztetett 
üvegén 1985 a dátum. Az íze 
pedig csak jobb lett az eltelt idő 
alatt.   Antall István

Vénasszonyok 
nyara

Felejtsük el? Mondjuk azt, 
hogy régen volt, elmúlt, ma 
már más gondjaink, más fel-
adataink vannak, miért rágód-
junk a múlton? Különben is, 
hol vannak már azok a szerep-
lők, akik akkor részt vettek a 
„rendcsinálásban”? Igen, lehet-
ne ezt is tennünk, csakhogy, 
ha végiggondoljuk, hogy mit is 
kellene elfelejtenünk, könnyen 
rájöhetünk, hogy ez a felejtés 
korántsem egyszerû. 

Mert sokféle gyász van. Meg-
emlékezhetünk elhunyt isme-
rősről, barátról, közeli hoz-
zátartozóról, vagy közismert 
személyiségről, aki odahaza, 
esetleg kórházban, súlyos 
betegség, netán valamilyen 
baleset következtében fejezte 
be földi életét – de más a hely-
zet, ha erőszakos halál áldo-
zatairól van szó. Kiváltképp, 
ha olyanokról, akiket gonosz-
ság, hataloméhség pusztított 
el, ráadásul szervezett módon, 
szándékosan, és akiknek meg-
gyilkolásáról még beszélni sem 
volt szabad sok éven át. El 
lehet az ilyet felejteni?

Kezembe került nemrég, 
kötet szerkesztése során egy 
írás. Három középiskolás 
írta egykori középiskolások-
ról. Illusztráció is volt hozzá. 
A képekről hat, egykori iskolai 
tanuló tekint a mai olvasóra, 
aztán kicsit tovább lapozva 
már hat kopjafát láthatunk, 
ugyanazzal a hat névvel. A mai, 
mosonmagyaróvári Hunyadi 
iskola akkori tanulói az emlé-
kezetes, száznál több áldoza-
tot követelő sortûz áldozatai 
között voltak – róluk írtak a mai 
középiskolások. A békés tünte-
tők meggyilkolásának, az eset 
hátterének, körülményeinek 
hiteles bemutatása önmagában 
is tekintetet elhomályosító, 
mélyen emberi olvasmány, ám 
legalább ennyire megdöbbentő 
a folytatás, az események utó-
élete. A sortüzet ugyanis sokáig 
elhallgatták, félremagyarázták, 

nacionalista, reakciós támadás 
következményeként állították 
be. A Kádár-rendszer kiszolgá-
lói különféle aljas módszerek-
kel mindent megtettek azért, 
hogy eltussolják, elferdítsék a 
történteket, évtizedeken át – 
ezek a módszerek teszik lehe-
tetlenné a mai napig az akkori 
események elfelejtését is.

Nem könnyû ugyanis eldön-
teni, mi okoz nagyobb fáj-
dalmat: ártatlanok erőszakos 
elpusztítása, vagy a tehetetlen 
düh. Az az érzés, amikor látjuk 
a magukat győztesnek gondo-
lók, a hitványak magabiztos 
nyugalmát. Amikor az akko-
ri borzalmak egyik fő vezér-
lője a megbánásnak nyomát 
sem mutatja. Amikor követ-
kezmények nélkül lehetett az 
ötvenhatos események után fél 
évszázaddal is brutális mód-
szereket alkalmazni békés fel-
vonulók ellen.

Nem nehéz észrevenni, 
hogy a szellemi utódok itt van-
nak közöttünk, legfeljebb más 
elnevezéseket használnak. 
Mert átnevezni könnyû, ötven-
hatban is így volt: a Magyar 
Dolgozók Pártjából pillanatok 
alatt lett Magyar Szocialista 
Munkáspárt, a Szabad Népből 
Népszabadság, és így tovább. 
Tevékenységükhöz pedig ma is 
erős külföldi segítség érkezik, 
ha a támogatót már nem is 
Szovjetuniónak hívják.

Változtak az eszközök is. 
Sortüzek, kivégzések napja-
inkban nincsenek, van viszont 
bőséggel médiamanipuláció, 
megtévesztés, hecckampány, 
kis létszámú, de hangos utcai 
hőzöngés és főleg hazudozás. 
A cél ugyanaz, a féktelen hata-
loméhség pedig újabb és újabb 
módszerekkel próbálkozik.

Ezért nem felejthetünk.

A szerkesztõ jegyzete

Felejthetünk?

A Himnusz közös eléneklé-
sével kezdődött az ünnep-
ség, és ezután Szersén Gyula 
színmûvész Kiss Dénes és 
Döbrentei Kornél versét mond-
ta el, majd T. Mészáros András 
polgármester emlékező beszé-
dében szólt november 4-éről. 
Azzal kezdte, hogy alig két 
héttel ezelőtt, október 23-án, a 
Szabadság Napján még a for-
radalomra, a szabadságharcra 
emlékeztünk. Felemelő ese-
mény volt ez, mert azokra a 
honfitársainkra emlékeztünk, 
akik bátran mindent készek vol-
tak feláldozni a nemzet szabad-
ságáért. A mai nap emlékezete 
azonban lesújtó, mert a terror-
ra, a bosszúra, a több évtizedes 
elnyomás kezdetének napjára 
kell emlékeznünk. A vérrel, 
magyar fiatalok vérével meg-
vett „konszolidáció” kezdetére 
– emelte ki beszédében a polgár-
mester, majd hozzáfûzte: Arra a 
hatalomra emlékezünk, amely 

koncepciós perek sokaságával, 
akasztással, életfogytig tartó 
börtönnel sújtotta a hazafiakat. 
Arra a hatalomra, amely fegy-
vertelen emberek közé lövetett. 
Olyanokra emlékezünk, akik 
képesek voltak gépfegyverrel 
lőni a tömegben az idősekre, 
asszonyokra és gyermekek-
re. Olyanokra, akik ártatlanok 
vérével fizettették meg egyéni 
jólétüket. Nincs lelke annak, aki 
minderre harag nélkül emléke-
zik – hangsúlyozta. – Lelketlen 
az, aki mindezt képes elfelejte-
ni, és naivak azok, akik mind-
ebből semmit sem tanultak 
– mondta T. Mészáros András, 
hogy ezután napjaink politikai 
eseményeire is utalva így foly-
tassa gondolatmenetét: Igen, 
rájuk gondolok! Azokra, akik 
két héttel ezelőtt álszent arc-
cal álltak az emlékezők között, 
miközben hét éve már, hogy 
nap mint nap védik a tömegbe 
lövetőket. Védik ma is, amikor 

már halálos áldozata is van a 
Gyurcsány-Bajnai kormány erő-
szakos fellépésnek. Igen, rájuk 
gondolok, a mai gazemberek-
re, akikben nincs szégyenérzet, 
nincs részvét. A tömegbe löve-
tőkre gondolok, az őket támo-
gatókra és az őket mentegetők-
re, a „szobordöntögetőkre”, a 
rágalmazókra, a hamisítókra. És 
nem gyászolhatjuk békülő szív-
vel mártírjainkat addig, amíg 
ők mentséget találnak a nemzet 
ellen elkövetett gyalázatukra! 
– fogalmazott a polgármester, 
majd a közelmúlt eseménye-
ire emlékeztetve kijelentette: 
Mi egy romjaiba szakadt orszá-
got igyekszünk talpra állítani 
– ők kizárólag az erőszak pri-
vatizációján törik a fejüket. Mi 
szobrok mellett emlékezünk 
hőseinkre – ők szobrok fejét 
rugdossák röhögve. Mi béké-
sen ünnepeljük több százezren 
együtt a Szabadság Napját – ők 
néhány tízezren egymással is 
összevesznek. Mi szabadságot, 
függetlenséget, fejlődő gazda-
ságot szeretnénk. És ők? Három 
magyar baloldali milliárdos egy-
más torkát harapja a hatalomért. 
Ez, ez az ő ígéretük a jövőre… 
A baloldali kormányok nem vál-
toztak, hiszen 1989 előtt és 1994 
után is éppúgy, mint az 56-os 
forradalom eltiprása utáni hata-
lom, megpróbálták cinkosukká 
tenni a nemzetet. A hallgatást 
ajánlották a tisztázás helyett. 
A nyugalom látszatát az építő 
béke helyett, és – fûzte hozzá – 
ezt ajánlják most is! Ugyanazok, 
ugyanazt. Hallgatást, látszat-
országot. Csakhogy ez többé 
nem fog nekik sikerülni, mond-
ta T. Mészáros András, mert 
a magyar nemzet nem ilyen. 
Hőseink, mártírjaink vére írta 
történelmünket, s emlékükhöz 
csak úgy leszünk méltók, ha 
soha többet nem engedünk a 
rossznak, a gonosznak, az erő-
szaknak, az acsarkodásnak, a 
kisemmizőknek! – állapította 
meg ünnepi beszédének záró 
szavaiban a polgármester. 

Ezt követően az 1956-os for-

radalom és szabadságharc érdi 
áldozatáról, Téglási Andrásról 
emlékezett Pergel Antal törté-
nész. Az Aradon született, de 
családjával Érdre települő fia-
talember az 1956-os forradalom 
és szabadságharc idején tisz-
tiiskolai hallgató volt, és októ-
ber 31-én belépett a Magyar 
Nemzetőrségbe. Azokban 
a napokban a rendfenntartás 
érdekében Budakalászon jár-
őröztek, de november 10-én 
egy szovjet mesterlövész rájuk 
lőtt. Téglási András az első 
lövéseket elkerülte, de amikor 
ismét felemelte a fejét, hogy 
meggyőződjön róla, elhárult-e 
veszély, egy robbanó lövedék 
eltalálta, és akkor sem sikerült 
volna megmenteni az életét, ha 
ott azonnal orvosi segítséget 
kap. Téglási András édesapja 
már csak koporsóban láthatta 
viszont három fia közül az egyi-
ket, aki már soha nem valósít-
hatta meg álmait, terveit, mert 
huszonévesen a szabadságharc 
áldozatává vált. Az ünnepsé-
gen jelen volt bátyja és annak 
felesége is, akik november 4-én 
este, az emlékező közösséggel 
együtt, 1956 valamennyi áldo-
zatára fényesen égő fáklyák-
kal emlékeztek, majd végül a 
Megtorlás emlékmûvénél elhe-
lyezték koszorúikat, virágaikat, 
és fejet hajtottak előtte. 

 Bálint Edit

Hat év alatt több mint 40 milliárd 
forint uniós támogatást nyert el az 
érdi önkormányzat, amely a for-
rások nagy részét a csatornázás-
ra költötte – nyilatkozta egyebek 
mellett a Magyar Nemzet mun-
katársának a lap hétfői számában 
T. Mészáros András polgármester. 
Az alábbiakban összefoglaljuk a 
beszélgetés főbb gondolatait. 

Az utóbbi időszak óriási lélek-
szám növekedését nem követte 
sem az intézményi, sem a kom-
munális infrastruktúra fejlesztése 
– mondta bevezetőben a polgár-
mester. Mint hozzátette: a feladat-
központú finanszírozás sajnos az 
ilyen beruházásokra nem fordít 
figyelmet, csak az üzemeltetés-
re koncentrál. Fejleszteni tehát 
kizárólag pályázatokból tud a 
város. Érd adósságállományáról 
elmondta, hogy amikor 2006-
ban átvették a város vezetését a 
szocialistáktól, azzal szembesül-
tek, hogy körülbelül 3,8 milliárd 
forintos fedezet nélküli követelés 
van az önkormányzattal szem-
ben, ezért nagyon sokat jelentett 
az adósságátvállalás a város szá-
mára. Érd a lehető legnagyobb 
segítséget kapta, az állam az 
adósságállomány hetven százalé-
kát, 8,2 milliárd forintot vállalt át. 
Ezzel 2014-re körülbelül 1 milli-
árd forintnyi adósságszolgálattól 
szabadult meg az önkormányzat. 

– Amikor 2006-ban polgármester 
lettem, haladéktalanul megkezd-
tük a felkészülést az európai uniós 
pályázati rendszerre – hangsúlyoz-

ta a polgármester. – Nem csinálhat-
tuk rosszul, mert hat év alatt több 
mint 40 milliárd forint támogatást 
tudtunk Érdre hozni. A siker titka 
az volt, hogy sohasem politizálni, 
hanem építkezni akartunk.

A legnagyobb fejlesztések 
sorában első helyre kívánkozik 
a csatorna-beruházás. Utoljára 
2002-ben volt csatornázás Érden, 
akkor 300 millió forintot fordítot-
tak erre a célra. Most ennek az 
összegnek több mint százszorosá-
ból, 31 milliárd forintból 250 kilo-
méter csatorna épül két esztendő 
alatt. Ezen túl egyebek mellett 
felújították és bővítették a szak-
rendelőt, amit 1990-ben még 40 
ezer lakos ellátására hoztak létre. 
Az 1,4 milliárd forintos fejlesztés 
után az ingatlan területe a koráb-
bi háromszorosára növekedett, és 
a szakrendelőt modern gépekkel 
szerelték fel. Ma már a korábbi 
17 orvosszakma helyett 25 kap 
helyet az épületben, ahol már van 
sürgősségi osztály és egynapos 
sebészet is.

Több óvoda és iskola épült 
és újult meg, többek között a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium is. Nem kis feladatot 
jelentett a sportcsarnok helyzeté-
nek rendezése sem.

