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Képviselõi beszámoló
Sajtótájékoztatót tartott Aradszki András,  
a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõje.
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Új óvoda lesz
Tavasszal megkezdõdhet egy új óvoda terve-
zése, és új közvilágítási helyek is épülnek.

3

Kettõs jubileum

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola idén kettõs jubileumot ünnepel: fennállá-
sának nyolcvanadik, névfelvételének huszadik évfordulóját. Ennek szellemében 
rendezték meg idén a Teleki napokat is. A rendezvénysorozat ünnepi mûsorral, 
díjátadásokkal és koszorúzással zárult pénteken. Az ünnepségen egy olyan oklevél 
átadására is sor került, amit elsõ ízben vehetett át Érden iskolaigazgató. 7. oldal

Helyzetképek az utakról
Elõzõ lapszámunkban 
megkezdett sorozatun-
kat folytatjuk – ezúttal 
is bemutatunk néhány 
olyan közlekedési út-
vonalat, ahol a közel-
múltban változások 
történtek, illetve tör-
ténnek. Felvételeinken 
az Alsóerdõsor, a 
Daróczi, a Földmunkás, 
a Kalotaszegi és  
aTetõfedõ utca, vala-
mint az Alsóvölgyi út 
látható. 10. oldal

Gyõzelem Hollandiában

Elkezdõdött az újabb kupakaland! Újra nekivág Érd 
nõi kézilabda csapata a nagy kalandnak, amibe 
már tavaly, illetve egy kis ideig a szezon elején is 
belekóstolt. A hollandiai kirándulás sikeres volt, a 
SERCODAK Dalfsen együttesét három góllal gyõzték 
le. A visszavágót november 17-én rendezik az érdi 
Városi Sportcsarnokban. A találkozó 17:30 órakor 
kezdõdik.  12. oldal

Szûrõvizsgálat
Decemberben megkezdõdik az érdi szakrende-
lőben a 45-65 éves hölgyek emlõrák-szûrése. 
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Egy félidõ, négy gól
Az első félidőben nyújtott kiváló játékukkal 
győztek az érdi labdarúgók.
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Bonsai

Szemet gyönyörködtetõ 
bonsai erdõben jártunk az 
érdi Vigadó Galériában, 
amely egy különleges 
„mûvészetnek” adott ott-
hont néhány napig.  
 8. oldal

Fórum

Több tucatnyi sóskúti la-
kos volt kíváncsi Aradszki 
András politikai fórumára, 
amelyen a Fidesz-KDNP 
kormányzása alatt elért 
eredményekrõl, a fontos 
intézkedések hátterérõl 
számolt be a lakosság-
nak. 5. 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 megjelen-
tek közérdekű kérdést és javaslatot 

tehetnek.
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Meghívó

a Tusculanum – Postástelep 
Településrészi 
Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2013. november 18-án
 (hétfőn) 18:00 órakor

 kezdődő ülésére

Az ülés helye: 
Érdi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és 

Gimnázium 
(2030 Érd, Gárdonyi Géza 

u. 1/b)

Meghívó

a Dombos – Fenyves 
Parkvárosi 

Településrészi 
Önkormányzat

(9. és 12. választókerület)

2013. november 19-én
 (kedden) 17:00 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye: 
Érdi Teleki Sámuel 

Általános Iskola 
(2030 Érd, Törökbálinti út 1.) 

11-es terem

Meghívó

a Tisztviselő- és Újtelepi 
Településrészi 
Önkormányzat

(2. és 3. választókerület)

2013. november 20-án 
(szerdán) 17:00 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye: 
Érdi Batthyány Sportiskola

és Általános Iskola 
(2030 Érd, Fácán köz)

Meghívó

Tisztelt 10. és 11.  
választókerületi lakosok!

A Parkvárosi Településrészi 
Önkormányzat 

2013. november 20-án (szer-
dán) 18:00 órától 

az Érdi Teleki Sámuel 
Általános Iskolában 

(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.) 
a 11-es teremben 

tartja a következő ülését, 
melyre mindenkit  
szeretettel várunk!

Dr. Veres Judit
elnök

Takarékos, a stabilitást elõtérbe 
helyezõ költségvetése lesz a 
magyar államnak jövõre, amely 
továbbra is alacsony inflá-
cióval, három százalék alatti 
hiánnyal és csökkenõ adósság-
állománnyal számol – mondta 
Aradszki András a novemberi 
sajtótájékoztatón, majd említést 
tett arról, hogy egy módosító 
indítványnak köszönhetõen 
Törökbálint helyzete is 
jelentõsen javulni fog. A 2010-
ben elfogadott helyi adókról 
szóló törvény hatására ugyanis 
ezen a településen a csaknem 
2,3 milliárd nagyságrendû helyi 
adóbevételébõl csak töredékét 
tarthatta meg. A törvénymódo-
sításnak köszönhetõen azonban 
jövõre jelentõsen javulni fog ez 
a kedvezõtlen állapot – emelte 
ki Aradszki András, majd kifej-
tette, hogy a költségvetési vitá-
ban ismét téma volt a rezsicsök-
kentés. Az országgyûlés a 
közelmúltban elfogadott egy 

határozatot, hogy amennyi-
ben szükséges, az Európai 
Unióval szemben is megvédik 
a rezsicsökkentést, és kiállnak 
az emberek érdekei mellett. 
Ezt a nyilatkozatot ismét sike-
rült megvédeni, de a szocia-
lista párt nem támogatta, õk 
nem álltak ki a rezsicsökkentést 
mellett, aminek nyilván meg-
lesz az ára 2014. tavaszán, ami-
kor a választópolgárok kinyil-
vánítják véleményüket arról, 
kikre bízzák az ország vezeté-
sét – mondta a Fidesz-KDNP 
politikusa, majd az elfogadott 
rezsicsökkentésekrõl beszélt. 
Egyrészt – miként fogalmazott – 
pénzügyi rezsicsökkentés is tör-
tént, hiszen manapság a banki 
költségek is jelentõs összegeket 
vesznek ki az állampolgárok 
zsebébõl. Ezért, amikor kide-
rült, hogy a pénzintézetek zöme 
az ügyfelekre hárítja át a rárótt 
adóterheket, úgy vélték, hogy 
havi két alkalommal ingyenessé 

Aradszki András országgyûlési képviselõ novemberi sajtótájékoztatója

Országos költségvetés, 
ingyenes pénzfelvétel, árfolyamgát
Év vége felé közeledve a Parlamentben már a jövõ évi költségvetéssel foglalkoztak 
a képviselõk. Úgy tûnik, az eddigi intézkedések eredményesnek bizonyultak, mert 
2014-re sikerült egy stabil költségvetési tervet készíteni. Ez azt igazolja, hogy 
hosszú távon is tarthatóak lesznek az eddig elért eredmények, és sikerül a kitûzött 
célokat elérni – hangsúlyozta Aradszki András, a Fidesz-KDNP országgyûlési 
képviselõje a szokásos érdi sajtótájékoztatóján, november 7-én. Szó volt még az 
újabb rezsicsökkentésekrõl és a devizaadósok újabb mentõcsomagjáról is.

kell tenni a kártyás pénzfelvé-
telt, amivel a dolgozók térítés 
nélkül hozzájuthatnak a bérük-
höz. Aradszki András közölte; 
itt nem állnak meg, továbbra 
is nyomon követik, milyen 
banki költségekkel terhelik az 
ügyfeleket, és folytatni fogják 
a „pénzügyi rezsicsökkentést” 
is. Ahogyan a közmû szolgálta-
tások, a villanyáram, a földgáz 
és távfûtés szolgáltatás árát is 
további 11,1 százalékkal mér-
sékelték november 1-étõl, ami 
majd a decemberben érkezõ 
számlákon érvényesül. Mindez 
egy átlagos magyar családnál 
évente körülbelül 100 ezer 
forinttal kevesebb rezsit jelent, 
ami javítja az életminõséget, míg 
az infláció jelentõsen csökken. 
Az infláció ugyanis – szögezte 
le a képviselõ – a szegények 
adója, hiszen ha magas, nem nõ 
a fogyasztás, és nem érhetõ el 
gazdasági növekedés. 

Az említett intézkedések 
hatására 2014-ben erõteljesebb, 
2 százalékos gazdasági növe-
kedésre számítanak, amit a 
jövõ évi költségvetés is tük-
röz. A politikus arról is tájé-
koztatta az újságírókat, hogy 
a devizaadósok megmentésére 
újabb javaslatot fogadott el az 
országgyûlés. Ennek lényege, 
hogy az árfolyamgát lehetõségét 
bárki igényelheti, már nem aka-
dály a 20 millión felül felvett 
összeg, és az sem, ha 90 napon 
túli a tartozás. Fontos kitétel 
azonban, hogy a gyûjtõszámlán 
halmozódó tõkerészre csak 
akkor vállal garanciát az állam, 
ha az adósnak a bank is elen-
gedi a tartozásának egy részét. 

Aradszki András elárulta: a 
devizahiteleket illetõen ez még 
mindig nem a végleges meg-
oldás. Meg kell alapozni a jogi 
hátterét annak, hogy egy min-
denki számára megnyugtató és 
elfogadható megoldást tudja-
nak nyújtani! Eddig azonban a 
bíróságok igencsak különbözõ 
és egymásnak merõben ellent-
mondó ítéleteket hoztak a devi-
za hitelszerzõdésekkel kapcso-
latban. Éppen ezért elengedhe-
tetlen tehát, hogy a bírói kar 
a jogügyleteket érthetõen és 
egyértelmûen megvilágítsa és 
értelmezze, hogy erre alapoz-
va megszülethessen egy olyan 
parlamenti döntés, amely jogi 
alapon is megállja a helyét. 
Ugyanakkor az is lényeges, hogy 
miközben segít a nehéz hely-
zetbe került devizahiteleseken, 
mégsem terheli feleslegesen a 
költségvetést, nem veszélyezteti 
a bankbetéteket, és nem hozza 
elõnyösebb helyzetbe a devi-
zahiteleseket a forintban eladó-
sodott emberekkel szemben. 
A képviselõ úgy fogalmazott: 
számos megoldási lehetõség 
van még tarsolyukban, amit be 
tudnak vetni, elõtte azonban a 
probléma gyökeréig le kell ásni, 
hogy az említett szempontokat 
figyelembe véve, végre min-
denki számára megnyugtatóan 
rendezzék ezt a több százezer 
embert érintõ helyzetet. 