– A létesítményt már 2006-ban 
át kellett volna adni – mondta 
erről T. Mészáros András –, de 
az akkori kivitelező mulasztásai 
miatt ez nem volt lehetséges. 
A sportcsarnokot csak hét évvel 
később, nyáron, az augusztusi 

U19-es férfi kézilabda világbaj-
nokság kezdetére sikerült meg-
nyitnunk a nagyközönség előtt. 
Közben sikerült megegyezni a 
tulajdonos bankkal is az ingat-
lan vételáráról, a város cége, 
az Érdi Sport Kft. a korábbi 2,6 
milliárd forint helyett 1,3 milli-
árd forintért vásárolhatja meg a 
létesítményt. Ehhez azonban még 
körülbelül 800 millió forintot elő 
kell teremteni, amihez kértem 
Aradszki András, a választókerü-
let országgyûlési képviselőjének 
segítségét. Az idő sürget, mert 
március 31-ig fizetni kell.

A polgármester hangsúlyozta: 
a parlamenti képviselővel kivá-
ló a kapcsolata. Mind az ország, 
mind Érd jövőjéről hasonlóan 
gondolkodnak, azonos értékren-
det követnek. És ami az itt élők 
szempontjából fontos: a képvise-
lő sokat segített már a városon, 
nagyon jó az érdekérvényesítő 
képessége.

Nem maradhatott el az a kérdés 
sem, hogy T. Mészáros András 
indul-e jövőre a polgármester-
választáson:

– Most az országgyûlési válasz-
tásra koncentrálunk, Aradszki 
András újraválasztására, aki kivá-
lóan érvényesíti e térség telepü-
léseinek érdekeit – jelentette ki a 
polgármester. – Ami az én jövő-
met illeti, szeretném magam újra 
megmérettetni. Érd sikerre ítélt 
város, és ha újra megkapom a 
bizalmat, szeretnék a fejlődéshez 
továbbra is hozzájárulni.

T. Mészáros András interjúja a Magyar Nemzetben

Fejlesztések, beruházások, további tervek

A megtorlás napjára, 1956 áldozataira emlékeztek az érdiek 

Többé nem engedünk a gonosznak, az erõszaknak
Fáklyákkal, koszorúkkal, egy-egy szál virággal érkeztek 
az emlékezõk az Ötvenhatosok terére, ahol a Megtorlás 
emlékmûve áll, hogy fejet hajtsanak az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc áldozatainak emléke elõtt.  A no-
vember 4-ei emlékezésen egy 1956-ban robbanó golyó-
val lelõtt érdi fiatalemberrõl, Téglási Andrásról is meg-
emlékeztek városunk vezetõi, a Magyar Nemzetõrség 
és a POFOSZ tagjai, a jobboldali pártok képviselõi, a 
családtagok és a lakosság. 

Fáklyákkal, koszorúkkal emlékeztek az érdiek a Magtorlás emlékmûvénél
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Téglási András hozzátartozói is 
fejet hajtottak 1956 áldozatai elõtt  
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Helyi szolgáltatók

A közgyûlés október utolsó napján megtar‑
tott ülésén Pulai Edina, a Jobbik Párt önkor‑
mányzati képviselõje kért szót napirend elõtt, 
hogy – miként fogalmazott – egy igen fontos, 
az érdi közösséget érintõ problémára rávilá‑
gítson. A jelenléti ívre rápillantva ezúttal is, 
mint már annyiszor, bárkinek szembe tûnhet, 
hogy ugyanazon nevek mellõl hiányzik az alá‑
írás. Hol vannak a város szocialista képviselõi? 
(Bár az MSZP színeiben ketten jutottak be a 
közgyûlésbe, idõközben  Bakai Nagy Zita „átiga‑
zolt” a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus 
Koalícióba – A szerk.) Miért nem vesznek részt 
már jó ideje sem a közgyûlés, sem pedig a 
bizottságok munkájában?  Hiszen egy közösség 
által megválasztott képviselõnek az a feladata, 
hogy képviselje az õt megválasztó lakosok 
problémáit, gondjait, akaratát. Úgy tûnik azon‑
ban, hogy Érd város szocialista képviselõi nem 
törõdnek az õket megválasztó lakossággal. Ha 
erre helyi szinten nem hajlandóak, akkor vajon 
mit lehet országos szinten elvárni tõlük? – tette 
fel a „költõi” kérdést Pulai Edina. 

T. Mészáros András polgármester ugyancsak 
kérdéssel válaszolt: vajon hogyan viszonyulhat 
a közgyûlés ehhez? Hiszen felnõtt emberekrõl 
van szó, akik felelõsek a döntéseikért, tettei‑
kért, ahogyan az minden közösség felnõtt tag‑
jaitól elvárható. Hogy jövünk mi ahhoz, hogy 
felelõsségre vonjuk képviselõtársainkat? Azok 
az emberek azonban, akik figyelemmel kísérik 
a város eseményeit, láthatják, hogy a szocialis‑
ta képviselõk nem kíváncsiak a véleményükre, 
nincsenek jelen a fontos eseményeken. A 
baloldal nem kíváncsi az ország véleményére, 
de úgy tûnik a lakosokéra sem – fogalmazott 
a polgármester. Igaz, néha kinyilatkoztatják, 
hogy mit, hogyan kellene tenni, de a vitákban, 
a döntésekben nem képviselik választóikat.

Pulai Edina felvetésével kapcsolatosan 
annyit lehet tenni, hogy a törvényi szabályo‑
zásnak megfelelõen, a jegyzõ asszony levelet 
ír a közgyûlés üléseirõl folyamatosan távol 
maradó szocialista képviselõknek, és figyel‑
mezteti õket kötelezettségeikre, de – fûzte 
hozzá T. Mészáros András – arra nem vállalhat 
felelõsséget, hogy ennek hatására ezeknek a 
képviselõknek hirtelen megváltozik a viselke‑
désük, és a jövõben mindig részt vesznek a 
közgyûlés és a bizottságok munkájában.    

 B. E.

Hol vannak a baloldaliak?

A képen Bakai Nagy Zita, aki gyakrabban látható 
a közgyûlés ülésein, mint Döcsakovszky Béla, aki 
utoljára januárban mutatkozott a városi plénum 
tanácskozásán
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Mielőtt azonban az október 31‑ei 
tanácskozás napirendjére tértek 
volna, a városi közgyûlés egy 
prezentációt hallgatott meg a 
befejezéséhez közeledő csator‑
názási projekt jelenlegi állásá‑
ról. (Erről bővebbet a következő 
oldalon olvashatnak.) Az ülés 
kezdetén egyperces hallgatással 
emlékeztek meg Kluták László 
Józsefről, az ÉKFI igazgatójáról, 

aki október 28‑án hunyt el, és a 
későbbiekben arról is döntött a 
közgyûlés, hogy a városi intéz‑
ményt hosszú éveken keresztül 
irányító vezetőt saját hallottjá‑
nak tekinti az önkormányzat. 

A kiküldött, 32 pontos napi‑
rend – amelyből egy előterjesz‑
tést a polgármester visszavont 
– még négy sürgős indítvány‑
nyal is kiegészült. Ezek egyikét 

Harmincnál is több napirendi pont a közgyûlés októberi tanácskozásán

Elfogadták a jövõ évi  
költségvetési koncepciót
Hamarosan egy újabb kommunikációs csatornával 
bõvül térségünk, ugyanis az Érdi Városi Televíziónak 
pályázat útján 12 évre sikerült elnyerni azt a rádiófrek-
venciát, amelyen eddig a Rádió 6 adása volt hallható. 
A közgyûlés október végi ülésén támogatta a rádió in-
dításának elõkészületeihez szükséges többletforrást. A 
képviselõk ezen kívül még több tucatnyi elõterjesztést 
tárgyaltak, majd a határozati javaslatok zömét egyhan-
gúlag támogatták. 

azonnal tárgyalta, és támogatta 
is a városi plénum. Ez a sürgős 
döntés a Belügyminisztérium 
helyi önkormányzatok mûködő‑
képességét megőrző kiegészítő 
támogatást célzó, már benyúj‑
tott pályázat hiánypótlását 
szolgálta. A napirend előtti 
szokásos tájékoztatók alapve‑
tően nem igényelnek szavazást, 
de mivel ez a napirendi pont 
a város idei költségvetésének 
háromnegyed éves teljesítéséről 
szóló tájékoztató mellett már 
a 2014. évi költségvetési kon‑
cepcióra is javaslatot tett, ezért 
a képviselők ez utóbbit nem 
csak tudomásul vették, hanem 
véleményezték is. T. Mészáros 
András előrebocsátotta, hogy az 
önkormányzati törvény változá‑
sai miatt korábban kell benyúj‑
tani a következő évre vonatko‑
zó költségvetési koncepciót, így 
került ez idén már októberben 
a képviselők asztalára. Azt is 
mondta, ahogyan az országos, 
úgy Érd 2014. évi költségvetése 
sem lesz „választási költségve‑
tés”. Továbbra is a város zavar‑
talan mûködőképességének 
maradéktalan biztosítása a cél, 
tehát a kötelező feladatok ellá‑
tására mindenképpen meglesz‑
nek a források, míg az önként 
vállalt feladatokat főként pályá‑
zati pénzekből, illetve egyéb 
külső forrásokból szándékoz‑
nak fedezni. A polgármester 
hozzátette: Érd szeretett volna 
részt venni az adósságkonszo‑
lidáció II. fordulójában, de ez 
nem vált lehetségessé, viszont 
a kormányzat továbbra is gon‑
dolkodik egy hasonló, az önkor‑
mányzatokat támogató, adós‑
ságrendező megoldásban, így 
bízik abban, hogy ez a törvény‑
módosítás még március előtt, a 

jövő évi költségvetés elfogadása 
előtt megszületik. 

A 2014. évi büdzsé lényege 
ugyanaz, mint az ideié volt: 
elsősorban a kötelező felada‑
tok finanszírozása, a város 
mûködésének biztosítása. Pulai 
Edina (Jobbik Párt) hozzászólá‑
sában úgy látta: a gépjármûadó 
elvonása igencsak fájó pontot 
jelent a városnak, amit nem tud 
majd egyéb forrásokból pótolni. 
T. Mészáros András emlékez‑
tetett rá, hogy a gépjármûadó 
soha nem számított helyi 
adónak, csak épp az aktuális 
költségvetésnek megfelelően a 
kormányzatok hol többet, hol 
kevesebbet hagytak belőle az 
önkormányzatoknál. Egyébként 
a város kétévenként módosítja 
a helyi adórendeletét, így ez 
az elvonás jövőre nem okoz 
fennakadást. Az önkormányza‑
ti törvény pedig egyértelmûen 
megfogalmazza, hogy újabb 
feladatok kizárólag forrással 
együtt vállalhatók fel, és ezt Érd 
maradéktalanul be fogja tartani. 
Hozzáfûzte még, hogy a város 
kitörési pontját az iparûzési 
adóbevételek jelenthetik. A cél 
tehát az, hogy minél több 
nagyvállalat telepedjen meg 
az ipari zónákban, és Érd is 
felzárkózhasson olyan városok 
mögé, amelyek több milliárd 
forint iparûzési adót képesek 
beszedni. Kéri Mihály az eddi‑
gi önként vállalt feladatokért 
aggódva, kifejtette: a pályázatok 
általi és az úgynevezett „külső 
forrásokból” való finanszíro‑
zás gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy Érden számos területet 
érint. Veszélybe kerülhet akár 
a múzeum fenntartása, vagy a 
civil alap, a tanulmányi ösztön‑
díjak, sőt, talán még a nemrég
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A 3,6%-os hitellehetőség az épület teljes energetikai felújítása
esetén vehető igénybe a FEOP támogatásával.

A hideg idő közeledtével 
ismét előtérbe kerül a hőszige-
telés fontossága. Sokszor nem 
elég azonban az épület külső 
védelme: a lakás szerencsét-
len elhelyezkedése akár több 
fokkal ronthatja a benne élők 
hőérzetét. Elég csak egy föld-
szinti lakásra gondolni: az alat-
ta lévő fűtetlen alagsor vagy 
pince egyszerűen elszívja a 
meleget. Ugyanez igaz a szi-
geteletlen padlástér alatti laká-
sokra. Az ilyen problémákra is 
létezik már megoldás, amely 
ráadásul a hagyományos szige-
telési eljárásokhoz képest jóval 
kevesebb munkával és felfor-
dulással is jár.

Az eljárás alapját egy spe-
ciális összetételű szórt poliu-
retánhab-szigetelés jelenti, 
amely 2,5–3-szor hatékonyabb, 
mint más, komoly szigetelés. A 
kemény anyag pillanatragasztó 
erejével és gyorsaságával ragad 
meg csaknem minden felüle-
ten. A szórás technológiájából 
adódóan egybefüggő hőszige-
telést biztosít, tehát a táblásí-
tott hőszigetelésekkel ellentét-

ben vonal menti hőhidak nem 
alakulnak ki. Ráadásul meg-
spórolható vele a felső és alsó 
fóliaréteg. Kiválóan alkalmas 
tetőterek utólagos beépítésére, 
cserép- vagy palafedés vízzáró 
képességének javítására, ezek 
élettartamát pedig sokszorosá-
ra növeli, a viharral szemben 
ellenállóvá teszi. Tetőbeázás 
esetén a tetőfedéseket sem 
szükséges lecserélni ennek a 
módszernek köszönhetően. 
Alulról megszórva a felületet, 
víz- és hőszigetelő képességet 
biztosít. Mivel lehet vele belső 
munkákat is végezni, így egy 

födém vagy pince szigetelése 
akár télen is megoldható.

A jövő hőszigetelését jelen-
tő technológia további előnye, 
hogy lépésálló, vagyis járható 
felületet biztosít. Ez padlásterek 
esetében jelent előnyt, hiszen 
ha azt kőzetgyapottal borítják, 
összetaposva az anyag elveszíti 
hőtechnikáját. A zárt cellás hab-
bal befújt felületre nyugodtan 
lehet még akár pakolni is. Az 
anyag ráadásul vízzáró réteget 
is képez, így a cserépen esetleg 
bekerülő porhó vagy eső sem 
tud lecsorogni, és így eláztatni 
a födémet, falakat. Akinek tehát 
gondot okoz a padlásból leszál-
ló hideg, vagy magasföldszinti 
lakását a pince hűti, nem kell 
kivárnia a nyarat: néhány óra 
alatt szigeteltté válhat otthona 
– mindenféle kényelmetlenség 
nélkül.  (x)

A jövő hőszigetelése
Komplett felújítás esetén akár 3,6%-os hitelkonstrukciós lehetőség!

+36-20/370-0818
www.ecopur.hu
info@ecopur.hu
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megvásárolt új sportcsarnok 
mûködtetése is, hiszen az is 
önként vállalt feladatnak minő-
sül. Azt kérte, hogy a költség-
vetés készítésekor erre is figyel-
jenek oda, mert a városban élő 
emberek komfortérzetét min-
denképpen elrontja, ha ezekre 
nem jut pénz. A polgármester 
közölte: a sportlétesítmény 
üzemeltetése és a sportfelada-
tok támogatása – különösen az 
utánpótlás nevelése – kötelező 
feladatnak számít. A múzeumot 
pedig 1983. óta mûködteti a 
város, nyilván a továbbiakban 
sem kíván erről az intézmény-
ről lemondani, és bízik benne, 
hogy a képviselőkben megvan 
az a kompromisszum készség, 
amellyel jövőre is elfogadható 
költségvetése lesz a városnak. 
A koncepciót mindenestre most 
ellenszavazat nélkül, 13 igen és 
2 tartózkodás mellett támogat-
ta a közgyûlés, majd elfogadta 
a közösségi együttélés alapve-
tő szabályairól, valamint ezek 
megszegésének jogkövetkez-
ményeiről szóló rendeletalkotá-
si javaslatot is. 

Ezt követően a közgyûlés 
elfogadta az önkormány-
zat Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatának adminiszt-
ratív okokból történő módo-
sítását, az Érdi Közterület-
fenntartó Intézmény és a Dr. 
Romics László Egészségügyi 
Intézmény alapító okiratának 

szükséges módosítását is, majd 
visszavonta az adósságkonszo-
lidáció II. fordulójában való 
részvételről hozott döntését. 
A képviselők támogatták, hogy 
az Érdi Hulladékkezelési Kft. 
2014. december 31-éig kapjon 

haladékot a tagi kölcsön visz-
szafizetésére, majd II. forduló-
ban tárgyalták és fogadták el az 
Útfejlesztési koncepciót, vala-
mint az útépítésekkel kapcsola-
tos munkarészek ütemezését. 

Két közterület hivatalos elne-
vezéséről is döntött a közgyûlés: 
így ezentúl a Berzsenyi Dániel 
utca és a Tóni csapás a földhi-
vatalban is bejegyzésre kerül. 
Egyhangúlag elfogadta a plé-
num azt a határozati javaslatot 
is, hogy a Telekom Zrt. az M7-es 
autópálya melletti ingatlanon 
40 méter magas tornyot állítson 
fel. A továbbiakban támogatta 
a közgyûlés, hogy a Szociális 
Gondozó Központ Módszertani 
Gyermekjóléti Központja stá-
tuszhelyeinek száma – a Pest 
megyei Kormányhivatal javas-
latára – egy fő gyógy- illetve 
fejlesztőpedagógussal kiegé-
szüljön. A közfoglalkoztatásról 
is pozitívan döntött a testület; 
a Belügyminisztérium javasla-
tára kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a téli közfoglalkoztatás 
érdekében, saját költségveté-
se általános tartaléka terhére 
az Érdi Közterület-fenntartó 
Intézménynek 182 fő részére 
egy havi juttatást, valamint a 
szükséges eszközöket biztosít-
ja. A közfoglalkoztatottak egy 
hónapi munka után háromha-
vi képzésben, kompetenciafej-
lesztésen vesznek részt, amely 
a továbbiakban segíti majd a 

munkaerőpiaci esélyeiket. 
A program 100 százalékos álla-
mi finanszírozású, de a bérkölt-
ségeket szükséges megelőlegez-
ni. Az októberi ülés folytatásá-
ban az Érdi Városi Televíziós és 
Kulturális Nonprofit Kft. részé-

re többletforrás biztosításáról 
tárgyaltak a képviselők. Erre 
egyrészt azért van szüksége a 
tévének, mert technikai eszkö-
zeinek megújítására nyújtott 
be pályázatot, amelyhez egy-
millió forint önrészt kell hoz-
zárendelni. Másrészt sikeresen 
pályázott a Rádió 6 frekvenci-
ára, így a rádióadás indulásá-
nak előkészületeire is forrásra 
van szüksége. A polgármester 
4,5 millió forint fedezet biz-
tosítására tett javaslatot. Pulai 
Edina szükségesnek látta az 
Érd Városi Televízió mûszaki 
eszközeinek korszerûsítését, és 
azzal is egyetértett, hogy egy 
megyei jogú városnak rádió-
adásra is szüksége van, de fel-
vetette, hogy jóval több hazai 
előadót szeretne ott hallani. T. 
Mészáros András kifejtette: az 
átalakulás azt eredményezi, 
hogy a televízió a rádiómûsorok 
szolgáltatásával kiegészül, 
miközben a Rádió 6 elhallgat, 
hiszen Érd város kezébe kerül 
a frekvencia, ami mintegy „járá-
si rádióként” mûködhet majd. 
A televízióval kialakított szo-
rosabb együttmûködés jelentős 
megtakarításokra kínál lehető-
séget. Kéri Mihály úgy vélte, 
mindenkit megelégedéssel tölt 
el, hogy Érdnek rádiója is lesz, 
de ne feledkezzenek meg arról, 
hogy ez is az önként vállalt 
feladatok egyike lesz, amellyel 
tulajdonképpen a könnyûzenét 
a mintegy 30 millió forint költ-
ségvetés felével „támogatják” 
majd. Szeretné felhívni a figyel-
met – fogalmazott –, hogy ennek 
ára van, ami miatt esetleg más 
önként vállalt feladatokra nem 
jut majd forrás. Még mielőtt 
a képviselők belemelegedtek 
volna a vitába, és egymásután 
kifejthették volna, milyen zenét 
és milyen mûsorokat szeretné-
nek hallani az új helyi rádió-
ban, a polgármester azzal zárta 
le a vitát, hogy ezúttal nem a 
mûsorszerkesztés szempontja-
iról, csupán a 4,5 millió forint 
többletforrásról kell dönteniük, 
amit végül egyhangúlag támo-
gatott a közgyûlés. Néhány 
technikai módosítás miatti dön-
tést követően a városi plénum 
egyetértett azzal a javaslattal, 
hogy a megmaradt 270 darab 
egészségkártyát az érdi házi- és 
gyermekorvosi praxisok kapják 
meg, és ott az orvosok saját 
döntésük szerint adják tovább a 
pácienseiknek. 

A képviselők azt is egyhan-
gúlag megszavazták, hogy 
a város kétmillió forinttal 
támogassa a Magyar Földrajzi 
Múzeum 30-ik évfordulójának 
megünneplésére tervezett prog-
ramok költségeit. A múzeum 
tízmillió forintra pályázott, de 
csak ötmilliót nyert, ezért van 
szüksége erre a kiegészítésre. 

A közgyûlés egyebek között 
arról is döntött, hogy az intéz-
mény vezetői álláshelyére kiírt 
pályázat sikeres elbírásáig, az 
ÉKFI igazgatásával Mészáros 
Mihályt bízzák meg.

� Bálin�Edit

A képviselők és a nagy nyilvánosság tájékoztatá-
sa érdekében a közgyûlés októberi ülésének napi-
rendje előtt a csatornázás jelenlegi állapotáról 
tartott rövid prezentációt Zubán Zoltán, a Ferling 
Projekt igazgatója. Kifejtette, hogy az ügyfélszol-
gálati irodát gyakorlatilag a nulláról indították egy 
évvel ezelőtt, de azóta az érdi lakosok csaknem 
3200 esetben keresték meg, hogy a csatornázás-
sal kapcsolatban információt, illetve segítséget 
kérjenek, vagy szükség esetén panaszt tegyenek. 
Az emberek nemcsak személyesen, hanem az 
ingyen hívható telefonszámon, valamint levélben 
is kérhetnek felvilágosítást. A panaszok zömében 
az utak állapotát kifogásolták, de sokan keresték 
meg őket a bekötéssel, illetve rákötéssel kapcso-
latos kérdésekkel is. Összességében Érd lakossá-
gának mindössze öt százaléka tett panaszt, vagy 
kért segítséget, ami egy ekkora beruházásnál 

tulajdonképpen jó aránynak mondható – állapí-
totta meg a szakértő. A facebook profilon – amit 
egyébként nem a cég indított – sok volt a kritikai 
megjegyzés, de köztük például tizenkét személy 
háromszor is megírta a véleményét. A legtöbb 
mégis a csendes, hallgató polgár, akik nem nyil-
vánították ki, mit gondolnak Érd csatornázásáról, 
de már az is óriási dolog, ha elfogadták és megér-
tették, miért folynak ezek a jelenleg talán sok kel-
lemetlenséggel járó munkálatok, amit a jövőben 
mindenki értékel majd. 

A lakosság széleskörû tájékoztatása érdekében 
több lakossági fórumot tartottak. Ezenkívül meg-
szervezték a szennyvíztisztító bejárását, rajzpá-
lyázatot írtak ki a gyerekek részére és számos 
nyomtatott tájékoztatóval is ellátták az érintetteket. 
A közvélemény-kutatásokból kiderült, hogy a lakos-
ság többségét érdekli, foglalkoztatja a csatornázás, 
és átérzi annak szükségességét, különösen, amikor 
értesült arról, hogy a kimenő 3 millió köbméter víz-
nek csupán elenyésző mennyisége volt követhető, 
miközben csaknem 2,7 köbmétert a város talaja 
„nyelt el”, szennyezve ezáltal a környezetet. 

Zubán Zoltán elmondta, a projekt befejezé-
sével nem áll le tájékoztatás, lesznek még fóru-
mok a felnőtteknek, vetélkedők a gyerekeknek. 
A mûszaki adatok alapján ugyan már a munkák 
végéhez érkeztek el, de most tömegével folyik az 
utak helyreállítása, miközben a kivitelezők mun-
káját felügyelőknek ez óriási gondot okoz ott, ahol 
még nem értek véget a kamerás vizsgálatok, mert 
ahol hibát észlelnek, kénytelenek lesznek ismét 
felbontatni a helyreállított, megépített útszakaszt 
is. Fontos tudni, hogy a csatornázásnak köszön-
hetően 40 kilométer új út épült a városban, annak 
ellenére, hogy a projekt költségének terhére nem 
szabad utakat építeni, mert az EU-s támogatás ezt 
szigorúan tiltja, ám ezek az új utak a javításokkal 
kompenzáltak. 

A csatornázás kommunikációjáért felelős cég 
tehát még a jövőben is tervez a lakosság részére 
nyílt napot a szennyvíztisztító telepen, hiszen 
az embereket nemcsak a rákötéssel kapcsolatos 
tudnivalókkal kell megismertetni, hanem meg 
kell tanítani arra is, hogyan használják helyesen 
a csatornát. A jövőben is terveznek még konfe-
renciákat, fórumokat, összefoglaló programokat 
is a témával kapcsolatosan. Az érdi a legnagyobb 
csatornázási projekt az országban, ennek megfe-
lelő kommunikációt is érdemel – zárta a képvise-
lőknek tartott rövid prezentációját Zubán Zoltán. 
 Bálint�Edit

A cél a lakosság megfelelõ tájékoztatása
Az érdi az ország legnagyobb csatorná-
zási projektje, ennek megfelelõ tájékoz-
tatást is érdemel – hangoztatta Zubán 
Zoltán, aki rövid prezentációt tartott a 
városi közgyûlésnek arról, hol tart a 
beruházás jelenleg.

Mint Zubán Zoltán hangsúlyozta: a jövõben is tervez
nek a lakosság részére nyílt napot a szennyvíztisztító 
telepen, hiszen az embereket nemcsak a rákötéssel 
kapcsolatos tudnivalókkal kell megismertetni, hanem 
meg kell tanítani arra is, hogyan használják helyesen 
a csatornát

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

A jelenléti ív szerint tizenöt képviselõ készült fel a több mint harminc napirendi pont megtárgyalására

T. Mészáros András polgármester a sürgõs elõterjesztéseket sorolja, és 
kéri a képviselőket, támogassák azok napirendre vételét

Kopor Tihamér képviselõ a közösségi együttélés szabályairól és azok meg
szegésének jogkövetkezményeirõl fejtette ki a véleményét, hangsúlyozva, 
hogy az lenne jó, ha az emberek fenyegetések nélkül betartanák az alapvetõ 
szabályokat

aktuális
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. november 11 – 17.

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
www.vitalitasklub.com
November 11. hétfő 17 óra 
A nagy „Ő” nem létezik.
Előadó: Dr. Dániel József

Kern Péter Kaktuszkör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
http://
www.erdikaktusz.eoldal.hu
Információ: Libnárné Herczeg 
Ilona 06 20/517-1130
November 14. csütörtök 17 óra
Az Agárdi Kaktuszkert bemu-
tatása. Előadó: Lojek Géza kak-
tuszkertész

Kertbarát Kör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet- Enikő u. 2.
Információ: Németh Antal 
06 30/549-4230
November 15-én, pénteken 17 órakor
Közösségi kertek, városi kertek 
Meghívott vendég: Kling 
Ferenc, Budapest Grundkert
 
Kézműves Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet- Enikő u. 2.
November 16. szombat 10 óra
Karácsonyi díszek készítése
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit. Belépő: 300 Ft

Kiállítások:

A kamarateremben
November 15-én, pénteken 18 órakor
A 15. születésnapját ünneplő 
szövőműhely kiállításának 
megnyitója
Megtekinthető: december 2-ig.