Ma már ellenfeleink is elis-
merik az Európai Unióban, 
hogy Magyarország jó úton jár, 
és a sokat kritizált intézkedé-
sek mégis meghozták a várt 
eredményeket – hangsúlyozta a 
továbbiakban Aradszki András. 
Újságírói kérdésre, miszerint 
mi a véleménye az Együtt-PM 
kampányáról, amiben azt állít-
ják, hogy az egykulcsos adó 
tönkretette a magyar gazdasá-
got, a képviselõ úgy válaszolt: 
a Fidesz-KDNP kormánykoalí-
ciónak nem elsõsorban a költ-
ségvetési bevétel, hanem az 
emberek sorsa fontos. A stabil, 
takarékos költségvetés ered-
ményes volt, hiszen például a 
gyógyszerkassza nyereséggel 
zárt. Az egykulcsos adóról szól-
va pedig kifejtette: ezen adó-
rendszeren belül tulajdonkép-
pen mégis „több kulcs alapján” 
adóznak az emberek, hiszen, 
ha úgy tetszik, a családi ked-
vezmény egy második kulcs. 
Ugyanakkor eltörölték a nyug-
díjjárulék felsõ határát, ami 
lehetne egy harmadik kulcs. Így 
az a vád sem állja meg a helyét, 
hogy ez az adózás kizárólag a 
gazdagoknak kedvezne, hiszen 
a családi kedvezmény jelentõs 
összeget hagy a több gyerme-
keket nevelõ szülõknél – zárta 
novemberi sajtótájékoztatóját 
Aradszki András parlamenti 
képviselõ. 

 Bálint Edit 

Aradszki András a stabil költségvetésre és lassú, de biztos gazdasági növekedésre számít 2014-ben, miközben 
az eddig elért 20 százalékos rezsicsökkentés az állampolgárok megélhetését is könnyíti
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Mióta ennyi biztonsági ember 
van a környezetünkben, elve-
szett a biztonságérzetünk.  Talán 
azért, mert a szabályok önként 
vállalt betartása, az állampolgári 
öntudat, vagy csak egyszerûen 
az ember képessége a közös 
érdekek felismerésére, belá-
tására valahogy hatékonyabb 
eszköz, mint a kényszer. Pedig 
egyenruhával immár annyira el 
vagyunk látva, mint egy latin-
amerikai banánköztársaság, 
ráadásul vállalatonként újabb és 
újabb embléma, önkormányza-
tonként a legváltozatosabb szí-
nek és hatáskörök. A fejletlen 
Svájc meg évszázadok óta nem 
tart fönn hadsereget, minden-
kinek otthon a szekrényben az 
egyenruha, sublótban a puska, 
a lõszer, ha menni kell, akkor a 
patikustól a bankárig, a hivatal-
noktól az óragyárosig mindenki 
„hadra kel”, hogy másnapra ismét 
civil legyen. Az is elképzelhetõ 
egyébként, hogy egyenruhában 
is civilek maradnak, s nem a vak 
parancsteljesítés, hanem a közös 
gondolat mozgatja õket. Na, de 
ne idealizáljuk a világ nyugati 
felének életét, nyilván Svájcban 
meg megeszi az embereket az 
unalom, miközben nekünk min-
den nap egy kalandtúra. Meg 
kell ezt is becsülni, mert a vate-
rán például itt Érdrõl is komplett 
erdészeti, vagy mezõõri felsze-
reléseket kínálnak, hagyomá-
nyos bõr térkép táskával, amibe 
a lapos személyi számítógép 
(laptop) is belefér, klasszikus 
viharkabáttal, posztóba burkolt 
kulaccsal - most az egyenruhák 
sokféleségérõl ne is beszéljünk, 
mert abból több hagyományõrzõ 

szakasz is kitelne a hozzájuk tar-
tozó ellentüntetõkkel együtt.

Amikor Érd még egy falu volt, 
jó persze, egy nagyra nõtt falu, 
sokak szerint az ország legna-
gyobbja, akkor természetes volt, 
hogy a gazdálkodók mezõõröket 
foglalkoztattak. Akkoriban még 
a környezõ dombokon állatok 
is legeltek, tehát a közös konda, 
gulya, nyáj, a lábasjószágért 
felelõs ember sem volt ritka. Ám 
az üdülõövezet, majd a kollekti-
vizálás eltüntette a hagyományos 
foglalkozásokat, az erdõpásztor, 
a mezõgazdasági terményekre 
ügyelõ, de a madárseregeket is 
szemmel tartó csõsz, mint nél-
külözhetetlen elfoglaltság las-
sacskán eltûnt. Ám ahogy azt 
már megszokhattuk itt Európa 
közepén, semmi sem végle-
ges. Érd ebben az esztendõben 
újból négy mezõõrt fogad, ami 
egyrészt négy új munkahelyet 
jelent, másrészt némi bizton-
ságérzetet adhat a szõlészkedõ, 
borászkodó, kerttel bíbelõdõ 
embereknek. Egy biztos, ez már 
nem az  a könnyen áttekinthetõ 
falusi határ, ahol mindenki fejbõl 
tudja, hogy kinek, merre terül el 
a legelõje, honnan takaríthat be 
gallyat, merrõl és milyen célra 
vághat fát, hol szánthat gabona, 
vagy takarmánynövények alá, 
hol gyûjthet ártéri gyümölcsöket. 
Érd határa ma már természet- és 
környezetvédelmi szempontból 
izgalmasabbnál izgalmasabb 
finom részletekkel mozaikos, 
az ipartelepítés és a szolgáltatá-
si központok, a raktározás, mi 

több, a közlekedési csomópon-
tok sokfélesége még tovább tar-
kítja a térképet. Valahogy mégis 
arra van szükség, hogy átlátható 
legyen a rendszer, hogy helyre-
álljon a hagyományos személyes-
ség a szolgálatot ellátó emberek 
és a szolgáltatásra számot tartó 
gazdálkodók, az itt élõ polgárok, 
a belsõ kertek gondozói között. 
Hogy mennyire szükséges a 
megújulás, a mezõõri szolgálat 
újjászületése, azt mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy éppen 
a rendszerváltás környékén, a 
felemás privatizáció során szét-
zilálódott mezõgazdasági terme-
lés feltámadása inspirálja az egy-
kori hivatás újjászületését. Az 
önkormányzatok adósságainak 
rendezését azonnal nem érzé-
kelheti minden állampolgár, de 
azt csakhamar tapasztalnia kell 
az érdieknek, hogy a rendezett 
gazdasági helyzetben több pénz 
juthat majd az örök lemaradás-
sal küzdõ út- és közmûhálózat 
bõvítésére. Annyiban érinti ez 
a mezõõröket is, hogy az álla-
mi szerepvállalás teljes költsé-
gét most nem tudja egészében 
finanszírozni sem az önkor-
mányzat, sem az országos köz-
gazdálkodás. Kell, hogy valami 
módon éppen a nagyobb terüle-
tekkel bíró, a mezõõri szolgálat 
hasznát legközvetlenebbül meg-
tapasztalók hozzájáruljanak a 
csõsztartáshoz. A tekintélyt úgy-
sem az egyenruha adja, hanem 
a megbízhatóság. Hogy mi érez-
zük nélkülözhetetlennek a ter-
mészet és a környezet õreit. 

Matula bácsi! Írhasson rólad 
regényt egy mai Fekete István.    

 Antall István

Sólyomszem

Nem könnyű eldönteni, hogy 
vajon az emberek viselkedés-
ében melyik hat a másikra: 
a magánélet, az ember-ember 
közti kapcsolat milyensége, 
vagy a közösségek egymás-
sal szembeni viselkedése? Ha 
egy adott személyt tekintünk, 
ő nyilvánvalóan ugyanaz oda-
haza is, meg a közélet vala-
mely fórumán is. Ha a magán-
életben durva, hazug, esetleg 
komoly jellemhibákat hordoz, 
minden bizonnyal ugyan-
azokat a tulajdonságait érvé-
nyesíti a közéletben is. Más 
jellegűek, ezért nehezebben 
vehetők észre az értékrendbeli 
azonosságok, ezért veszélye-
sebbek is. Számtalan példát 
találhatunk, szépirodalmiakat 
is, amikor valaki csak azért 
létesít magánéletbeli kapcso-
latot, azért mutat valakivel 
szemben szimpátiát, mert az 
neki hasznot hoz. Hasonló 
közéleti esetek pedig, amikor 
egy-egy közszereplő anyagi, 
vagy egyéb haszonért, esetleg 
pozíció megszerzéséért hajlan-
dó bizonyos elveket vallani, a 
korábbiakat meg megtagadni 
– ilyen még sokkal több akad. 

Egyszerűsítve: érdekek 
és értékek piacáról van szó. 
Színházi berkekből szárma-
zik a mondás, amely szerint 
van az a pénz, amitől szinte 
bárkinek korpás lesz a haja. 
Azaz: vannak számosan, akik 
ha megfelelő összeget kapnak, 
akkor szívesen kiállnak a pub-
likum, vagy a kamera elé, és 
bejelentik, hogy nekik bizony 
korpás a hajuk, vállalják a nem 
túl gusztusos látványt, aztán 
mennek a pénztárhoz felvenni 
a megfelelő összeget. Pénzért 
mindent? – kérdezhetjük némi 
álnaívsággal, elborzadva a 
világ elanyagiasodásán, pedig 
hát láthatjuk, hogy ha nem is 
mindent, de sok dolgot pénzért 
meg lehet szerezni. A gond 
akkor van, ha az anyagi, vagy 
egyéb érdekek „felülírják” az 

értékeket. Amikor valaki azért 
váltogatja nézeteit, olykor párt-
jait is, hogy hatalomhoz jusson 
– vagy azért imitál a magán-
életében vonzalmat, mert a 
pillanatnyi érdekei éppen úgy 
kívánják.