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

Az előtéri kiállítótérben
November 5 – december 4-ig
„Mesefalva Érdre kirándul…” 
Szép Adrien kiállítása

Programok:

November 16-17-én, szombat-vasárnap 
9-16 óráig
Agykontroll tanfolyam  
8-14 éves korú gyermekeknek.
Miben segíthet az agykontroll? 
A tanfolyamon a gyerekek olyan 
lazító, stresszoldó technikákat 
tanulnak amelyek segítségével – 
ha otthon is gyakorolják, képe-
sek lesznek különféle feszültsé-
gek kezelésére, gondolkodásuk 
pozitívvá, problémamegoldóvá 
válik, énképük megerősödik, 
fejlődik. 
Megtanulják felhasználni az 
agykontrollt tanulmányaik, 
emberi kapcsolataik javítására. 
Reálisan szemlélik a világot, 
miközben képzeletük szárnyra 
kap. 
A tanfolyam elvégzése feljogo-
sítja őket arra, hogy az ország 
bármely részén megismételjék, 
vagy kedvezményesen vegyenek 
részt felnőtteknek szóló tanfo-
lyamon. 
Részletes információt 
Czinderné Tassi Beáta ad  
a 06-20/448-5121-es telefonszá-
mon.
 
Programelőzetes:

2013. november 24-én, vasárnap 11 órakor
Halász Judit
Mikulás és karácsonyi dalok 
koncertje
Belépő: 2500 Ft

Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás: 

keddtől péntekig:  10.00–18.00-ig
szombat–vasárnap: 
 10.00–18.00-ig

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói. 
Belépőjegyárak: 
Teljes árú: 800 Ft
Kedvezményes: 400 Ft 
Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás.

3.  Hely- és sporttörténeti 
kiállítás. Teljes árú: 400 Ft 
Kedvezményes: 200 Ft

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

Múzeumbarát köri előadás 
November 12. (kedd) 17,00
Jeney Rita régész-orientalista: 
Stein Aurél régészeti kutatásai 
az indiai szubkontinensen 
című előadása
Belépődíj felnőtt: 300,- Ft
diák: 200,- Ft

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

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

 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól bővebb infor-
mációt talál a www.csukalib.hu 
honlapon!

A felnőttkönyvtár programja 

November 12. (kedd) 18 óra
Lengyelország diplomataszem-
mel. Az est vendége:Dr. Molnár 
Imre, történész, volt varsói 
nagykövetségi tanácsos, 
a Magyar Külügyminisztérium 
munkatársa.
Az Érdi Lengyel-Magyar 
Kulturális Egyesület
és a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár rendezvénye

A  gyermekkönyvtár 
 
programja
Keressük a legaranyosabb házi 
kedvencet!
Kedves Gyerekek!
Az Állatok Világnapja alkalmá-

ból fotópályázatot hirdet a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtára. Nem kell 
mást tenned, mint kis kedven-
ced fotóját október 25-ig elkül-
deni a gyermekkönyvtár e-mail 
címére: gyk@csukalib.hu
(A fénykép mellett szerepeljen 
a pályázó neve, elérhetősége, 
olvasójegy száma és a házi ked-
venc neve, fajtája.)
November 1-től indul  
a szavazás!
A beérkezett pályaművekre 
november 25-ig a könyvtár 
honlapján várjuk a szavazata-
itokat

November 12. kedd
Kreatív kedd

Játékos kézműves foglalkozás 
kicsiknek és nagyoknak.
Japán nap
Origami
Manga figura rajzolás
Részvételi díj: 100.-Ft

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!

ral
Az Érdi Galéria (Érd, Alsó u. 2.)
szeretettel meghívja
Egy kis mustra 2012
Műemléki felújítások Pest- és 
Nógrád megyében című kiállí-
tásának megnyitójára, a Galéria 
kamaratermébe.
A megnyitó időpontja: 2013. 
november 15. (péntek) 17 óra.
Megnyitja:
Dr. Tarnai Richárd
a Pest Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja 
Megtekinthető: 2013. december 20-ig.

2013. november 30-án, szombaton 20 órától

KOSARAS KATALIN BÁL
Zenél a SIKULUS ZENEKAR

BÜFÉ, TOMBOLA, CSALÁDIAS HANGULAT
Belépő: 3000 Ft

Mindenkit szeretettel vár 
a bál házigazdája:  

Zelenka Lászlóné Ilonka
Jegyek csak elővételben kaphatók 

hétvégeken.
Telefon: 364-097,  

vagy 06 30/ 597-88-17
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november 11. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Szólád, 50/34. 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 Szólád, 50/34. gasztronómiai 

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

16:50 Polgár-társ
17:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/14.  

TV sorozat, 45’ 
18:10 Négyszemközt 
18:30 Itthon – Otthon Bihari hegyek 12/5. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:00 A Jazz születésétől napjainkig 24/14.  

TV sorozat, 45’ 
21:50 Híradó ism.
22:10 Polgár-társ
22:40 Négyszemközt ism.

november 12. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Szólád, 50/34. 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 Bihari hegyek 12/5. isme-

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
14:45 Híradó
15:05 Fény-Kép
15:35 Ízőrzők Szólád, 50/34. gasztronómiai 

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

16:05 Négyszemközt
16:25 Bibliai Szabadegyetem 90/31. 
17:25 Itthon – Otthon Bihari hegyek 12/5. isme-

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

Nemes Tibor filmje 16. 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 16. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/31. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

november 13. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/14.  

TV sorozat, 45’ 
09:40 Négyszemközt
10:00 Ízőrzők Szólád, 50/34. gasztronómiai 

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

10:30 Polgár-társ
11:00 Bibliai Szabadegyetem 90/31. 
12:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 16. rész 
14:55 Híradó
15:15 Fény-kép
15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 90/31. 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Négyszemközt 
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Bihari hegyek 12/5. isme-

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/9. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Itthon – Otthon Bihari hegyek 12/5. isme-

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 

november 14. 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 16. rész 
10:00 Polgár-társ
10:00 Magyarok az emberevők földjén 14/9. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:00 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 16. rész 

16:00 Mozgás
16:30 Fény-Kép
17:00 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Szólád, 50/34. gasztronómiai 

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/9. 
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 90/32. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 16. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

november 15. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/32. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/9. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 16. 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 14/9. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:05 Négyszemközt 
17:25 Mozgás
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Bihari hegyek 12/5. isme-

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

 beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/15. 

TV sorozat, 52’ 
21:15 Híradó
21:35 Bibliai Szabadegyetem 90/32. 
22:35 Négyszemközt
22:55 A Jazz születésétől napjainkig 24/15.  

TV sorozat, 52’ 

november 16. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Bálványos, 50/35. gasztronómiai 

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

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:20 Négyszemközt
15:40 Mozgás
16:10 Magyarok az emberevők földjén 14/9. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/32. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Bálványos, 50/35. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:30 Fogadóóra
20:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 16. rész 
20:30 Fogadó az „Örök világossághoz” 

magyar játékfilm, 98’  
rend.: Bán Róbert  
fsz.: Törőcsik Mari, Hernádi Judit, Márkus 
László 

22:10 Érdi Panoráma

november 17. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/31. 
11:20 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:50 Ízőrzők Bálványos, 50/35. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Bálványos, 50/35. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/32. 
17:00 Fogadó az „Örök világossághoz”  

magyar játékfilm, 98’  
rend.: Bán Róbert fsz.: Törőcsik Mari, 
Hernádi Judit, Márkus László 

18:40 A Jazz születésétől napjainkig 24/15.  
TV sorozat, 52’ 

19:30 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 17. 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. november 11 – 17.

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

Hétfő reggel, háromnegyed 
nyolc. A tanoda kapuja már 
nyitva, de a tanteremben csak 
a körbeállított fapadok vára-
koznak. Aztán megjelenik az 
első tanuló. A másodikos kisfiú 
nagyalakú füzetet és filcanyag-
ból házilag készített krétatartót 
vesz elő – a Waldorf-intézmé-
nyekben a kisiskolások mind 
ilyet használnak. A kisdiáknak 
ez a második napja itt, és ez a 
negyedik iskolája alig több mint 
egy év alatt. Hamarosan érkez-
nek a többiek, hét fiú; ők alkot-
ják a nemrég megnyílt tanoda 
osztályát. Nem egykorúak, de 
együtt, mégis egyénre szabva 
sajátítják el az ismereteket.

Ez a különös iskola most 
még tanodaként mûködik, ám 
jövőre már szeretnék Érd első 
Waldorf-iskolájaként megnyit-
ni kapuikat. Minderről Kovács 
Adrienn beszélt nekünk, az 
iskola megálmodója, aki sokak 
számára ismerős: lapunk több-
ször írt róla, országos médiu-
mokban is szerepelt. Õ volt az, 
aki elnyerte 2012-ben a Richter 
Aranyanyu-díját. Két autista 
kisfiút nevel, és évek óta azon 
dolgozik az általa alapított Más-
Forma Egyesület keretein belül, 
hogy a hagyományos oktatási 
rendszerbe nem illeszkedő (de 
ép értelmû) gyerekeknek meg-
felelő intézményt hozzon létre, 
olyan pedagógiai módszerekkel, 
amelyben személyiségük kitel-
jesedhet és képességeik meg-
mutatkozhatnak. 

Adrienn először egy csalá-
di napközit indított be, ahová 
sajátos nevelési igényû 3-4 éves 
gyermekek jártak. Nagyon büsz-
ke arra, hogy egy év elteltével 
mindnyájan felvételt nyerhettek 
önkormányzati óvodákba. Ezt 
követően egy magántanulókból 
álló kis csoport otthontanulá-
sát segítette, összevont 1-4 osz-
tályban. Nagyon szeretett volna 
egy Waldorf iskolát létrehozni 
– ehhez azonban először is egy 
épületre volt szükség, hisz míg 
a családi napközi és az otthon-
tanulás megoldható volt saját 
családi házukban, az iskola 
mûködtetése már nehezen.

– Az egyik anyuka, Dankó 
Éva találta ezt az épületet, 
amely állami tulajdonban van 
(kisajátították az M6-os autó-
pálya építésekor), és már évek 
óta nem lakta senki. Az épület 
leromlott, minden mozdíthatót 
elloptak belőle. Pályázati úton 
nyertük el a használati jogát, 
amiért havi ötvenezer forint 
bérleti díjat kell fizetünk, a fel-
újítás költségét viszont lelak-
hatjuk. Mivel a házon renge-
teg tennivaló volt, három-négy 
évig most ingyen mûködünk itt 
– persze a rezsit fizetnünk kell. 
Sajnos, a házzal kapcsolatos 
adminisztráció elhúzódott, így 
már nem tudtuk időben benyúj-
tani az iskola mûködési engedé-
lyét a hatósághoz, és idén még 
tanodaként dolgozunk, azaz 
„egyéb oktatási tevékenységet” 
végzünk. Az ide járó gyerekek 
magántanulók, akiket az egyik 
Waldorf-iskolába írattak be, ám 
mi készítjük fel őket a vizsgára. 
A Waldorf nevet egyelőre hiva-
talosan nem viselhetjük, mivel 
nem vagyunk iskola, és a tavalyi 
sikeres névhasználati eljárást 
idén újból meg kell ismételnünk 
– magyarázta Adrienn, aki arra 
a kérdésre, hogy miből tudta, 
tudja az épület felújítását, a 
tanoda mûködtetését finanszí-
rozni, elmosolyodott.

– Főleg szülői befizetések-
ből, szülői adományokból, és 
én is nagyon sokat tettem bele. 
Azaz: ami nem jön össze a 
befizetésekből, azt a családom 
pótolgatja ki. Normatívát nem 
kapunk, hiszen nem iskolaként 
mûködünk. Persze az is nagy 
segítség, hogy megkaptuk ezt 
az épületet. A szülőkön kívül 
is sokan támogatnak minket 
a két kezük munkájával – jött 
önkéntes csapat kertet rendezni 
és falat festeni is. Egy orszá-
gos lap internetes oldalán meg-
jelent cikk nyomán Gerendás 
Péter felajánlotta, hogy ad 
nekünk egy jótékonysági kon-
certet – erre februárban kerül 
majd sor. Összeköttetéseivel, 
kapcsolataival támogat minket 
Vavyan Fable írónő is, aki egyik 
könyvében egy oldalnyi reklám-

„Egyelõre a bátor szülõk hozzák ide a gyerekeiket”

Egy másképp mûködõ tanoda Érden
Érden nincs hiány iskolákban: aki akarja, nyelv-, 
ének- vagy tornatagozatra, egyházi vagy állami isko-
lába írathatja a gyermekét, és van speciális iskola az 
értelmileg és tanulásban akadályozott gyerekeknek is. 
Waldorf-alapokon nyugvó intézmény azonban mosta-
náig nem mûködött a városban, pedig igény láthatóan 
lenne rá. Idén szeptemberben szülõi összefogással, 
egy édesanya évek óta tartó munkája eredményeképp 
nyílhatott egy Waldorf-típusú tanoda Érden, amelybõl 
jövõre iskola lehet.  

felületet biztosított ingyen az 
egyesületünknek, és a rajongói 
között is népszerûsít minket 
– sorolta Adrienn. 