Ezen a sajátos, érdek-érték 
piacon jelent meg nemrég 
egy új árucikk. Persze lehet, 
hogy nem teljesen új, csak a 
maga nyersességében ilyen 
kendőzetlenül korábban nem 
mutatkozott meg. Ezt az új 
árucikket jobb híján nevezhet-
jük akár hoz-visznek is. Volt 
ilyen régebben is, hogy pél-
dául egy formálódó párkap-
csolatban mérlegelték, melyik 
félnek mije van, mit hoz az 
egyik, mit a másik – és hason-
ló értékelésnek vetették alá a 
közéleti kötődések létesíté-
sét is: mekkora tőkét, milyen 
kapcsolatrendszert tud valaki 
mozgósítani, és akkor csatla-
kozása esetén ennek megfelelő 
pozícióra számíthatott az adott 
csoportosulásban. Ez utóbbi-
hoz hasonló esetekben jelent 
meg most új „áruként” a szava-
zó. A választópolgár. Amikor a 
közéleti ember súlyát, értékét 
nem az elvei, nem a gondo-
latai, nem szakmai és embe-
ri tisztessége határozza meg, 
hanem a „hoz-visz”. Vagyis: 
hogy az adott csoportosulás 
számára, ahova csatlakozni 
kíván, hány szavazót hozhat 
a választási kampány során, és 
hányat taszíthat el. Ha megfe-
lelő a mérleg, akkor jöhet – ha 
nem, akkor nem.

A fő kérdés természetesen 
az, hogy ez a hoz-visz mit 
hozhat nekünk, állampolgá-
roknak? Min múlik, hogy szá-
munkra kedvező lesz-e a vég-
eredmény? Minden bizonnyal 
rajtunk. A mi voksainkon.

A szerkesztõ jegyzete

Hoz-visz

Az adósságkonszolidációról be-
szélt T. Mészáros András múlt 
csütörtöki polgármesteri sajtótá-
jékoztatóján. Mint arról az orszá-
gos médiumok hírt adtak, Lázár 
János, a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár bejelentése 
szerint a kormány 2014. febru-
ár 28-ig minden település hát-
ramaradt adósságát átvállalja, 
összesen mintegy 420 milliárd 
forint értékben. 

– Az adósságkonszolidáció 
első része is nagyon hasznos 
volt az önkormányzatok szá-
mára, de azzal, hogy minden 
adósságszolgálattól mentesíti az 
önkormányzatokat a kormány, 
új és tiszta lap nyílhat az önkor-
mányzati gazdálkodás területén. 
A kormányzati döntés eredmé-
nyeképp a 2014-2020-as uniós 
költségvetési időszakra sokkal 
könnyebben tudnak felkészül-
ni a települések, és a pályázati 
lehetőségeket reményeink sze-
rint Érd is még jobban ki tudja 
majd használni – hangsúlyozta 
T. Mészáros András, hozzátéve: 
az adósságátvállalás részletei 
még nem ismertek, de a szán-
dék egyértelmû. 

– A miniszterelnök azt vár-
ja az önkormányzatoktól, hogy 
az átvállalt hitelekért cserébe 
szervezőként bekapcsolódja-
nak a helyi gazdaság élénkíté-
sébe. Mi erre készek vagyunk, 
a Batthyány-tervben vannak 
erre mutató szándékok. Most, 
ha ráadásul egy kis pénzünk 

is lesz mellette, sokkal sikere-
sebb lesz a gazdaságfejlesztés 
helyi kis- és középvállalkozá-
sokra vonatkozó része. Ahhoz, 
hogy a gazdaságfejlesztési 
terv az érintettek számára is 
megfelelően készülhessen el, 
egyeztetnünk kell a szakmai 
szervezetekkel, érdekképvise-
letekkel. Reményeink szerint 
március közepére ez a tervezési 
munka olyan szinten áll majd, 
hogy a jövő évi költségvetést 
nyugodtan tudjuk megtervezni 
– mondta T. Mészáros András 
A polgármester kérdésünkre el-
mondta azt is: a városnak 12,5 
milliárd forintos hitel- és köt-
vénykibocsátása volt, amiből 
első körben 8,5 milliárd forintot 
vállalt át az állam. Ennek, illetve 
az önkormányzati visszafizetés-
nek köszönhetően most 3-3,5 
milliárd forintnyi hitelállomá-
nya van a városnak, ebből 2,5 
milliárd forintban, körülbelül 1 
milliárd forintnyi pedig devizá-
ban – ennek átvállalása lenne a 
legsürgősebb. Az adósságátvál-
lalásnak köszönhetően a város 
körülbelül évi 150 millió forint 
kifizetésének terhétől szabadul-
na meg; ennyibe kerül például 
a közvilágítás fenntartása a vá-
rosban.

És ha már közvilágítás: mint 
azt korábban megírtuk, múlt 
évben az önkormányzat szer-
ződést bontott a szolgáltatóval, 
és új közbeszerzési eljárást írt 
ki. A cég, amely elnyerte az 

üzemeltetés, karbantartás jogát, 
múlt év novemberétől mostanáig 
ideiglenesen látta el ezt a felada-
tot. A városvezetés reméli: most, 
hogy lezárult az eljárás, megin-
dulhatnak a szükséges fejlesz-
tések ezen a területen. Egyelőre 
80 új közvilágítási helyet hoznak 
létre, amelyek kiépítése tavasz-
szal indul. Emellett 2014-ben az 
önkormányzat kiír egy fejlesz-
tési lehetőségekre koncentráló 
pályázatot is, ugyanis nem 80, 
hanem körülbelül 200 új lámpá-
ra lenne szükség. T. Mészáros 
András elmondta: a jövő évben 
mindenképp el kívánják érni, 
hogy legalább minden második 
villanyoszlopon legyen lámpa 
– a végső cél persze az, hogy 
minden oszlopon égjen a fény. 
(A közvilágítással kapcsolatban 
érdemes elmondani azt is: az 
egyes lámpák meghibásodásáról 
csak akkor értesül az üzemel-
tető, ha a lakosok azt bejelen-
tik. Erre mód van a lapunkban 
hetente megjelenő telefonszá-
mon.)

– Másik jó hír, hogy cél-
egyenesben van a csatorná-
zás. A minap megkezdődött a 
mûszaki átadások teljes sora 
az egész városban – ennek le-
bonyolítására egy hónapot szá-
nunk. A kivitelezési munkák-
kal biztosan készen leszünk, 
jövő évben csupán javítások-
ra, pótlásokra kerül majd sor. 
A mérnököket nagyon szigorú 
ellenőrzésre kértük fel, mert 
csak a legjobb munkát szeret-
nénk átvenni. Fontos, hogy a 
föld alatt több méter mélyen 
fekvő csatorna jól mûködjön, ne 
a későbbiekben kelljen felbon-
tani az utakat. A most elvégzen-
dő javításokat a kivitelezők a sa-
ját költségükön végzik el, nem 
a csatornatársulatén; elvárjuk 
a minőségi kivitelezést mind a 
csatorna, mind az úthelyreállí-
tás tekintetében – hangsúlyoz-
ta a polgármester, hozzátéve: 
a csatornaprogramnak köszön-
hetően a 100 kilométernyi por-
mentesített útból 140 kilométer-
nyi lett, és a zúzottköves, illetve 
mart aszfaltos utcák is sokkal 
jobb minőségûek lettek, mint a 
csatornázás előtt voltak.

– A pályázat lezárása és az 
elszámolás a jövő esztendő 
feladata lesz. Építkezések már 
nem lesznek, csak garanciális 
javítások. A mûszaki átadások 
során mintegy 5 százaléknyi 
garanciális pénzt visszatartunk, 
hogy a későbbiekben bekövet-
kező hibákat ennek az összeg-

A városvezetés szeretné, ha Érd elérné a megyei jogú városok színvonalát

Tovább folytatódnak a fejlesztések
Az adósságkonszolidációról és hatásairól beszélt múlt 
csütörtöki sajtótájékoztatóján T. Mészáros András, aki 
kitért a jövõ fejlesztési irányaira, illetve a csatorná-
zásra is. Megtudhattuk, hogy tavasszal megkezdõdik 
egy új óvoda tervezése, és 80 új közvilágítási hely is 
kiépül a városban.

nek a terhére valósítsák meg a 
kivitelezők – jegyezte meg T. 
Mészáros András, hozzátéve: 
most, hogy a csatorna elkészül, 
az útprogramra lehet koncent-
rálni.

– Ehhez meg kell oldani a 
felszíni vízelvezetést is, hiszen 
az új út akkor lesz tartós, ha 
a vizet is el tudjuk vezetni. 
A következő évek nagy felada-
ta tehát a felszíni vízelvezetés 
és ezzel párhuzamosan az út-
fejlesztés lesz. Reméljük, hogy 
az adósságszolgálat elmaradá-
sának köszönhetően több pénz 
marad a pályázatokra, ilyen 
úton tudunk ugyanis pénzt sze-
rezni – jegyezte meg a polgár-
mester, hangsúlyozva: mindent 
megtesznek azért, hogy a 2014-
2020-as uniós ciklusban az in-
tézményi infrastruktúra terén 
is „utolérjék magukat”, azaz a 
több évtized alatt kialakult le-
maradást behozzák. 

– Érd huszonötmillió forin-
tot kapott arra a célra, hogy 
olyan fejlesztési tervet készít-
sen el, amely e problémákat, 
illetve ezek pályázati megoldási 
lehetőségét tárja fel. Integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiát kell 
kidolgoznunk, amelybe bele 
kell illeszteni a településfejlesz-
tési koncepciót is, és így kell 
megjelennünk a pályázatokon. 
Célunk, hogy megszerezzük 
a forrásokat ahhoz, hogy het-
venezres városunk dinamiku-
san, normálisan mûködhessen 
– mondta T. Mészáros András, 
aki beszámolt arról is, hogy 
nemrég fiatal építészek jártak 
a városban, többek közt azért, 
hogy a Diósdi úton lévő, koráb-
ban a Széchenyi iskola része-
ként mûködő faépületek helyére 
óvodát tervezzenek. A tervező 
munka tavasszal indul majd, 
ezt követi a források felkutatása 
– egy 8 csoportos óvoda ugyanis 
körülbelül 600 millió forintba 
kerül, ami körülbelül annyi, 
mint a tervezett építmény- és 
telekadó együttes összege.

 Ádám Katalin

A használaton kívüli fabarakk-iskola helyére óvoda épülhet a jövõben
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A Szociális Gondozó Központ Érd a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Családgondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális és mentálhigiénés problémákkal 
küzdő egyének, családok és közösségi csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez 
kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, szociális munkás vagy szociálpedagógus,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/483/2013 , valamint a munkakör megnevezését: 
Családgondozó.

vagy
•  Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
vagy
•  Személyesen: Denkovics Ildikó, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt szakirányú főiskolai vagy egyetemi diplomá-
val lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunk-
ban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érdi Honlap - 2013. november 11.



XXIII. évfolyam, 2013. november 14.Érdi Újság4 helyi társadalom

Az emlőrák a nők egyik leggya-
koribb daganatos megbetege-
dése; az ÁNTSZ-adatok szerint 
minden 10-11 nő közül egynél 
biztosan kialakul élete során. 
A betegség gyógyítása annál 
eredményesebb, minél koráb-
ban diagnosztizálják. Az időben 
fölismert mellrák túlélése a ma 
alkalmazott korszerû eljárá-
sok mellett kilencven százalék 
felett van. Ezért fontos, hogy a 
panaszmentes hölgyek is minél 
nagyobb arányban jussanak 
el rendszeres szûrővizsgálatra 
45-65 éves koruk között (az 
emlőrák kifejlődésének koc-
kázata ebben az életkorban 
a legnagyobb). A szûrés célja 
a kifejlődés kezdeti szakában 
lévő, korai, kicsi, még nem is 
tapintható csomók felkutatása. 
Ha ezeket szakszerûen kezelik, 
minden esély megvan a teljes 
gyógyulásra. 

A kifejlődőben lévő emlőrák 
mielőbbi felismerése és kezelé-
se tehát életmentő lehet. Ezért 
is nagyon nagy előrelépés, hogy 
immár Érd is csatlakozott azon 
településekhez, amelyeken 
mammográfiai szûrőállomás 
mûködik. Az emlőrák-szûrés 
fontosságáról dr. Kőszegi Gábor 
főigazgató főorvos beszélt a dr. 
Romics László Egészségügyi 
Intézmény múlt csütörtöki saj-
tótájékoztatóján, kiemelve: a 

rendelőintézet ellátási terüle-
tén évi 28-29 nő esik áldozatul 
ennek a betegségnek.

– Reméljük, hogy a helyi 
mammográfiai szûrés beveze-
tésével ezt a számot jelentő-
sen tudjuk majd csökkenteni. 
Jelenleg mintegy 15 ezer 45-65 
év közötti asszony él ellátási 
területünkön; az ő szûrésüket 
két év alatt kell elvégeznünk, a 
legidősebb korosztállyal kezd-
ve. Fontos, hogy minden hölgy 
felismerje: ez a szûrés alkal-
masint az életüket mentheti 
meg, hiszen az emlődaganat, ha 
időben diagnosztizálják, általá-
ban gyógyítható – mondta dr. 
Kőszegi Gábor.

Az emlőszûrést 2002-ben 
vezették be hazánkban. Mint 
dr. Cornides Ágnes, Budapest 
Főváros Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási 
Szerv osztályvezető főorvosa 
hangsúlyozta: az emlőrák-szû-
rés a tünet- és panaszmentes 
nők vizsgálata.

– A hölgyeket tehát – anél-
kül, hogy orvos beutalná őket, 
a Népességnyilvántartó adatbá-
zisa alapján – a lakóhelyük sze-
rint illetékes szûrőközpontba 
életkoruk függvényében hív-
ják be erre a vizsgálatra, csa-
kúgy, mint a tüdőszûrésnél. 
A vizsgálatok azt mutatják: az 
ebben az életkorban kétéven-

te elvégzett emlőrák-szûrésnek 
köszönhetően az emlőrákos 
eseteknél 30 százalékkal csök-
ken a mellrák miatti halálozási 
arány, és a betegség áldozatai is 
hosszabb ideig, jobb életminő-
ségben élhetnek. Kérjük tehát, 
hogy akik meghívólevelet kap-
nak a mammográfiai szûrésre, 
ne mulasszák el az alkalmat. 
Az emlőrák-szûrés életet ment, 
és fontos, hogy ezt minél széle-
sebb körben tudják az emberek 
– zárta szavait a főorvos.

Érden az emlőrák-szûrés 
úgy valósulhat meg, hogy az 
érdi szakrendelő szerződést 
kötött a területileg illetékes váci 
Jávorszky Ödön Kórházzal. 
A múlt csütörtöki sajtótájékoz-
tatón a váci kórház részéről 
jelen volt dr. Forrai Gábor, a 
Mellközpont vezető főorvosa is, 
aki elmondta: az emlődaganat 
kiszûrésének egyedüli módja a 
mammográfia, amellyel 2-3 mil-
liméteres daganat-kezdeménye-
ket is meg tudnak találni; ebben 
a fázisban 90 százalék feletti 
valószínûséggel meggyógyítha-
tók az érintettek. Sajnos, a sta-
tisztikák azt mutatják: csupán 
a hölgyek 50 százaléka megy el 
az ingyenes szûrővizsgálatra.

– Az interneten és a médiában 
gyakran hirdetnek olyan eljá-
rásokat, amelyekkel állítólag ki 
lehet szûrni a mellrákot. Fel sze-

retném hívni mindenki figyel-
mét: az emlődaganatot csak 
mammográfiával lehet kiszûrni. 
Itt érdemes hangsúlyozni azt 
is: az eljárás során alkalmazott 
sugárterhelés kisebb, mint amit 
egy Budapestről New Yorkba 
repülő utas a biztonsági kapu-
kon keresztül kap, tehát a mam-
mográfia nem jelent veszélyt 
a hölgyek egészségére – zárta 
szavait a főorvos, aki egyben 
az érdi program szakmai veze-
tője is.

Dr. Szabó Éva főorvos, aki 
több mint tíz éve végzi Érden a 
klinikai mammográfiai vizsgá-
latokat (tehát nem a tünetmen-
tes asszonyok életkorból adódó 
szûrését, hanem a beutalóval 
érkező hölgyekét), a sajtótájé-
koztatón bemutatta azt a csapa-
tot, mely az évi hétezer klinikai 
vizsgálatot végzi a rendelőinté-
zetben, hiszen ők intézik mos-
tantól az emlőrák-szûréseket is. 

– Elmondható, hogy az 
emlődiagnosztika szinte teljes 
Érden, egyedül az MR-vizsgálat 
nem érhető el városunkban. Öt 
orvos dolgozik a rendelőben, 
négyük rendelkezik a mammog-
ráfiás vizsgálatokhoz szükséges 
licencvizsgával. Emellett igen 
tapasztalt nővércsapatunk is 
van – tette hozzá a főorvos, aki 
beszélt a mammográfiai szûrés 
menetéről is. Mint mondta, 
elsőként a 65 évesek kapnak 
behívó levelet (azért ők, mert 
egy év múlva már kicsúszná-
nak a rendszerből), amellyel 
megjelenhetnek a szûrésen. Az 
intézményben nemcsak az érdi 
asszonyok, hanem Budaörs, 
Diósd, Pusztazámor, Sóskút, 
Százhalombatta, Tárnok és 
Törökbálint településeken élő 
45-65 éves hölgyek szûrését is 
végzik, de értelemszerûen csak 
azoknak küldenek behívóle-
velet, akik a fentebb felsorolt 
településekre vannak bejelent-
kezve, és két éven belül nem 
történ náluk ilyen vizsgálat. 
(Aki szeretne elmenni Érden 
emlőszûrésre, de lakcíme sze-
rint erre nem az itteni rendelő-
ben illetékes, telefonon egyez-
tethet a szûrőközponttal.)

Megtudtuk azt is: az első 
behívóleveleket hamarosan 
kézbesítik, december 2-i vizsgá-
lati dátummal; remélik, sokan 
eljönnek majd az ingyenes, 
rövid, fájdalommal nem járó 
vizsgálatra. Mammográfiát ter-
mészetesen nemcsak 45-65 éves 
korban végeznek; akinek pana-
sza van, fiatalabb korban is kér-
het orvosától beutalót. Azoknak 
pedig, akik elmúltak 65 évesek, 
szintén azt ajánlják az orvosok: 
kétévente továbbra is nézessék 
meg magukat, hiszen a mellrák 
kockázata 65 éves kor felett is 
fennáll.

 Ádám Katalin

A mellrák a nõk leggyakoribb daganatos megbetegedése 

Mammográfiai szûrés indul az érdi rendelõben
Decemberben megkezdõdik az érdi dr. Romics László Egészségügyi Intézményben 
a 45-65 éves hölgyek emlõrák-szûrése. Fontos, hogy minél többen éljenek ezzel a 
lehetõséggel, ugyanis a statisztika szerint minden 10-11 nõ közül egynél kialakul 
emlõrák az élete során. Az idõben elvégzett mammográfiai vizsgálat életmentõ le-
het – ezt több szakember is hangsúlyozta az érdi rendelõben tartott múlt csütörtöki 
sajtótájékoztatón.