Az egyesület, illetve a tanoda 
mögött tehát nem áll nagy anya-
gi bázissal rendelkező szponzor, 
és a szülői befizetések esetén 
sem szabad horribilis tandíjakra 
gondolni: itt mindenki annyit 
fizet, amennyit tud. Van, aki 
15 ezer, van, aki 60 ezer forin-
tot. Ezért az összegért Waldorf-
képzésû tanító foglalkozik a 
gyerekekkel, munkáját asszisz-
tens segíti, és fizetik az épület 
költségeit is. Az osztálytanító 
egyébként Adrienn, aki (egye-
bek közt) gyógypedagógus, és 
most végzi a Waldorf-képzést 
az ELTÉ-n.

– Idén már minden szükséges 
dokumentációt időre be tudunk 
nyújtani ahhoz, hogy jövő-
re iskolaként mûködhessünk. 
Várnak még ránk átalakítások 
az épületben, ha ezek megva-
lósulnak, a következő tanévben 
harminc gyereket is fogadni 
tudunk, két osztálytanítóval. 
Az a célunk, hogy elsősor-
ban a Waldorf-pedagógia iránt 
érdeklődő szülők írassák ide a 
gyerekeinket. Most, hogy hiva-
talosan még nem iskolaként 
mûködünk, csak a bátor, elszánt 
szülők jönnek hozzánk, hiszen 
a helyzetünk egyáltalán nem 
biztos. Mégis vállalják a bizony-
talanságot, mert úgy érzik: az 
ő gyermekünk jobban tud fej-
lődni a hagyományos oktatástól 
eltérő keretek között – mondta 
Adrienn. 

És hogy miben áll ez a más-
fajta oktatás? A Waldorf-peda-
gógiára alapul, amelynek egyik 
fő jellemzője: figyelembe veszi 
azt, hogy a gyermek mire képes 
egy adott életkorban – magya-
rázta.

– Kisiskolás korban a gyere-
kek még nem magolva, hanem a 
mozgáson, utánzáson keresztül 
tanulnak a legkönnyebben. Így 

reggelente mozgásos, ritmusos 
gyakorlatokat végzünk, amelye-
ken keresztül a gyerekek testsé-
mája is fejlődik. Ezt követően 
furulyázunk, majd jön a főta-
nítás – ezekben a hetekben a 
számok világával ismerkedünk. 
(A Waldorf-iskolákban a főokta-
tás tantárgya néhány hetenként 
változik, ezt epochának neve-
zik – a szerk.) Kitalálok egy 
rövid mesét, amit a gyerekek 
aznapi hangulatához, a velünk 
történt eseményekhez igazítok, 
és ezen keresztül tanulunk meg 
egy új számot. Ezt követően 
kimegyünk a kertbe, majd a 
mûvészeti foglalkozás követ-
kezik. A tanítás most fél egyig 
tart, jövőre, ha sikerül iskola-
ként mûködnünk, szeretnénk 
iskolaotthonos osztályt indítani 
– zárta a beszélgetést Adrienn, 
aki sietett az osztályához, hogy 
jelen legyen a napi munka kez-
detét jelző közös fohásznál és 
gyertyagyújtásnál. 

Fellátogattunk a Waldorf 
Óvoda kezdeményezésbe is, 
ami baba-mama csoportként és 
nappali gyermekfelügyeletként 
az épület emeletén mûködik, 
jelenleg öt gyerekkel. Amint 
megkapják a mûködési enge-
délyt, és kifüggesztik a Waldorf-
óvoda táblát, várhatóan nagy 
lesz a túljelentkezés – sok szülő 
már most is csak arra vár, hogy 
a gyermeke elérje a hároméves 
kort. Ami pedig a tanodát illeti: 
év közben is várják az átje-
lentkezőket, és még pár diákot 
fogadni tudnak. Kovács Adrienn 
nem árul zsákbamacskát, min-

den szülőnek beszámol a jelen-
legi bizonytalan helyzetről. 
Sok érdeklődő elbátortalano-
dik, páran belevágnak. Ahogy 
Adrienn fogalmazott: „Azok 
a szülők, aki ezt a bizonyta-
lanságot vállalni tudják, úgy 
érzem, elégedettek velünk. 
A bizalmukért, munkájukért 
kapnak is valamit cserébe.” 

 Ádám Katalin

A tanodában körben elhelyezett faasztaloknál tanulnak a gyerekek – a leg-
több iskolai felszerelés természetes anyagból készül

A 
sze

rző
 fe

lvé
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A reggeli ritmusos, mozgásos foglalkozás során a gyerekek testsémája is 
fejlõdik
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VETÉLKEDŐ

Erzsébet-vetélkedő 
Kárpát-medencei gyerekeknek!

Ajándék vagy nyaralás?

Esetleg mindkettő, ha az élmezőnyben végzel az Erzsébet-vetélkedőn,
mely Magyarország büszkén csillogó és szerényen rejtőzködő kincseit
segít ismét felfedezni. A négyfordulós vetélkedő során 2013
novemberétől 2014 februárjáig az internet segítségével megoldandó 
szórakoztató és érdekes feladatok teszik próbára tudásotokat és 
türelmeteket. A legeredményesebb csapatok 2014 tavaszán szóbeli
döntőn versenghetnek a tárgynyereményekért, valamint üdülési 
lehetőségekért. 

A vetélkedő kezdete: 2013. november 15.

Játssz és nyerj az Erzsébet-vetélkedőn!

További részletek és regisztráció: www.vetelkedo.erzsebetprogram.hu 

vetelkedo 281x418mm.indd   1 10/31/2013   11:20:53 AM
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Tizenkét témakörben: hat sport-
ág – birkózás, ökölvívás, csel-
gáncs, kosárlabda, labdarúgás és 
öttusa – mellett az alkotó- és kép-
zőművészet, a formatervezés, a 
színjátszás, a népművészet és a 
néptánc 8-14 éves ifjú tehetsé-
geit választották ki a Talentum 
Programba.

– Az Erzsébet-táborban a szak-
mai vezetők sok olyan gyerekkel 
találkoztak, akik kitűntek a töb-
biek közül. Ezeknek a kimagas-
lóan tehetséges gyerekeknek biz-
tosítjuk, hogy a személyre sza-
bott fejlesztés során év közben 
is kiemelt figyelemben legyen 
részük – mondta el Nagy Anna, 
az Erzsébet-program szóvivője. 
Erdei Zsolt „Madár", többszörös 
világbajnok ökölvívó, a boksztá-
bor egyik szakmai vezetője pe-
dig hozzátette, nemcsak telefo-
non és e-mailben, hanem sze-

mélyesen is követni fogja a gye-
rekek fejlődését.

Kiből lesz a cserebogár?
Kovács „Kokó" István olimpiai, vi-
lág- és Európa-bajnok, profi ököl-
vívó a kezdetek óta aktívan részt 
vesz a sporttáborok szervezői 
munkájában. A boksztábor szak-
mai vezetője szerint 2013-ban 
sokkal profibb táboroztatást tud-
tak létrehozni, mint tavaly, hiszen 
egészen más dolog valamit egy 
év tapasztalatával megszervezni. 
Idén is Balatonberény adott ott-
hont az Erzsébet-program boksz-
táborának, ahol még akkor is te-
le volt a két ringből álló küzdőtér, 
amikor hivatalosan nem tartottak 
edzést, és a hőmérséklet 30-32 fo-
kos volt.

Népszerű Erzsébet-tá bor volt 
a labdarúgóké is Fonyódligeten, 

ahol 332 gyerek ismerkedhetett 
a focizás alapjaival Vincze Ottó 
sokszoros válogatott játékos ve-
zetésével, aki szerint rengeteg 
tehetség volt köztük, de meg-
tartani őket igen nehéz. Ez a 
nyári tábor alkalmas volt arra, 
hogy több pályán is egyszerre 
játszhattak a gyerekek, így ide-
ális volt a technikai és taktikai 
elemek gyakorlására.

Kovács „Kokó" Istvánhoz 
és Vincze Ottóhoz hasonlóan 
Hadfi Dániel Európa-bajnok 
dzsúdós is második alkalom-
mal vezetett Erzsébet-tábort 
Balatonberényben, ahol júni-
usban 180 fiatal leshette el a 
cselgáncs fortélyait. A szak-
mai vezető elmesélte, hogy az 
egyik ifjú tehetségre focizás 
közben figyelt fel. Elképesztő 
győzni akarást látott a kislány-
ban, aki másnap a szőnyegen 
ugyanazt a formát tudta hozni. 
Hadfi Dániel szerint, ha min-
den jól megy, a kislányról még 
sokat fogunk hallani, bár hoz-
zátette, hogy rajta kívül is sok 
olyan tehetséges sportoló lesz, 
akik majd elmondhatják, hogy 
az Erzsébet-táborban fedezték 
fel őket.

Báder Márton magyar váloga-
tott kosaras által vezetett, idén 
először meghirdetett kosárlabda 

táborban egyfolytában pattogott 
a labda. A gyerekek az ország 
minden pontjáról érkeztek, vol-
tak köztük teljesen kezdők, és 
olyanok is, akik már profibbak.

Az idei évben először volt nép-
tánc tábor az Erzsébet-program 
keretében. Az érdeklődés akko-
ra volt, hogy egyből négy turnust 
kellett indítani. Ebből három az 
általános iskolás korosztálynak 
szólt, a negyedik táborba pedig 
középiskolások jelentkezhet-
tek. A pályázat kiírásakor a sza-
bad helyek nagyon hamar betel-
tek. Turnusonként száz gyerek-
nek oktattunk néptáncot. A ki-
sebbek rábaközi táncokat tanul-
tak meg az egy hét alatt – mond-
ta Letenyei Gábor  szakmai tá-
borvezető. A gyerekek előkép-
zettsége vegyes volt, sokan a tá-
borban ismerkedtek meg a nép-
tánccal, voltak azonban olyanok 
is, akik már néhány éve tag-

jai valamelyik tánccsoportnak. 
Minden nap egy-két próba volt, 
ahol megtanulhatták az új lépé-
seket. Mivel az egy hét valóban 
nagyon intenzív volt, ezért igye-
keztünk úgy alakítani a napiren-
det, hogy a tanulás mellett a já-
tékra és a szórakozásra is marad-
jon idő. Ha láttuk, hogy a gye-
rekek nagyon elfáradtak, beik-
tattunk egy rövid játékos szüne-
tet, ami alatt felfrissültek és foly-
tatódhatott a munka, emellett fi-
gyeltünk arra, hogy részt vehes-
senek egyéb programokon is– 
mondta a koreográfus.

A tehetségek jövője
A kiválasztott gyerekek a Program 
jóvoltából két tehetséggondozó 
táborban vesznek részt idén ősz-
szel és jövő tavasszal, ahol kis-
csoportos keretek között tehetsé-
gükre fókuszáló képzést kapnak 
a szakmai vezetőik irányításával.

A tehetséggondozó prog-
ram kapcsán több új szak-
mai vezető is csatlakozott 
az Erzsébet-programhoz: 
Martinek János kétszeres 
olimpiai-, négyszeres világ- 
és egyszeres Európa-bajnok 
öttusázó, a Fölszállott a páva 
műsorból ismert Furik Rita 
koreográfus-rendező, illetve 
Kurdi Gábor dudás, a népmű-
vészet ifjú mestere.

Az Erzsébet Talentum 
Programban részt vevő gyere-
kek táborba történő utazását 
a lakhelyük szerinti megye-
székhelyről, a szállást, a na-
pi hatszori étkezést és a szak-
mai fejlesztő programok költ-
ségeit az Alapítvány biztosít-
ja. Mindezek mellett alkal-
manként 8000-8000 forint érté-
kű Étkezési Erzsébet-utalványt 
biztosít minden gyermek szá-
mára.

Száz tehetséges gyerek 
az Erzsébet Talentum Programban
Erzsébet Talentum Program néven tehetséggondozó 
programot indított a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány, amelyen az idei tanévben 100 gyerek vesz 
részt. A kiemelkedő tehetségű fiatalokat az Erzsébet-
táborok szakmai vezetői választották ki a nyári tábo-
rokban nyújtott teljesítményük alapján.

A népszerű közösségi portálon is elérhető az 
Erzsébet-program.
Értesüljön a Facebookon keresztül a Programmal 
kapcsolatos aktuális információkról, hírek-
ről, ossza meg azokat ismerőseivel, írjon 
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
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Két elismerésben is részesült 
a közelmúltban az Érd Városi 
Polgárőr Egyesület: a Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság október végén okle-
véllel ismerte el az érdi pol-
gárőrök eredményes munkáját 
a Benta Járási Mentőcsoport 
rendszerbeállító gyakorlatán, 
az Érdi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség pedig az idei ár- és 
belvízi védekezésben nyújtott 
kimagasló helytállásukért és 
szakmai segítségükért adomá-
nyozott emléklapot.

A két kitüntetés hátteréről az 
érdi polgárőrök elnöke, Pálházy 
Imre beszélt lapunknak.

– A júniusi árvízi időszakban 
24 órás szolgálatot láttunk el az 
érdi gáton, emellett segítséget 
nyújtottunk Százhalombattán, 
ahol a gáton áttört a víz és buz-
gárok keletkeztek, de voltunk 
Pesten és Győrött is segíteni. 
Az emléklappal a városunkban 
végzett munkánkat ismerték el. 
Ami a másik oklevelet illeti: a 
rendszerbeállító gyakorlat során 
többek közt homokzsákokat kel-

lett megtöltenünk, majd ezek-
ből különböző támfalakat csi-
nálnunk. Az elvégzett feladato-
kat minősítették is; csapatunkat 
oklevéllel díjazták. A gyakorlat 
ezen túl is hasznos volt, hiszen 
a résztvevők közel kerültek egy-
máshoz, megtapasztalhatták, 
mit jelent katasztrófahelyzet-
ben az, hogy az együtt dol-
gozó emberek egymásrautaltak 
– jegyezte meg Pálházy Imre, 
aki kérdésünkre elmondta azt 
is: a napokban a polgárőrség 
tagjai szeretnének „szusszanni” 
egy kicsit, hiszen az október 
végi rendszerbeállító gyakorla-
tot követően Mindenszentekkor 
is szolgálatot láttak el az érdi 
polgárőrök.