Decemberben indul a mammográfiai szûrés Érden. A kétévente végzett vizsgálat életet menthet – ezt dr. Kõszegi 
Gábor fõigazgató is hangsúlyozta a sajtótájékoztatón
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Aradszki András országgyûlési 
képviselő a sóskúti Andreetti 
Károly Általános és Mûvészeti 
Iskola korszerû épületének torna-
termében találkozott a település 
választópolgáraival, akiknek min-
denekelőtt saját magáról, eddigi 
politikai pályafutásáról mondott 
pár szót, majd rátért a parlament-
ben meghozott döntések és azok 
pozitív hatásainak ismertetésére. 
Kifejtette: 1990-ben lépett be a 
Kereszténydemokrata Néppártba, 
mert az ott megfogalmazott kon-
zervatív értékeket megőrző és 
megtartó politikával egyet tudott 
érteni, és ezen értékek mellett 
azóta is kitartott. Békéscsabán, 
szlovák nemzetiségû családban 
született, Szegeden jogászként 
végzett, majd a MOL Zrt. jogtaná-
csosaként dolgozott, illetve dolgo-
zik, félállásban ma is. Hozzátette: 
ha a 2014-es választásokon sike-
rül újabb mandátumot nyernie, 
már kizárólag a politikai felada-
tainak fogja szentelni az idejét, 
mert teljes emberként, szívvel-
lélekkel szeretné képviselni a 
választóit. Jelenleg a Fenntartható 
Fejlődés, valamint a Gazdasági 
és Informatikai Bizottság tagja az 
országgyûlésben. Pár mondat-
ban felidézte, milyen nehéz hely-
zetben volt az ország, amikor a 
választásokat jelentős többséggel 
megnyerve, 2010-ben a Fidesz-

KDNP átvette a kormányzást. Az 
előző kormány alatt bekövetke-
zett világválság Magyarországot 
oly mértékben megrendítette, 
hogy IMF hitel nélkül valóban 
finanszírozhatatlanná váltak 
volna az állam kötelezettségei, 
ám azzal is szembesülniük kel-
lett, hogy az IMF olyan követel-
ményeket támasztott, amelyek 
betartása leginkább a lakosságra 
rótt volna további, elviselhetetlen 
terheket. Ezért a Fidesz-KDNP 
kormánykoalíció más utat válasz-
tott a válságból való kilábalásra. 
A bérek további drasztikus csök-
kentése helyett inkább onnan 
vettek el, ahol magas volt a pro-
fit, így különadóval sújtották a 
közmûszolgáltatókat és a banko-
kat. Aradszki András kiemelte: a 
magánnyugdíj-pénztári rendszer 
átalakítása miatt gyakran éri a kor-
mányt az a vád, hogy „ellopták” az 
emberek megtakarításait. Ez azért 
nem igaz, mert a nyugdíjpénz-
tárba befizetett összegek nem is 
megtakarítások voltak, hanem a 
kötelező nyugdíjjárulékot nem az 
államkasszába, hanem egy külön 
számlára fizették be, miközben az 
állam háromezer milliárdot fize-
tett be a nyugdíjrendszerbe, amit 
azoknak is meg kellett fizetniük, 
akik nem voltak magánnyugdíj- 
pénztári tagok. A kormány részé-
ről tehát ez egy igazságos és nagy 

lépés volt – fogalmazott a képvise-
lő – mint ahogyan az egykulcsos 
adó bevezetése is fontos döntés, 
amellyel a többséget nem érte kár, 
hanem sokkal jobban járt, külö-
nösen azok a családok, amelyek 
élhetnek a gyermekkedvezmény 
jóváírásával, sőt, ezt még inkább 
kiszélesítették a társadalombiz-
tosítás összegére is. A kormány 
adópolitikájának lényege, hogy 
főként a multinacionális cégeket 
és a bankokat adóztatták, nem a 
polgárokat – hangoztatta Aradszki 
András. Az önkormányzatok 
adósságkonszolidációjáról szólva 
megemlítette, hogy Sóskút ennek 
– a települések többsége számá-
ra valóságos mentőövet jelentő 
– döntésnek nem volt részese, 
annál az egyszerû oknál fogva, 
hogy nem volt adóssága. Mint 
ahogy Pusztazámornak sem, 
de ebben a térségben Érdnek, 
Törökbálintnak és Diósdnak igen-
csak jól jött, és jelentősen javí-
totta a helyzetét, hogy az állam 
átvállalta a hiteleinek nagyobb 
hányadát. Sőt! Éppen a napokban 
fogadta el az Országgyûlés azt a 
határozatot, hogy az önkormány-
zatok még megmaradt adósságát 
is kifizetik a központi költségve-
tésből. Ugyanakkor a kormányzat 
nem rótt újabb kötelezettségeket 
a helyhatóságokra úgy, hogy ne 
tette volna mellé a szükséges for-
rásokat, Ennek jó példája volt a 
járási rendszer kialakítása. 

Aradszki András a politikai 
fórumon azt is elmagyarázta a 
több tucatnyi érdeklődőnek, hogy 
miért volt fontos az országnak 
kikerülnie a túlzott deficit eljá-
rás alól, amit az IMF hitel idő 
előtti végtörlesztésével sikerült 
elérni. A magyarországi fejleszté-
sek EU-s forrásokból valósulnak 
meg, és ha továbbra is „szégyen-
padon” maradunk, nem jutunk 

hozzá az uniós támogatásokhoz. 
Szükséges tehát, hogy tartósan 3 
százalék alatt maradjon a költség-
vetési hiány. Az elmúlt időszak-
ban olyan fontos döntések voltak 
ezek, amelyek meghatározzák a 
jövőnket, ezért továbbra is oda 
kell figyelni arra, hogy a három 
pilléren nyugvó államháztartás 
továbbra is tartható legyen, mert 
ez alapozza meg a gazdaság fej-
lődését, stabilitását. A jövőben is 
tartani kell az alacsony inflációt, 
a 3 százalék alatti költségveté-
si hiányt, és csökkenteni kell az 
államadósságot. A cél az, hogy 
tartós legyen a fejlődés, és ne 
az történjen, mint ami a korábbi 
évtizedekre volt jellemző, azaz 
egy hároméves felfelé ívelést 
mindig egy hatalmas mélyrepü-
lés követett, ami rendszeresen 
újra megismétlődött, és aláásta 
a tartós gazdasági fellendülést. 
Takarékos, stabil gazdálkodásra 
van tehát továbbra is szükség, 
hogy megalapozza a tartós fejlő-
désünket – mondta a parlamenti 
képviselő, majd a rezsicsökkentés 
szükségességét is megindokolta: a 
multinacionális energetikai cégek 
tetemes profit mellett a legdrá-
gább szolgáltatást nyújtották az 
európai térségben. Ráadásul 2010-
től az új energiaforrások bevoná-
sa miatt a világpiaci árak lassú 
csökkenése is elindult. Kiderült, 
hogy a magyar példát látva, azóta 
már több országban felvetették 
a rezsicsökkentést. A következő 
lépés a közüzemi szolgáltatók 
non profit szervezetté alakítása, 
hogy a nyereséget ne vigyék ki 
az országból, hanem fejlesztés-
re költsék a szolgáltatók. Végül 
a devizahitelesek problémáját 
érintve Aradszki András utalt rá, 
hogy a Fidesz-KDNP – bár nem ez 
a kormány okozta, mégis – igyek-
szik valahogyan orvosolni a sok 

százezer, devizában eladósodott 
ember súlyos gondját. Fontos 
szempont viszont, hogy min-
denképpen igazságos megoldást 
találjanak rá, hogy sem a forint-
hitelesek, sem a bankbetétesek 
ne lássák kárát az intézkedések-
nek. Ugyanakkor arra is várnak, 
hogy a devizahitel szerződések 
jogi háttere is egyértelmûen tisz-
tázódjon, mert eddig számos, 
egymásnak ellentmondó bírósági 
döntés született ezzel kapcsolat-
ban. A tisztázott jogi háttér alap-
ján már megszülethet egy olyan 
törvény, amely végleg kivezeti 
ezt a rendszert – fogalmazott a 
parlamenti képviselő, hozzátéve, 
hogy egyre közelebb vannak már 
a végleges megoldáshoz. 

A politikai fórum folytatásában 
a lakosok tették fel kérdéseiket a 
politikusnak. Elsőként az adós-
ságkonszolidációval kapcsolat-
ban érdeklődtek. Úgy értesültek 
a híradásokból, hogy a kormány 
végre azokra az önkormányzatok-
ra is gondol, amelyek egy fillérrel 
sem adósodtak el. Sóskút min-
den pénzét az új iskola megépí-
tésére fordította, de vajon most 
számíthat-e némi támogatásra a 
központi költségvetéstől, vagy 
pályáznia kell érte, és végül nem 
költheti majd arra, amire szüksé-
ges, hanem csak amire muszáj? 
Aradszki András megnyugtatta a 

jelenlévőket, hogy az ő szemében 
értéknek számít, hogy a sóskúti 
önkormányzat nem adósodott el, 
és biztosan részesülni fog abból a 
közel 10 milliárd forintból, amit a 
hiány nélküli költségevetést vég-
rehajtó önkormányzatok között 
osztanak el, és bármire elkölthe-
tik majd. Volt, aki azt tette szóvá, 
hogy Sóskút azért nem kapott 
támogatást, mert „nem kedven-
ce” a Fidesznek, így aztán kima-
radt a csatornázásból is. Mások 
a devizahitelesek megsegítésé-
vel kapcsolatosan mondták el a 
véleményüket, értetlenségüknek 
is hangot adva, hogy miért tart 
olyan soká a szerződések jogi tisz-
tázása? Aradszki András szerint 
Sóskút polgármesterével eddig is 
nagyszerûen együttmûködtek, 
annak ellenére is, hogy a polgár-
mester nem tagja a Fidesznek. 
A csatornázásból azért maradtak 
ki, mert sehogyan sem sikerült 
beleilleszteni a most zajló Érd 
és térsége projektbe. A politikai 
fórum további felszólalói elsősor-
ban a saját településük fejleszté-
sét kérték számon, hangsúlyoz-
va, hogy a falu megmaradása, a 
lakosság helyben tartása nagyban 
függ az infrastruktúra fejleszté-
sétől, és nagyon számítanak rá, 
hogy végre Sóskút is sorra kerül a 
fejlesztési források elosztásakor. 

 Bálint Edit

Politikai fórumot tartott Sóskúton Aradszki András országgyûlési képviselõ

Adópolitika, rezsicsökkentés, devizahitelesek mentése
Jövõre, az új választási törvénynek megfelelõen Sóskút, 
Tárnok és Pusztazámor települések is az érdi körzethez 
tartoznak majd, ezért Aradszki András a Fidesz-KDNP 
országgyûlési képviselõje a helyi szervezet meghívá-
sára november 6-án  bemutatkozó politikai fórumot 
tartott Sóskúton. Értékelte a jelenlegi kormányzat és 
az Országgyûlés lényeges döntéseit, azok hatásait és 
eredményeit, valamint röviden érintette a kormányko-
alíció jövõre vonatkozó terveit, elképzeléseit is.

Több tucatnyi sóskúti lakos volt kíváncsi Aradszki András politikai fóru-
mára, amelyen a Fidesz-KDNP kormányzása alatt elért eredményekrõl, a 
fontos intézkedések hátterérõl számolt be a lakosságnak.
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. november 18 – 24.

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 18. hétfő 17 óra 
A mérés lehetőségei, értelme és 
szükségessége
Előadó: Makai József

Irodalomkedvelők Klubja
Vezeti: Daróci Lajosné
November 22. péntek 18 óra
Szavaik hitele pályázat díjki-
osztó ünnepsége

Kiállítások: 
A kamarateremben
November 15-től
A 15. születésnapját ünneplő 
szövőműhely kiállítása
Megtekinthető: 2013. december 2-ig

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

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

Programok:
Micimackó bérlet 2013. Ősz
November 18. hétfő 10 és 14 óra
Csipike, avagy a rettenetes 
Réz úr
mesejáték a Nevesincs Színház 
előadásában. Alkalmi belépő: 
800 Ft

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

2013. november 24-én, vasárnap 17 órakor
„Jöjj kedvesem…!”
Tolcsvay László koncert
Igazi élő koncert a Fonográf és 
a Tolcsvay jegyében, melyen a 
régi és az új barátok játszanak 
együtt. Dalok az ezredfordulón 
innen és túl. Belépő: 2900 Ft 
Jegyek elővételben válthatók 
a művelődési központ pénztá-
rában.

Programelőzetes:
December 6-án, pénteken 19 órakor
Párkapcsolat, önértékelés, 
boldogság
Dr. Csernus Imre előadása
Belépő: 2400 Ft.
Jegyek elővételben kaphatók a 
művelődési központban.

December 8-án, vasárnap 11 órakor
Ha eljön a Mikulás!
zenés mesejáték a Csörgősipka 
Színház előadásában
Minden 14 év alatti gyermek 
csomagot kap a Mikulástól!
Csomagjegy: 600 Ft
Belépőjegy: 1000 Ft
Családi jegy: 3200 Ft
Jegyek csak elővételben kap-
hatók november 30-ig a művelődési 
központ pénztárában.

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

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

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

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

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

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

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

Helytörténeti klub előadás 
November 21. (csütörtök) 17,00
Kovács Sándor (helytörténész, 
Magyar Földrajzi Múzeum): 
Árvíz és panama. Érd telepü-
lésföldrajzi fejlődésének moz-
gatórugói a XIX-XX. században 
című előadása
A belépés díjtalan!

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 felnőtt könyvtár programja 
November 20. (szerda) 17 óra
Bíró András: Ádám és felesé-
gei. A könyvet bemutatja, az 
éves íróval beszélget: Zsirai 
László költő, publicista, iroda-
lomtörténész

Kedves gyerekek!
A gyermekkönyvtár alsó tago-
zatos diákokoknak mesemondó 
versenyt hirdet
A versenyre bármely magyar 
vagy külföldi meseíró művei 
közközül szabadon választhat-
nak a résztvevők.
(A műsoridő ne haladja meg az 
5 percet!)
Minden iskolából 2-3 diák 
jelentkezését várjuk.
A jelentkezési lapot 2013. november 
26-ig kérjük beküldeni a gyer-
mekkönyvtárba!

Zenei könyvtár programja
November 18. (hétfő) 18.30 óra
Zenei Klub
Téma: Dalok közelről  
Vendégek: Bazsinka Zsuzsanna 
operaénekes, Csányi Valéria 
karnagy. A Zenélő természet 
című rajzpályázat pályamun-
káinak leadási határideje: 2013. 
november 20.  A pályázattal kapcso-
lat információk megtalálhatóak 
honlapunkon, vagy érdeklődni 
lehet a Zenei Könyvtárban

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása
Felnőtt könyvtár:
(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:  0 – 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!

A Kiev City Balett számos elisme-
rést tudhat magáénak. A közel kétszáz 

-

közönséget. A méltán híres társulat 
Magyarországra látogat és a Balett 
történelem legnagyobb klasszikusában 

-
-

Az együttes egy rövid bemutatko-

-

-

a neves együttesnek. A tánctársulat 

-
-
-

közi balett versenyeken is bizonyítot-
ták rátermettségüket. A balett együttes 

-

most Magyarországon teszi ismét tisz-

-

Hattyúk tava varázslatos birodalmá-

-

A Világhírű Kiev City Balett Közép Európában! Ezúttal Magyarországon is!
A HATTYÚK TAVA -  A BALETT TÖRTÉNELEM LEGNAGYOBB KLASSZIKUSA BUDAPESTEN
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november 18. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Bálványos, 50/35. 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 Bálványos, 50/35. gasztronómiai 

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

16:50 Polgár-társ
17:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/15.  

TV sorozat, 52’ 
18:10 Négyszemközt 
18:30 Itthon – Otthon Románia-Magyarország 

határvidéke 12/6. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 30’ 

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:00 A Jazz születésétől napjainkig 24/15. TV 

sorozat, 52’ 
21:50 Híradó ism.
22:10 Polgár-társ
22:40 Négyszemközt ism.

november 19. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Bálványos, 50/35. 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 Románia-Magyarország 

határvidéke 12/6. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 30’ 

14:45 Híradó
15:05 Fény-Kép
15:35 Ízőrzők Bálványos, 50/35. gasztronómiai 

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

16:05 Négyszemközt
16:25 Bibliai Szabadegyetem 90/31. 
17:25 Itthon – Otthon Románia-Magyarország 

határvidéke 12/6. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 30’ 

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

Nemes Tibor filmje 17. 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 17. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/32. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

november 20. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/15.  

TV sorozat, 52’ 
09:40 Négyszemközt
10:00 Ízőrzők Bálványos, 50/35. gasztronómiai 

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

10:30 Polgár-társ
11:00 Bibliai Szabadegyetem 90/32. 
12:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 17. rész 
14:55 Híradó
15:15 Fény-kép
15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 90/32. 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Négyszemközt 
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Románia-Magyarország 

határvidéke 12/6. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 30’ 

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Itthon – Otthon Románia-Magyarország 

határvidéke 12/6. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 30’ 

november 21. 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 17. rész 
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

élő közvetítése
15:00 Híradó
15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 17. rész 

16:00 Mozgás
16:30 Fény-Kép
17:00 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Bálványos, 50/35. gasztronómiai 

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/10. 
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 90/33. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 17. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

november 22. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/33. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 17. 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 14/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:05 Négyszemközt 
17:25 Mozgás
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Románia-Magyarország 

határvidéke 12/6. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 30’ 

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/16. 

TV sorozat, 49’ 
21:15 Híradó
21:35 Bibliai Szabadegyetem 90/33. 
22:35 Négyszemközt
22:55 A Jazz születésétől napjainkig 24/16. 

TV sorozat, 49’ 

november 23. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Ecseny, 50/36. 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 14/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/33. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Ecseny, 50/36. 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 17. rész 
20:30 Érzékeny búcsú a fejedelemtől  

magyar dráma, 105’  
rend.: Vitézy László  
fsz.: Krzysztof Wakulinski, Bessenyei 
Ferenc, Cserhalmi György 

22:15 Érdi Panoráma

november 24. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/33. 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Ecseny, 50/36. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Ecseny, 50/36. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/33. 
17:00 Érzékeny búcsú a fejedelemtől  

magyar dráma, 105’  
rend.: Vitézy László  
fsz.: Krzysztof Wakulinski, Bessenyei 
Ferenc, Cserhalmi György 

18:45 A Jazz születésétől napjainkig 24/16.  
TV sorozat, 49’ 

19:40 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 18. rész 

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

2013. november 18 – 24.

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

Fennállásának nyolcvana-
dik, névfelvételének huszadik 
évfordulóját ünnepelte múlt 
héten az Érdi Teleki Sámuel 
Általános Iskola, a hagyomá-
nyosan megrendezett Teleki 
Napok keretében. Keddtől pén-
tekig minden napra jutott vala-
mi különleges program: novem-
ber ötödikén délelőtt Juhász 
Imre nyugdíjas tanár mesélt a 
régi időkről, iskolarendszerről, 
délután pedig megrendezték a 
Teleki Kupa asztalitenisz ver-
senyt, több iskola tanulóinak 
részvételével. Szerdán a gye-
rekek Brunczvik Csaba nyug-
díjas tanárral beszélgethettek 
– a tanár úr diákként is koptatta 
már a parkvárosi iskola padjait, 
édesapja pedig itt volt igazgató, 
és a gyermekei is ide jártak isko-
lába –, délben pedig Buttinger 
Dániel (Magyar Földrajzi 

Múzeum) előadását hallgathat-
ták meg, Kalandozások a föld-
rajzban címmel. Ezen a napon 
került sor a tankerületi földrajz-
versenyre is, amelynek témája 
a magyar utazók és felfedezők 
voltak. Csütörtökön Kubassek 
János, a Földrajzi Múzeum 
igazgatója vezette a gyerekeket 
Teleki Sámuel nyomában, míg 
másnap, pénteken ünnepéllyel 
zárult a négynapos program-
sorozat.

Az ünnepségen kiemelt sze-
repet kapott a névadó Teleki 
Sámuel munkássága.

– Húsz esztendeje annak, 
hogy intézményünk Teleki 
Sámuel nevét viseli. A tanárok és 
a tanulók annak idején közösen 
döntöttek a nagy utazó nevének 
felvétele mellett, hiszen mun-
kássága, nyelvtudása, kitartása 
példaként szolgálhat gyereke-

Városi vetélkedõkkel, elõadásokkal ünnepeltek a tanárok, diákok

Kettõs jubileum a Telekiben
Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola idén kettõs jubileumot ünnepel: fennállá-
sának nyolcvanadik, névfelvételének huszadik évfordulóját. Ennek szellemében 
rendezték meg idén a Teleki napokat is. A rendezvénysorozat ünnepi mûsorral, 
díjátadásokkal és koszorúzással zárult pénteken. Az ünnepségen egy olyan oklevél 
átadására is sor került, amit elsõ ízben vehetett át Érden iskolaigazgató.

inknek – mondta lapunknak 
Patkóné Séra Ilona megbízott 
iskolaigazgató, hozzátéve: a 
kettős jubileum tiszteletére az 
iskola kiadott egy falinaptárat 
is, amelyet a diákok rajzai, illet-
ve a rendezvényeken készült 
fényképek illusztrálnak.