– Évek óta bevett gyakorlat, 

hogy Mindenszentek idején 
reggel nyolc órától zárásig kint 
vagyunk a temetőben, vigyá-
zunk a magántulajdon épségé-
re. Így volt ez az idei november 
eleji hosszú hétvégén is. Sajnos, 
az emberek gyakran felelőtle-
nek: nyitva hagyják az autóju-
kat, vagy éppenséggel az abla-
kot felejtik lehúzva. Előfordult, 
hogy én futottam az autótulaj-
donos után, mert nyitva hagyta 
az ablakát. Ez persze nemcsak a 
halottak napi temetőlátogatásra, 
hanem a hétvégi piaci napo-
kon is érvényes. Nem győzöm 
hangsúlyozni: alkalom szüli a 
tolvajt. A polgárőrök bármeny-
nyire is figyelnek, nem lehetnek 
jelen mindenhol; a tulajdono-
soknak maguknak is vigyázniuk 

kell értékeikre – hangsúlyozta 
az elnök.

Aki Érd utcáit járja, minden 
bizonnyal észrevette már a pol-
gárőrök jelenlétét, nemcsak a 
rendezvények idején, hanem a 
hétköznapokon is: ott vannak 
reggelenként az iskolák kör-
nyékén, illetve megfordulnak a 
város fontosabb, forgalmasabb 
pontjain. Emellett részt vesznek 
a különféle katasztrófavédelmi 
gyakorlatokon, és minden hely-
zetben igyekszenek helytállni. 
Ahogy Pálházy Imre a jövőre 
irányuló tervekkel kapcsolatban 
fogalmazott: 

„Nem a karosszékben ülve 
tervezgetünk; a helyzet adja, 
milyen munkát kell elvégez-
nünk”. Á. K. 

„Nem a karosszékben ülve tervezgetünk”

Elismerések az érdi polgárõröknek
Az árvízi védekezésben 
nyújtott segítségért, illet
ve egy rendszerbeállító 
gyakorlaton elért teljesít
ményéért elismerésekben 
részesült az Érd Városi Pol
gárõr Egyesület. Pálházy 
Imre elnök nemcsak a 
katasztrófavédelemben, 
hanem a magántulajdon 
védelmében végzett mun
kájukról is beszélt lapunk
nak.

Oklevéllel ismerték el az érdi polgárõrök munkáját, helytállását az árvízi védekezésben
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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”, a Cintányéros cudar világ, 
A nő szívét ki ismeri” – slágerek a mai napig.

Kísér: Bíró Attila és kis zenekara
Alkalmi belépőjegy: 2800 Ft
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A csatornaprojekt  év  végén 
befejeződik, alig két hónap van 
hátra.  Mindenképp  indokolt 
tehát a kérdés:

– Hol tart most a hálózat épí‑
tése és átadása?
–  Érden  hat  részvízgyûjtő 

terület  van.  Az  egyes  területe-
ken dolgozó kivitelezők „átadá-
si csomagokat” állítottak össze. 
Ezeket  átadják  ellenőrzésre 
a  leendő  üzemeltetőnek  és  a 
mûszaki ellenőrnek. Mindegyik, 
a  csomagban  lévő  szakasz  ese-
tén  meg  kell  bizonyosodni  az 
ellenőrzés  során  arról,  hogy 
megfelelő  minőségben  készült 
el.  Ha  mostanában  valaki  azt 
látja,  hogy  több  hónapja  elké-
szültnek  vélt  szakaszokat  bon-
tanak,  annak  az  lehet  az  oka, 
hogy az ellenőrzéseken az adott 
rész fennakadt. Ezt addig át sem 
veszik  (és  az  elvégzett munkát 
sem  fizetik  ki),  amíg  a  hibát  a 
kivitelező  ki  nem  javítja.  Nem 
elhanyagolható  az  elkészült 
szakaszok dokumentálása sem, 
hiszen bármilyen munkálatokat 
is végeznek később,  tudni kell, 
hol,  mi  és  milyen  minőségben 
van  a  földben.  Ilyen  hatalmas 
mennyiségû  csatornaszakasz-
nál  a  szó  szoros  értelmében 
teherutóval hordják a papírokat, 
amelyek  több  szobát  megtöl-
tenek. Mindet  át  kell  nézni,  és 
csak ezt követően lehet kitûzni 

a végleges mûszaki átadásokat. 
Ez  a  tervek  szerint  november 
végén,  szerződéses  határidőn 
belül meg fog történni.

– Legtöbben már a rákötési 
engedélyt várják. Sokan csa‑
lódhattak, ugyanis az elmúlt 
hetekben nem (csak) rákötési 
engedélyeket, hanem elszámoló 
leveleket is hozott a posta. Miért 
aktuális most ez az elszámolás? 
– Ez nem újdonság; az előző 

12 hónapban befizetett hozzájá-
rulásokkal minden ősszel elszá-
molunk. Most a 2012. szeptem-
ber eleje és 2013. augusztus vége 
között  befizetett  összegekről 
kaptak tájékoztatást a részletek-
ben  fizető  társulati  tagok. Akik 
a postai befizetést választották, 
azok most kapták meg a követ-
kező  hat  hónapra  a  készpénz 
átutalási megbízást (sárga csek-
ket) is. Mintegy tizenháromezer 
elszámoló levelet postáztunk az 
elmúlt időszakban.

– Milyen a fizetési hajlandó‑
ság? Van‑e változás most, hogy 
a csatornázás a vége felé köze‑
ledik?
– Az érdiek továbbra is komo-

lyan  veszik  a  beruházást,  több 
mint  80  százalékuk  rendszere-
sen  fizeti  a  részleteket.  Nagy 
számban  előfordult  az  elmúlt 
hónapokban,  hogy  a  tagok 
a  hátralévő  részleteket  egy 
összegben  befizették.  Sajnos, 

akadnak  olyanok  is,  akik meg-
megcsúsznak a részletek fizeté-
sével.  A projektet  finanszírozó 
bank kérésére azoknak, akiknek 
elmaradásuk van,  tértivevényes 
felszólító levelet küldünk majd. 
A felszólítás  után  be  nem  fize-
tett hozzájárulást át kell adni a 
jegyzőnek,  hogy  adók módjára 
hajtsa be.

– És ami leginkább érdekli 
most az érdieket: hogy állnak a 
rákötések?
–  Folyamatosan,  több  ütem-

ben  történnek  a  rész-mûszaki 
átadások  és  üzempróba  indítá-
sok. Ilyenkor az adott területen 
levő ingatlantulajdonosok meg-
kapják a rákötési engedélyeket. 
Eddig  körülbelül  3500  ingatlan 
kapta meg a rákötési engedélyt, 
és  november  közepéig  még 
legalább  négyezer  tulajdonos-
hoz megérkezik majd. Év végé-
ig  hetente  újabb  csomagokat 
illetően  postázzák  a  rákötési 
engedélyeket,  és  reményeim 
szerint  2013.  december  végén 
mindenki,  aki  fizetett  hozzájá-
rulást,  jogosult  lesz  rákötni  a 
csatornára.  Sokszor  elmondtuk 
már,  de  nem  árt megismételni: 
a  rákötésre  vonatkozó  kilenc-
ven napos  türelmi  idő számítá-
sa november 15-én megszakad, 
és  csak  tavasszal  folytatódik. 
Lehet  rákötni  télen  is,  de  nem 
kötelező. 

Ideje mindenkinek mérnököt, kivitelezõt keresni

Finisben a csatorna-beruházás
Szûk két hónap van hátra a csatornaprojektbõl. Hogyan állnak a munkálatok, a 
mûszaki átadások, hányan kapták meg eddig a rákötési engedélyt? Többek közt 
ezekre a kérdésekre válaszolt lapunknak Simó Károly, a csatornatársulat elnökhe-
lyettese, aki két fontos dologra is felhívta a lakosság figyelmét: egyrészt arra, hogy 
csak azok köthetnek rá a csatornára, akiknek nincs tartozásuk, másrészt pedig 
arra, hogy azoknak is érdemes mihamarabb mérnököt, kivitelezõt keresniük, akik 
még nem kaptak meg a rákötési engedélyt.

– Előfordulhat, hogy minden 
szomszéd megkapja a rákötési 
engedélyt, én viszont nem?
–  Igen,  az  elmúlt  hetekben 

többször  előfordult,  hogy  fel-
háborodva  reklamált  néhány 
ingatlantulajdonos, hogy ő miért 
nem kapott  rákötési  engedélyt. 
Az  ellenőrzések  után  világossá 
vált, hogy nem fizetett hozzájá-
rulást – márpedig azt senki nem 
teheti  meg,  hogy  fizetés  nél-
kül  ráköt a hálózatra. A tavaszi 
küldöttgyûlési  döntésnek  értel-
mében a fizetendő díj most már 
360  ezer  forint  körül  van  –  ez 
az  összeg  minden  hónapban 
növekszik.  Ezért  aki  még  nem 
fizetett,  javaslom, hogy keresse 
fel a társulat ügyfélszolgálati iro-
dáját, mert minél  később  fizet, 
annál  többe  kerül  majd  neki  a 
rákötés.  Részletfizetést  ebben 
az  esetben  is  lehet  kérni,  halo-
gatni viszont nem érdemes. 

– Ha beindul a „dömping”, 
lesz vajon elég kapacitásuk a 
mérnököknek, a belső hálózatot 
kivitelezőknek, hogy több ezer 
rákötést megcsináljanak egy‑két 
hónap alatt?
–  Az  én  tanácsom  az:  most 

már  senki  ne  halogassa,  még 
novemberben  keressen  egy 
akkreditált mérnököt,  akkor  is, 
ha  nem  kapta  meg  a  rákötési 
engedélyt.  Becslésem  szerint 
legalább  tízezer  érdi  háztartás 
(amihez  hozzájön  legalább  4-5 
ezer diósdi és tárnoki) tavasszal 
akar  majd  rákötni  a  hálózatra. 
Eddig  55  mérnök  jelentkezett 
erre  a  munkára;  ha  egyszerre 
hívják őket többezren, nagy lesz 
a  zsúfoltság.  Úgy  értesültem 
egyébként,  hogy  az  emberek 
többsége  még  nem  terveztette 
meg  a  belső  hálózatot  –  ebből 
arra következtetek, hogy sokan 
az  utolsó  pillanatokra  akarják 
hagyni ezt a munkát. 

– A köztéri átemelők nem fog‑
ják akadályozni az átadásokat?
–  Ezek  egy  külön  szerződés 

keretében  épülnek,  a  munká-
latok  befejezési  határideje  jövő 
tavasszal lesz. Jelenlegi ismere-
teink szerint a köztéri átemelők 
próbaüzeme december közepén 
megkezdődik.  Ez  azt  jelenti, 
hogy  ekkor  már  képesek  lesz-
nek  szállítani  a  szennyvizet, 
tehát nem lesz akadálya a rákö-
tésnek.  Tudni  kell,  hogy  ezen 
átemelők esetében csak ideigle-
nes áramellátás lesz, a véglegest 
tavasszal építik ki, tehát az érin-
tett  az  utcákban  még  várhatók 
munkálatok.

– Mire kell számítani, ha elin‑
dulnak a rákötések?
–  Mindig,  mindenhol  az  a 

tapasztalat,  hogy  amikor  még 
csak egy-két ingatlan kötött rá a 
rendszerre,  a  csőben  folydogá-
ló  szennyvíz  mennyisége  nem 
elegendő  arra,  hogy  a  hálózat 
teljes  kapacitással  mûködjön. 
Nem  kell  megijedni,  ha  elein-
te  kellemetlen  szagot  érzünk 
egy  környékén;  ez  a  hálózat 
beüzemelésével  jár,  és  heteken 
belül,  ahogy egyre  többen kez-
denek rákötni és van elég víz a 
csövekben,  elmúlik. A program 
keretében  egyébként  jövőre 
szaghatás-kezelést  is végeznek, 
azaz  vegyszerekkel  is  beavat-
koznak, ahol szükséges.  Á. K.

Épülõ átemelõ a Könyves Kálmán 
utca elején - december közepén 
indulhat a próbaüzem
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Úton, útfélen

A Kárpitos utca korábban saras volt, most szépen megújult
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A Sóskúti út egészen a Zengõ utcáig megfelelõ helyreállítást kapott

A Bolyai iskola környékén az új útépítési technológiát is  kipróbálták 
– remélhetõleg a jövõben sok ilyen utca fog épülni Érden

A településhatáron levõ korábbi földút, a Tetõfedõ utca is megszépült a 
helyreállítás során

Felhívás
Az Érdi Horvát 

Önkormányzat továbbra 
is várja a horvát nyelvet 
tanulni kívánó gyermekek 

és felnőtt lakosok  
jelentkezését.

A nyelvtanulást az Érdi 
Horvát Önkormányzat 

továbbra is   
támogatja.