– A rajzokból látható, milyen 
tehetséges gyerekek járnak 
hozzánk; ezek a képek moso-
lyognak, harmóniát sugallnak. 
Tanáraink pont erre töreked-
nek: hogy diákjaink boldog gye-
rekek legyenek – hangsúlyozta 
Patkóné Séra Ilona. 

A boldog, felszabadult han-
gulat az ünnepségről sem 
hiányzott; az előadást bemuta-
tó negyedikesek szemlátomást 
örömmel szerepeltek és zajos 
sikert arattak. A diákok Teleki 
Sámuel életét elevenítették fel, 
egy kedves mesén keresztül 
utaltak felfedezéseire, afrikai és 
modern táncokat adtak elő, sőt, 
még levelet is írtak a felfedező-
höz, amelyben bemutatták isko-
lájukat és mindennapjaikat. 

A szellemes, kedves mûsor 
után a Teleki Napokon rende-
zett versenyek díjátadása követ-
kezett. A Teleki kupa asztalite-
nisz versenyen első helyezést 
a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola (Tárnok) fiúcsapata 
érte el (Szefcsik Sándor-Bara 
Norbert), második helyezett a 
Teleki iskola lett (Antal László 
István-Pintér Tamás), harma-

dik a Gárdonyi iskolába járó 
Labossa Benedek-Labossa 
Barnabás. Lánycsapatban 
csak első helyezett volt: a tele-
kis Juhai-Krisztina-Alberti 
Dominika duó.

Egyéniben Fülöp Dániel (II. 
Rákóczi, Tárnok) lett az első, 
második Labossa Benedek 
(Gárdonyi), harmadik Antal 
László István (Teleki). A lányok 
között mindhárom helyezett 
a Teleki iskola tanulója lett: 
első Juhai Krisztina, második 
Alberti Dominika, harmadik 
Kóra Angéla. 

A Magyar utazók földrajzver-
senyen a Marianum Általános 
Iskola csapata (Kuluncsucs Réka, 
Takács Fruzsina, Urbányi Sára) 
lett az első helyezett, második a 
Százhalombattai Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola csapata 
(Molnár Péter, Dernei Kristóf, 
Petrovics Zoltán), míg harma-
dik helyen az Érdligeti Általános 
Iskola csapata (Nagymáthé 
Réka, Nagyvarjas Péter, Svingor 
Emma) végzett.

A Teleki ünnepségen elisme-
rést kaptak azok a szülők is, 
akik sokat tettek az iskoláért, 
majd következett az Év pedagó-
gusa díj átadása is, amelyet idén 
Némethné Fülöp Marianna és 
Rádli Beatrix kapott. Egy külön-
leges kitüntetésre is sor került, 
amit Sárközi Márta, az Érdi 
Tankerület vezetője nyújtott át. 
Gratulált az iskola szellemisé-
géhez, amely – mint mondta – a 
természet- és gyermekszerete-
tet tükrözi, majd átadta a KLIK 
elnökének oklevelét, illetve a 
címzetes igazgatói címet Varga 
Jánosnénak. Mint mondta: ilyen 
KLIK oklevelet most vehetett át 
első ízben érdi iskolaigazgató. 

A nyugdíjba vonuló Varga 
Jánosné köszönetet mondott 
kollégáinak, hogy a húsz év 
során együtt kialakított hagyo-
mányokat továbbviszik és fon-
tosnak tartják, a szülőknek és 
a gyerekeknek a szeretetet, tisz-
teletet köszönte meg, Sárközi 
Mártának pedig a közös mun-
kát. 

Az ünnepség az első eme-
leti Teleki-szobor megkoszorú-
zásával végződött. Az iskolá-
ban hagyomány, hogy a Teleki 
napok zárásaként a gyerekek 
virágokat helyeznek el a szo-
bor talapzatánál – nemcsak egy 
szimbolikus koszorút; szin-
te minden diák egy-egy szál 
vagy csokor virággal tiszteleg 
az Afrika-utazó Teleki Sámuel 
emléke előtt. 

 Ádám Katalin

A Teleki ünnepélyen fellépõ negyedikesek afrikai táncot is bemutattak

Egy 1959-es tablókép másolata a Teleki iskola faliújságján - az akkori 
igazgató fia a mai gyerekeknek mesélt az iskola múltjáról

Patkóné Séra Ilona igazgató átadta a földrajz- és asztalitenisz versenyek 
díjait, illetve az Év pedagógusa díjakat



Érdi Újság8 XXIII. évfolyam, 2013. november 14.

- Újfajta Magyarország felállí-
tásán, korszakváltáson dolgo-
zunk, ahol nem a mutyizások 
uralják a terepet, és a demokrá-
ciát tartjuk szem előtt – közölte 
a hallgatósággal bevezetőjében 
az Együtt-PM Szövetség társ-
elnöke. – Nincs kiegyezés az 
Orbán-Simicska sleppel! Olyan 
politikára van szükség, hogy 
mindenki megtalálja a számí-
tását, és ezen célok megvalósí-
tásához Laci kiváló erő, hiszen 
hét évig volt alpolgármester 
(hol szocialista, hol fideszes 
vezetés alatt), megtalálja min-
den irányban a hangot, a 20-30 
elnökeként pedig civil tevékeny-
séget is folytat. Többek között 
ezekért tartjuk alkalmasnak a 
Pest megyei 1. számú választó 
kerület képviselőjelöltjének. 

Igaz, a meghívóba még 7. 
számú választókerületet írtak a 
szervezők, de erről kérdésünk-
re elmondták, hogy ez sajnála-
tos tévedés volt.

Csőzik László megköszönte a 
– szavai szerint – „váratlan felké-
rést”, majd elmondta, hogy az a 
Milla kereste meg, amely érték-

ben a legközelebb áll hozzá. 
– Az MSZP-Együtt PM és a 20-

30 között együttmûködés jött 
létre, mert közös a cél. Fiatalos 
lendülettel dolgozunk, és a poli-
tikai stílusunkon nem is szeret-
nénk változtatni. Azon fáradozom 
a következő hónapokban, hogy a 
két oldal tábora között keskenyed-
jen a lövészárok. Azt hiszem, ez 
megvalósítható, hiszen fideszes és 
szocialista polgármester mellett is 
eredményesen dolgoztam. 

 Szûcs Gábor, az MSZP érdi 
szervezetének elnöke a sajtó-
tájékoztatón a következőket 
mondta:

– Az MSZP fontosnak tart-
ja, hogy létrejött a stratégiai 
együttmûködés köztünk és azt 
is, hogy a pártszövetség üzenete 
eljusson az egyszerû emberek-
hez, mert mi így együtt, Érdért, 
a környékéért és az országért 
dolgozunk. 

 Ezt követően „Hajrá együtt, 
együtt nyerni fogunk!” jelszó-
val búcsúztak el a résztvevők a 
sajtó képviselőitől, hogy közö-
sen elinduljanak a belvárosba 
aláírást gyûjteni az egykulcsos 

Bár hárman ültek az asztalnál – 
Tímár Istvánné, Csutora László 
MSZP érdi alelnökök és Szûcs 
Gábor elnök –, csak az elnök 
nyilvánult meg véleményével. 
Azzal kezdte a sajtótájékozta-
tót, hogy „A múlt heti testületi 
ülésen a polgármester valótlan-
ságot állított az érdi szocialis-
tákról, és nem tudjuk, hogy ezt 
szándékosan tette-e, vagy mert 
nem olvas Érdi Újságot, de még 
a leveleit sem, amelyekben már 
többször megírtuk az ezzel kap-
csolatos igazságot. Azt mondta 
ugyanis, hogy a két szocialista 
képviselő nem kíváncsi a válasz-
tókra és a város ügyeire.”

Ezzel szemben az iga-
zság Szûcs Gábor szerint az, 
hogy a két emlegetett sze-

mély, azaz Bakai Nagy Zita és 
Döcsakovszky Béla 2011-től 
nem tagjai a szocialista párt-
nak, tehát nincs képviselője a 
közgyûlésben az érdi MSZP-
nek, de van két bizottsági tagja: 
Timár Istvánné és Szûcs Gábor. 
Ez utóbbi hangsúlyozta: 

– Mindketten rendszeresen 
végezzük a munkánkat, én 
például gyakran részt veszek 
a testületi üléseken is, annak 
ellenére, hogy nem vagyok a 
tagja. Kinek áll érdekében, hogy 
azt állítsa, nincs baloldali ellen-
zék a fidesz frakcióval szem-
ben? Mi hiába szólítottuk fel az 
érintetteket, hogy adják vissza 
a mandátumukat, a hatályos 
jogszabályok nem biztosítanak 
lehetőséget arra, hogy vissza-

hívjuk őket, ám 2013. január 1-
től az új önkormányzati törvény 
a polgármesternek lehetőséget 
ad arra, hogy az ő javaslatára 
a testület megfossza mandátu-
muktól. 

Ezt követően a városi 
MSZP-elnök – a sajtótájékoz-
tatóról üzenve – azt javasolta 
a polgármesternek: ahelyett, 
hogy valótlanságokat állítana 
az érdi szocialistákról, inkább a 
Sándor vagy az Erkel utcát állít-
tatná helyre, hogy az óvodások 
és a diákok normálisan megkö-
zelíthessék az intézményeket, 
majd hozzátette: „Hamarosan 
eljön az igazság napja és akkor 
el kell számolnia a munkájával, 
de addig is végre dolgozzon az 
érdiekért, ne minket minősít-
sen.”

 (temesi) 

(A tisztánlátás érdekében 
érdemes hozzáfûzni mindehhez, 
hogy az említett két önkormány-
zati képviselő MSZP-színekben 
lett képviselő, és ez igaz akkor 
is, ha 2011-óta Szûcs Gábor 
szerint már nem tagjai a párt-
nak. A két említett bizottsági 
tag pedig nem képviselő, akár 
eljár testületi ülésre, akár nem. 
Baloldali ellenzéki frakció tehát 
a közgyûlésen nincs. A szerk.)