Jelentkezni lehet  
Weszelovits Istvánné  

elnöknél,  
a 06-20/371-6566  

telefonszámon.
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A bajnoki  tabellán  elfoglalt 
helyezés  alapján  biztos  hazai 
győzelmet  ígért  a  Halásztelek 
csapata  elleni  mérkőzés. 
A vendégek  erejét  azonban 
mutatja,  hogy  a  harmadik  (az 
Érdi  VSE-vel  holtversenyben) 
legkevesebb  gólt  kapták  a  11 
forduló  alatt,  és  a  Vác  eddig 
kapott három gólja közül kettőt 
ők  szereztek.  Tehát  helyezés 
ide vagy oda, nem várt könnyû 
mérkőzés a hazaiakra.
A hazai csapat azonnal magá-

hoz  ragadta  a  kezdeményezést 
és  sorozatban  vezették  táma-
dásaikat.  Fölényük  azonban 
csak  szögletekben  jutott  kifeje-
zésre, ám ezek nem  jelentettek 
veszélyt  a  vendégek  kapujára. 
Tíz  perc  játék  után  kiegyenlí-
tetté  vált  a  küzdelem,  ennek 
eredményeképpen  a  vendégek 
is  vezettek  néhány  szép  táma-
dást,  sőt,  veszélyes  helyzetek 
kialakításáig  is  eljutottak.  Az 
első gólszerzési lehetőség azon-
ban  az  érdi  csapat  előtt  adó-
dott, de Makituma N.-t az utol-
só  pillanatban  szerelték,  majd 
Csizmadia  Z.  lövése  alig  ment 
a  kapu  mellé.  Továbbra  is  a 
hazaiak  támadtak  többet,  de  a 
jól záró vendég védelem mellett 
csak  nem  akart  összejönni  a 
vezető gól.
A második  félidőt  az  elsőhöz 

hasonlóan  kezdte  a  hazai  csa-
pat.  Szöglet  szögletet  követett, 
de a máskor olyan gólveszélyes 
sarokrúgások  ezúttal  valahogy 
nem  jelentettek veszélyt  a  ven-
dégek  kapujára.  A Halásztelek 
helyzetét megkönnyítette, hogy 

a  hazai  együttes  játékosai  a 
megszokottnál talán kevesebbet 
futottak,  játékukba  sok  pontat-
lanság  csúszott  és  rájuk  egyál-
talán  nem  jellemző  technikai 
hibákat követtek el, ezzel  lehe-
tőséget  adva  a  vendégeknek, 
hogy  egyenrangú  ellenfelek-
ké  váljanak.  A hazaiak  edzője 
sorozatos  cserékkel  igyekezett 
lendületet  adni  csapata  játéká-
nak, és ez annyira eredményes 
volt, hogy a mérkőzés két legna-
gyobb helyzetét sikerült kialakí-
tani, de előbb Gyurácz B., majd 
Csizmadia  Z.  hibázott  100%-os 
gólhelyzetben. A szurkolók már 
kezdtek beletörődni a gólnélkü-
li  döntetlenbe,  de  szerencsére 
a  játékosok  nem.  A 83.  perc-
ben  egy  jobboldali  sarokrúgást 
követően Ebedli Z. fejelt a kapu 
bal oldalába. 1-0. Ezzel a góllal 
el is dőlt a három pont sorsa, a 
vendégek már nem tudtak újíta-
ni, az érdi csapat pedig a mérkő-
zés hátralevő részében biztosan 
őrizte előnyét.
A látottak  alapján  nem  érte 

meglepetés azokat, akik nehéz, 
kevés  gólos mérkőzésre  számí-
tottak.  A vendégek  igazolták, 
hogy  valóban  masszív,  jól  ját-
szó csapatuk van, amelyik min-
denkinek megtudja nehezíteni a 
dolgát  és bárkinek méltó ellen-
felei lehetnek.
Ezzel  a  győzelemmel  az  érdi 

csapat  előre  lépett  a  bajnoki 
táblázaton  a  második  helyre, 
három ponttal megelőzve a hét-
végén vereséget  szenvedő Tura 
csapatát és három ponttal marad 
el a listavezető Vác mögött.

Érdi VSE – Halásztelek FC  
1-0 (0-0)
Érd, 200 néző
Vezette: Kóródi László
Érd: Kertész F. – Ebedli Z. 
– Jakab Á., Süveges G., Németh 
G. (Kormos E.) – Papp G., 
Csizmadia Z., Kovács B. (Patkó 
Gy.), Cservenka G. (Dobray 
Zs.) – Gyurácz B. (László Cs.), 
Makituma N.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gószerző: Ebedli Z.
Sárga lap:Németh G., 
Makituma N., Gyurácz B.
Jók: Süveges G., Németh G., 
Ebedli Z.

Mérkőzést követően mindkét 
edző a szoros eredményt és csa-
pata játékát emelte ki.
Limperger Zs. (Érd):
–  Döntetlen  szagú  mérkőzé-

sen  az  a  csapat  gazdagodott 
három ponttal,  amelyik  jobban 
akarta  a  győzelmet.  Gratulálok 
minden egyes játékosnak.
Laczik Cs. (Halásztelek):
–  Jól  helytálltunk  egy  jó  csa-

pat otthonában. Tipikus egygó-
los mérkőzés volt. Sajnos, nem 
mi rúgtuk.

A 13.  fordulóban,  november 
10-én  vasárnap  fél  kettőkor 
Százhalombattán  szerepel  az 
érdi csapat, majd november 16-
án  szombaton  egy  órakor  az 
őszi  szezon  utolsó  hazai  talál-
kozóján  a  Nagykőrösi  Kinizsi 
együttese  vendégeskedik  az 
Ercsi úti sportpályán.

  Harmat Jenő

Érdi VSE – Halásztelek FC 1-0 (0-0)

Második helyen az Érdi VSE

A zöld mezes hazaiaknak nehezen sikerült feltörni a masszív vendégvédelmet
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 A jelentkezésnél a tesztlapokon 
például  ehhez  hasonló  kérdé-
sekre kellett felelni: Milyen prak-
tikákat  ismersz  és  alkalmazol 
energiafelhasználásod  (víz,  gáz, 
villany)  csökkentésére?  Milyen 
globális  probléma  foglalkoztat 
és  miért?  Mi  a  jelentősége  szá-
modra,  hogy  az  érdi  szépség-
verseny  a  tudatosság  jegyében 
zajlik? Az első elméleti összejö-
vetelen, október közepén Takács 
Bernadett  divatpszichológus 
tartott  előadást  a  Szepes  Gyula 
Mûvelődési  Központban  önis-
meretről és a divat pszichológiá-
járól, a fő kérdés az volt: hogyan 
tudnak élni saját adottságaikkal, 
illetve, hogyan nem szabad visz-
szaélni  velük?  S ezen  az  „órán” 
esett szó a különféle események-
hez való öltözködésről, a színek 
fontosságáról, az első benyomás-
ról.  A konklúzió:  színek  nélkül 
halott lenne a világ… 
– Fontos, hogy a divatot pró-

báljuk  önmagunk  szolgálatába 
állítani, és ehhez az önismeret, 
önvizsgálat,  főleg  tükör  előtt, 
elengedhetetlen  –  hallottuk 
Takács Bernadettől. Természetes 
hát, hogy a lányokra sok minden 
vár még a felkészülés során, pél-
dául  lesznek majd ruhapróbák, 
színpadi  koreográfiagyakorlá-
sok,  amelyek  nélkülözhetetle-

nek  a  kifutón  való  színvonalas 
szerepeléshez, a közönség, illet-
ve a zsûri előtt.
Október végén, a múlt héten a 

környezettudatosság került terí-
tékre – ez a téma Bada Zoltán és 
Madarász Krisztina főszervezők 
vesszőparipája,  ők  régóta  gya-
korolják  ezt  munkájuk  során, 
minden  előadáson  részt  vesz-
nek.  Ezúttal  a  fogyasztói  társa-
dalom  által  megtermelt  hulla-
dék  mennyiségének  és  energia 
felhasználásának  növekedésé-
ről,  valamint  az  ipari  termelés 
által  generált  környezeti  hatá-
sokról  beszélt  Soós  Krisztina, 
a  Greenergy  Investment  EU 
Kft.  oktatási  vezetője.  Egyebek 
között  szó  volt  a  szelektív 
hulladékgyûjtés  fontosságáról, 
alkalmazásáról  a  napi  gyakor-
latban, a hulladék fajtáiról és az 
újrahasznosítási  lehetőségek-
ről. Az előadó felhívta a lányok 
figyelmét  a  környezetükben  is 
előforduló  veszélyes  hulladé-
kokra,  valamint  azok  kezelésé-
re.  Külön  kitértek  a  gyógyszer-
hulladék  helyes  tárolására  és 
személyes  tapasztalatok  alap-
ján  beszélgettek  a  napi  szinten 
történő  gyakorlati  megvalósít-
hatóságról.  Az  energiatudatos 
gondolkodás és cselekvés téma-
körében áttekintették az energia 

típusokat,  ennek  megfelelően 
az alternatív, megújuló energia-
források alkalmazási előnyeit és 
apró,  bárki  által  gyakorolható 
spórolási  technikákat  foglaltak 
csokorba.
A tudatos  vásárlás  téma-

köréhez  kapcsolódóan  Soós 
Krisztina kitért olyan elemekre, 
amelyek  elsősorban  a  lányok 
életkori sajátosságait és érdeklő-
dési területeit figyelembe véve a 
helyes élelmiszer, kozmetikum, 
ruházat  kiválasztási  metódusát 
helyezték előtérbe. 
–  A lényeg,  hogy  mindig 

annyit  vásároljunk  mindenből, 
amennyire  szükségünk  van 
–  hallottuk  az  előadótól,  és  a 
lányok helyeseltek. Lehet, hogy 
erre  már  ilyen  fiatalon  odafi-
gyelnek?  S arra,  hogy  lehetőleg 
magyar  árucikkeket  vásárol-
janak?  Soós  Krisztina  felhív-
ta  figyelmüket  a  magyar  áruk 
választásának fontosságára is, s 
rávilágított a hasznosságára is. 

A lányok  ezt  az  előadást  is 
nagy  érdeklődéssel  hallgatták, 
és  ebből  is  látszik,  hogy  őket 
nemcsak  az  önmutogatás  vagy 
a  Diamond  Fittness-Wellness-
ben  tartott  „zumbázással” 
összekötött alakformálás érdek-
li,  hanem  az  ész  „formálása” 
is,  így  teljesíthetik  be  még 
eredményesebben  küldetésü-
ket  –  például  legközelebb  egy 
érdi  általános  iskolában,  ahol 
majd  ők  tartanak  előadást  alsó 
tagozatosoknak  az  egészséges 
táplálkozásról,  és még  almát  is 
szétosztanak  a  gyerekek  közt. 
tehát  az  elkövetkező  hetekben 
sem  fognak  unatkozni  az  érdi 
szépségek. 
A döntő november 30-án lesz 

a  Finta-rendezvényházban, 
jegyek még kaphatók.
  Temesi László 

Odafigyelés fogyasztásunkra, környezetünkre

Elõadás divatról, szépülésrõl
Már többször leírtuk: az I. Érd Szépe versenynél 
nemcsak a testi adottság számít, hanem az élethez 
való hozzáállás, az életfelfogás, az értékrend, hogy 
megmutassák a tiszta nõi értékeket. A rendezõk arra 
is kíváncsiak voltak, hogy a pályázók milyen tudatos 
szemléletmódot képviselnek környezetükkel kapcso-
latban, mennyire tudatosan élnek, azaz összekötik-e a 
szépséget a tudatossággal.

 Az érdi szépségek nagy figyelemmel olvassák az Érdi Újságot
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Közönségszavazás az Érd Szépe face-
book oldalon! Ön is szavazzon bátran, 
mert a szavazók között  ajándékot sorso-
lunk ki. A közönségtől legtöbb szavaza-
tot kapott hölgy értékes díjban részesül.  
Sok sikert kívánunk !

Bada Zoltán szervező,
Madarász Krisztina szakmai vezető 

Szavazni a facebook/Érd Szépe  
oldalon lehet.

A hamburger magyar hangja
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a Budafok-Tétény Általános Ipartestület

ERZSÉBET-KATALIN NAPI BÁLJÁBA
2013. november 23-án, 18.30 órától

Zene-tánc, korlátlan italfogyasztás, vacsora,

Helyszín:

06-30/261-6770 vagy vasmacskaterasz@gmail.com

vasmacskaterasz.hu, vasmacskaterasz@gmail.com

Meghívó
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Piacvezetõ, ruházati kiskereskedelemmel 
foglalkozó cégünk keres a Premier Outletben 
lévõ üzleteibe eladó, üv.-helyettes, üzletvezetõ 
kollégákat. Szakirányú tapasztalat és végzett-
ség szükséges. Fényképes önéletrajzokat a 
2013allaspalyazat@gmail.com-ra várjuk.

Érdi cég keres fõ állású tûz- és munkavé-
delmi szakembert szakirányú végzettséggel, 
azonnali kezdéssel. Pályakezdõk jelentke-
zését is várjuk! Fényképes önéletrajzokat 
az erdimunkavedelem@gmail.com e-mail 
címre várjuk.

Nyugdíj melletti munkát ajánlok agilis 
hölgynek egy újpesti borozóban eladói mun-
kakörben. A munka legális/bejelentett és 
alkalomszerû(helyettesítés):06209464107

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

Nemzetközi viszonylatra gépkocsiveze-
tõket keresünk C-, E-kategóriás jogosítvány 
szükséges. T:06 30 522 7457

C-, E-kategóriás tgk-vezetõt keresek vas-
úti konténerszállításhoz, OKJ-kártya elõny. 
T:06 30 319 6906

ÁLLÁST KERES

Megbízható középkorú nõ gyermekfel-
ügyeletet, takarítást vállal. T:06 20 402 7642

Takarítást vállal megbízható, leinformálha-
tó hölgy. T:06 23 377 189

ÁLLATORVOS

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

















FODRÁSZ

FOGÁSZAT

Fogsor készítés és javítás reklámáron, 
figyelembe véve az átlagfizetést és nyugdíjat. 
Esztétikus, fix fogsor mellyel újra tud étkezni 
és beszélni! 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

GUMISZERVIZ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

XXII. kerületben, Rózsakert utca parkos 
részén, erkélyes, 2 szobás lakás eladó! 
Irányár: 9.300.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. kerület kertvárosában, 2 szobás, 
hagyományos építésû, összközmûves 
ház eladó! Irányár: 19.900.000 Ft Tel: 06-
70/209-0578

XXII. kerületben, Budafok központjánál, 
80nm-es cirkós, költözhetõ lakás tárolóval, 
autóbeállóval eladó! Irányár: 8.500.000 Ft 
Tel: 06-20/947-3243

JÁRMÛ

KERT

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

KIADÓ

Másfél-szobás 40 m² külön bejáratú lakás 
kiadó 45 E Ft+rezsi+1 hó kaució, ui. szoba 
kiadó 40 E Ft rezsivel. T:0670 578 5696, 06 
70 326 1809

Érd-parkvárosban jó közlekedéssel 50 
m² földszinti, társasházi lakás kiadó 50 E 
Ft/hó+rezsi+kaució szükséges. T:06 20 
337 9344

Összkomfortos, zöldövezeti, berendezett 
garzonlakás egy személy részére hosszú 
távra kiadó 35 E Ft+rezsi. T:06 20 920 
4261

Külön bejáratú lakrész kiadó Érden 1 fõnek 
olcsón kaució nincs. T:06 70 513 9174, 06 
23 365 653

Munkásoknak, brigádnak külön bejáratú 
összkomfortos lakás kiadó kocsibeállással. 
T:23 367 922























Különálló lakás bútorozva, kocsibeállási 
lehetõséggel kiadó. T:06 30 964 9246

KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közle-
kedéssel ügyfeleink részére a belvárosban 
(I-XIV. kerületekben). Hívja a 70-627-3436 
számot és segítünk gyorsan kiadni lakását!

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

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

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS







PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

RUHAJAVÍTÁS

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

SZABADIDÕ

Barátokat, társaságot keresek szabadidõ 
hasznos eltöltéséhez, sporthoz, 50 éves fia-
talos nõ, sansz@freemail.hu

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS











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

TELEK

Érden, Fürj utcában 200 N-öles rende-
zett, bekerített telek ásott kúttal, csatornával, 
aszfaltút mellett 6,9 M Ft-ért eladó T:06 30 
430 4020

TETÕSZERVIZ

TV JAVÍTÁS





VASKERESKEDÉS

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wc-tartály, radiátor, elzáró csere javítás. Víz-
fûtési rendszerek kiépítése mosó-mosogató-
gép bekötés 06 70 642 75 26



AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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A szezon kezdete óta csak sora-
koztak  szépen,  egymás  után  a 
mérkőzések  az  ÉRD  naptárjá-
ban,  legyen  az  bajnoki,  vagy 
nemzetközi  kupacsata.  Már-
már  szokatlan  volt,  hogy  a 
Békéscsaba elleni találkozó után 
szusszanhatott egy picit a társa-
ság.  Két  érdi  játékost  ért  ezút-
tal  az  a  megtiszteltetés,  hogy 
a  címeres  mezt  magára  ölthet-
te,  Szekeres  Klára  és  Triscsuk 
Krisztina Szombathelyen szere-
pelt Hajdu János megbízott szö-
vetségi  kapitány  válogatottjá-
ban. A felkészülési tornát máso-
dik  helyen  zárta Magyarország 
a  makulátlan  Brazília  mögött, 
de  Horvátország  és  a  norvég 
ligaválogatott  előtt.  A rangos 
eseményt  követően  aztán 
ismét  a  honi  pontvadászatra 
kellett  koncentrálni.  Az  ÉRD  a 

Bajnokok Ligája-selejtező miatt 
a  3.  fordulóból  elhalasztott 
Veszprém  elleni  mérkőzéssel 
egalizálhatta  a  lejátszott  mecs-
csek  számát  a  többi  csapathoz 
képest.  Rossz  volt  konstatálni, 
de  ettől  még  tény:  a  mezőny 
hátsó feléhez tartozó két együt-
tes  nézett  egymással  farkas-
szemet.  A Viharsarokban  az 
addigihoz képest azonban felet-
tébb  előremutató  teljesítményt 
nyújtott  az ÉRD,  ráadásul  visz-
szatérhettek  a  kulcsjátékosok, 
Triscsuk  Krisztina  és  Bognár 
Barbara,  bővítve  a  narancssár-
gák taktikai repertoárját. 
A sorsolás  ideálisnak  tûnt, 

hogy  újra  a  szezon  elején 
tapasztalthoz  hasonló  haté-
konysággal  gyûjtögesse  a  győ-
zelmeket  Szabó  Edina  csapata. 
A Veszprém az előző idényt erőn 

felül,  bravúrt-bravúrra  halmoz-
va  teljesítette  –  a pompás ered-
mények közé még az ÉRD elleni 
skalp is bekerült. Ha lehetséges, 
tovább fiatalodott Róth Kálmán 
csapata és valamelyest gyengült 
is.  Ami  a  veszprémiek  bánata, 
az érdiek öröme egyben, ugyan-
is Schatzl Nadine már narancs-
sárgában bizonyítja hétről-hétre 
kiváló  képességeit.  Ugyan  nem 
könnyedén  gyûlnek  a  pontok 
a  bakonyi  csapat  neve  mellett, 
ettől  még  a  Tóth  Eszter-Tóth 
Gabriella-Planéta  Szimonetta 
belső  hármas  minden  ellenfél 
számára  okozhat  kellemetlen 
perceket. 
Olyanokat, mint  amit  az  ele-

jétől  kezdve  az  ÉRD  is  tapasz-
talt. Lelkes és motivált  játékkal 
rukkoltak ki a hazaiak és éppen 
az egyik Tóth, mégpedig Eszter 
jelezte,  igencsak elemében lesz 
ezen a napon. Rendkívül gyen-
ge  százalékban  használta  ki 
adódó  lehetőségeit  az  ÉRD,  bő 
tíz percet követően egyetlen gól 
árválkodott az eredményjelzőn. 
Veszprémi oldalon csak gyûltek 
a  találatok,  sem  a  vendégek 
támadása, sem pedig védekezése 
nem volt rendben. Szabó Edina 
kénytelen-kelletlen  időt  kért. 
Némileg változott a  játék képe, 
ám  kísértett  a  mintegy  nyolc 
hónapja  lejátszott  Veszprém 
elleni  találkozó  –  bár  akkor  az 
első  félidő kifejezetten sok gólt 
hozott.  Ezúttal  ez  nem  így  tör-
tént, Szemerey Zsófi bravúrokat 
halmozott  a  hazai  háló  előtt, 
igaz  Oguntoye  Viktóriára  sem 
lehetett panasz. Emberelőnyben 
lehetőség nyílt közelebb  lopóz-
ni,  de  hiányzott  az  átütő  erő  a 
támadásokból.  Tóth  Eszter  és 
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Pótlásként kínos vereség

erejüket  is  beleadva  küzdenie 
a  hazaiaknak.  A hazaiak  egyik 
hőse, Tóth Eszter büntetőt hibá-
zott,  Wolf  Alexandra  azonban 
értékesítette  a  sajátját,  komoly 
lélektani  lökést  adva  ezzel. 
Mégsem eleget… A csapatok az 
egyre  lassabban  cammogó  per-
ceken keresztül nem bírtak túl-
járni az egymás eszén, mígnem 
Kovács Anna góljával az utolsó 
reménysugár  csillogott.  Takács 
Bianka  gólja  után  azonban  ez 
is  kialudt  és  Szemerey  Zsófi 
stílszerûen  bemutatta  utolsó 
védését. 
A fiatal  csapat  teljességgel 

megérdemelt győzelmet aratott, 
a  játékosok  öröme  pedig  szét-
feszítette  a  veszprémi  csarnok 
falait. Az ÉRD számára a negye-
dik vereség komoly pofonnal ér 
fel, hiszen egyáltalán nem  tûnt 
úgy, miszerint kilenc kört köve-
tően  a  mezőny  hátsó  felében 
tanyázik  majd  az  együttes. 
Jelenleg  azonban  ez  a  helyzet, 
a mutató pedig éppen csak jobb 
50  százalékosnál.  A figyelem 
innentől  pedig megoszlik,  kez-
detét  veszi  ismét  az  európai 
kaland,  és  talán  ez  a  terápia 
lesz  majd  megfelelő  válasz  a 
honi bukdácsolásra. 

Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC – ÉRD 22-20 (14-8)
Veszprém, Március 15. utcai 
sportcsarnok, 750 néző
Játékvezetők: Natkai Norbert, 

Szalay Zoltán
Veszprém: Pásztor Bettina, 
Szemerey Zsófi, Györkös 
Rebeka (kapusok), Tóth 
Eszter 9 (3), Hajtai Vanessza, 
Kokas Viktória, Kurucz Ivett 2, 
Pelczéder Orsolya 2, Marincsák 
Nikolett, Planéta Szimonetta 
1, Vesztergombi Dalma 
1, Kiskartali Zsófia, Tóth 
Gabriella 1, Takács Bianka 6
Vezetőedző: Róth Kálmán
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 2, Triscsuk Krisztina 
1, Kovács Anna 4, Szara 
Vukcsevics 1, Balog Beáta 
1, Szekeres Klára, Kisfaludy 
Anett 1, Klivinyi Kinga, Wolf 
Alexandra 3 (2), Oláh Nóra, 
Kovács Gréta, Alja Koren 7, 
Bognár Barbara
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 5/3, ill. 3/2
Kiállítások: 8, ill. 4 perc

A 10.  fordulóban  az  MTK-
Budapest  vendégeskedik  az 
érdi  Városi  Sportcsarnokban. 
A mérkőzést november 6-án, 18 
órától,  lapzártánk után  rendez-
ték. A bajnoki után az idei KEK-
sorozatban  is  elkezdi  remélt 
menetelését  az  ÉRD,  novem-
ber  10-én,  16  órától  a  holland 
SERCODAK  Dalfsen  ellen.  Az 
összecsapást  Zwolléban  rende-
zik. 
  Szarka András

  1. Győri Audi ETO KC 9 8 – 1 291–189 +102  16
  2. FTC-Rail Cargo Hungaria 9 8 – 1 297–212 +85  16
  3. Dunaújvárosi Kohász KA 9 6 1 2 243–216 +27  13
  4. Ipress Center Váci NKSE 9 6 – 3 218–216 +2  12
  5. DVSC-TVP 9 6 – 3 244–249 –5  12
  6. Fehérvár KC 9 5 1 3 248–237 +11  11
  7. Érd 9 5 – 4 237–214 +23  10
  8. Siófok KC-Galerius Fürdő 9 3 1 5 243–248 –5  7
  9. Veszprém Barabás Duna Takarék 9 2 1 6 231–257 –26  5
10. Budapest Bank Békéscsaba 9 2 – 7 212–232 –20  4
11. MTK-Budapest SE 9 1 – 8 202–280 –78  2
12. Eszterházy KFSC-Globál Safe 9 – – 9 192–308 –116  0

Az állás:

Alja  Koren  vívott  élvezetes  és 
kiegyenlített  gólpárbajt,  a  kék-
mezesek  közül  azonban  több 
jobb  teljesítmény  párosult  az 
egy kiugró mellé. Róth Kálmán 
időkérése után éppen a hazaiak 
kettese  lökte  tovább  a  hazaiak 
szekerét,  önmaga  ötödik  gól-
ját  szerezve. A lendület  az első 
harminc perc utolsó pillanatáig 
kitartott  a  veszprémi  oldalon. 
Szemerey  Zsófi  porrá  zúzta 
az  érdiek  önbizalmát,  a  nyolc 
lőtt  gól  borzasztóan  kevés  volt 
az  eddig  egy  győzelmet  arató 
ellenféllel szemben. 
A rossz  álom  viszont  a 

második  félidőben  sem  akart 
elmúlni.  A veszprémi  lányok 
egyértelmûen  megérezték, 
megfoghatják  válogatottakkal 
tûzdelt,  dobogóért  küzdő  rivá-
lisukat.  Kezdett  kiütésessé  és 
egyre  kínosabbá  válni  az  ered-
mény  17-9-nél,  azonban  jött 
zsinórban  három  vendéggól. 
Szívós  munkával  sikerült  meg-
állítani  a  veszprémi  lendületet, 
a hazaiak pedig ezt érezvén pró-
bálták  lopni  a  másodperceket. 
Hosszú  támadásokat  vezettek, 
aminek  végén  legtöbbször már 
nem örömmel  futhattak vissza. 
A hajrára  fordulva  Triscsuk 
Krisztina mindössze első gólját 
szerezte  a  meccsen,  későn,  de 
talán még nem kifutva az időből 
–  bizakodhattak  a  szurkolók, 
így  már  csak  kettő  volt  a  hát-
rány. A mindössze 17 éves jobb-
szélső,  Vesztergombi  Dalma 
is  első  gólját  ünnepelhette  és 
ekkorra  már  tényleg  a  márciu-
si  összecsapás  képe  lebegett. 
Akkor  a  Veszprém  hiába  szer-
zett  mindössze  hat  találatot  a 
második  félidőben,  összeszo-
rított  fogakkal  küzdve  tartotta 
a  sokkal  rutinosabb  ÉRD-et  és 
hiába  volt  a  felzárkózás,  végül 
megőriztek  egyet  az  előnyből. 
Most ugyanúgy lépkedett egyre 
közelebb  a  vendéggárda  az 
egyre  fáradó  rivális  ellen, még-
sem tudott igazán hengerelni és 
ezért érdemes volt utolsó csepp 

Oguntoye Viktória remekül védett, rajta nem múlt a vereség

Szabó Edina szokásos energikus tanácsai ezúttal sem maradtak el 