A pártszövetség az egyszerû embereknek üzen

Bemutatták Csõzik Lászlót – „Együtt”
Juhász Péter már szinte hazajár Érdre: rövid idõn belül másodszor jött a megyei 
jogú városba. Ezúttal villámlátogatást tett, öt perc alatt bemutatta az egyébként 
Érden politizáló Csõzik Lászlót mint az Együtt-PM országgyûlési képviselõjelöltjét. 

„Lássunk végre tisztán!”
Hol vannak a baloldaliak? címmel legutóbbi lapszá-
munkban arról írtunk, hogy október utolsó közgyûlésén 
a jobbikos képviselõasszony kifogásolta; a baloldali 
képviselõk nem vesznek részt az üléseken, azaz „nem 
törõdnek az õket megválasztó lakossággal.” A polgár-
mester akkor így fogalmazott: „A baloldal nem kíván-
csi az ország véleményére, de úgy tûnik, a lakosokéra 
sem.” Az érdi szocialisták Lássunk végre tisztán! 
címmel sajtótájékoztatót tartottak, hogy kifejtsék errõl 
a véleményüket. 

helyi társadalom

Meghívó
A Vörösmarty Mihály Gimnázium és a VMG Baráti Kör Egyesület
2013. november 30-án 17 órai kezdettel  ismét megrendezi az

Öregdiák Napot.
A műsorban egykori és jelenlegi diákok vesznek részt.

Szeretettel várjuk a gimnáziumba.
A belépődíjat a jelenleg tanuló, nehéz sorsú diákok támogatására az Érdi Gimnázium 

Alapítvány számlájára adományként fizeti be az egyesület.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-át  

ebben az évben is, az Érdi Gimnázium Alapítvány számára ajánlották fel.
A legnagyobb létszámban megjelenő osztály tortát nyer.

A megváltozott címeket a legközelebbi értesítések célba jutásáért kérjük  
a vmg.oregdiak@gmail.com címen jelezni, illetve  

a Facebookon az  50  éves a VMG-n csoportot létrehozni.

Köszönet
A Parkváros Gyermekeiért Alapítvány (adó-
száma: 19184348-1-13) kuratóriuma és az 
Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola vezető-
sége köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
adójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották 
fel. A felajánlott összeget számítástechnikai, 
sport és egészséges életmóddal kapcsolatos 
eszközökre költöttük.

*
A Szent Flórián tűzvédelmi Alapítvány köszö-
netét fejezi ki mindazoknak, akik befizetett 
jövedelemadójuk egy százalékát az alapít-
ványnak ajánlották fel. A felajánlások alap-
ján 14853 Ft, azaz tizennégyezer-nyolcszáz-
ötvenhárom Ft került az alapítvány részére 
átutalásra. A pénz teljes egészében az alapít-
vány számláján maradt, bízva abban, hogy 
további felajánlásokkal együtt nagyobb 
összeg fog rendelkezésünkre állni, amely-
lyel hatékonyan tudjuk Érd Város Hivatásos 
Tűzoltósága technikai fejlesztését, a személyi 
állomány képzését, szakmai továbbképzése-
ken való részvételét és munkakörülményei-
nek javítását támogatni.                                 

adó ellen, amely szerintük 
nemcsak igazságtalan, hanem 
ráadásul „szétszakítja a társa-
dalmat és veszélybe sodorja a 
munkahelyeket is”. T. L.

Szemet gyönyörködtető bonsai 
erdőben jártunk az érdi Vigadó 
Galériában, amely egy külön-
leges „mûvészetnek” adott ott-
hont néhány napig. A kertész-
mûvészet sajátságos ága mutat-
kozott be újra városunkban, 
immár második alkalommal. 
A bonsai hívei ilyen nívós kiál-
lítással ebből a mûfajból csak 

ritkán találkozhatnak Érden, de 
még más városban is.

Világszerte, így Magyaror-
szágon is egyre többen tartanak 
lapos tálban apró fákat. A bonsai 
szó jelentése „kis fa edényben”, 
Japánból ered, bár maga a külön-
leges hobbi Kínából származik, 
ahonnan buddhista szerzetesek 
vitték egy évezreddel ezelőtt a 

Törpe fák a Vigadó Galériában

Séta a „kis” erdõben
szigetországba, ahol hatalmas 
népszerûségre tett szert, lehet-
nek kinti és szoba tartásúak. 
Ázsiában filozófiának tekintet-
ték, az ember és a természet 
harmóniájának szimbóluma lett 
évszázadok alatt.

– Ezek az apró növények nem 
torzszülöttek, minden olyan 
jellegzetes vonást megtalálha-
tunk bennük, ami egy felnőtt 
fa velejárója, és nem kínzás, 
hiszen a rendesen gondozott 
növény nagyszerûen érzi magát 
– mondta az érdi bonsai kiállítás 
főszervezője, Marczika András 
okleveles kertészmérnök. 
– A bonsai két alapvető szabá-
lyozásra épül, a földmennyiség 
korlátozására és a rendszeres 
metszésre. Igazán nagy élmény 
virágzó fákat látni íróasztalun-
kon, termését érlelő cserjéket 
szobánk díszeként.

Ezen nem vitatkozhatunk, 
mert amit a Vigadó Galériában 
láttunk, az tényleg élmény volt. 
Kár, hogy kevesen élhették át 
ezt a a „kis csodát”…

 –i –ó

Marczika András fõ szervezõ metsz és magyaráz a bonsairól

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Gyönyörû formájú törpe fák, szép 
sorban...
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Madarász Krisztina főszervező 
korábban azt nyilatkozta, biz-
tos benne, hogy a felkészülési 
időszak végére jó kis csapattá 
válik a döntőbe jutott maroknyi 
hölgykoszorú. Már félidőben 
azzá vált – igaz, ahogy közeledik 
a nagy nap, érződik a feszült-
ség és az egészséges vetélke-
dés a versenyzők közt. Az érdi 
Diamond Fittness-Wellness-ben 
zumba órán vettek részt nemrég 
és olyan jól érezték magukat 
ott, hogy azóta is többen vissza-
járnak önszorgalomból, mint 
legutóbb szombaton is, amikor 
többen ott erősítettek, súlyzóz-

tak. Öröm volt nézni ezeket a 
szépségeket, milyen jókedvvel, 
vidáman, mosolyogva izzadtak, 
szenvedtek, zumbáztak, ami 
bizony igen nehéz. Hamarosan 
a kifutón kell gyakorolniuk a 
mozgást, a „vonulást”. Az se 
olyan könnyû – a látszat elle-
nére – az amatőröknek, akik 
még soha sem mutatták meg 
magukat színpadon, amikor 
minden szem rájuk szegeződik 
és közben még mosolyogniuk is 
kell, illetve könnyednek is kell 
látszaniuk… 

A lányok október végén, 
november elején részt vettek 

elméleti oktatásokon is, amit 
szintén láthatóan jól vet-
tek. Számukra hasznos volt a 
divatról és a környezetvéde-
lemről érdekességeket hallani. 
A napokban is vár rájuk egy 
érdekesség: az egyik érdi általá-
nos iskolában tartanak előadást 
alsó tagozatosoknak az egész-
séges táplálkozás fontosságáról 
és hogy ne csak beszéljenek az 
egészségről, almát is visznek a 
gyerekeknek.

November 30-án a döntő-
ben, a Finta-rendezvényházban 
pedig, a gála vacsorán királynőt 
választanak, Vastag Csaba éne-
kes sztárvendég jelenlétében.

 (temesi)

Közönségszavazás az Érd 
Szépe facebook oldalon! Ön 
is szavazzon bátran, mert a 
szavazók között  ajándékot 
sorsolunk ki. A közönségtől 
legtöbb szavazatot kapott 
hölgy pedig értékes díjban 
részesül.  

Sok sikert kívánunk!
Bada Zoltán szervező,

 Madarász Krisztina  
szakmai vezető 

Szavazni a facebook/Érd 
Szépe oldalon lehet.

Elõzõ lapszámunkban megkezdett sorozatunkat 
folytatjuk – ezúttal is bemutatunk néhány olyan 

közlekedési útvonalat, ahol a közelmúltban válto-
zások történtek, illetve történnek.

Helyzetképek az utakról

Az Alsóerdõsor utca egy egész városrész számára használható kerülõút

Már csak egy nagyon kicsi hiányzik 
ahhoz, hogy a teljes Alsóvölgyi út 
jól járható legyen

A korábbinál sokkal jobb minõségû az út a Daróczi 
utcában  Az útépítõk a fákra is vigyáztak a Földmunkás utcában

Õsz a Kalotaszegi utcában Ott is jól járható út van, ahol korábban nehéz volt közlekedni - Tetõfedõ utca

Iskolában, az egészséges táplálkozásról

Érd szépék, útban a döntõ felé…
Már csak két hét és kiderül, ki a legszebb lány Érden. Addig azonban van még 
néhány tennivalója a tíz döntõs hölgynek, például egy általános iskolában tartanak 
majd elõadást a gyerekeknek az egészséges táplálkozásról. S persze „gyúrnak” a 
döntõig, hogy minél szebb, elõnyösebb alakjuk legyen…

A bizakodó döntõsök egy csoportja

 Érdi szépségek a futópadon

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

panoráma
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– Sokat dolgoztunk a gye-
rekekkel és a szülõkkel 
közösen a rendezvény 
sikeréért, hiszen évek 
óta egyre népszerûbb 
– mondta Szénásiné 
Mészáros Márta, az óvoda 
vezetõje. – Százhatvanan 
járnak hozzánk, hat cso-
portban, a legkisebbek 
fekete-fehér rajzokat 
készítettek a libákról, a 
nagyobbak már ki is szí-
nezték. Mindet kiraktuk 
a falra, bárki megcsodál-
hatta azokat.

Az óvoda udvara meg-
telt péntek este szülõkkel 
és gyerekekkel, szépen 
fogytak a libazsíros, 
lilahagymás kenyerek, 
a forró tea és az édes-
ségek. Miután mindenki 
kellõen jól lakott, elindul-
hatott a menet. A színes 
lampionok séta közben 
– a Kincsestõl a város-
központig a Felsõ utcán 
át és vissza – imbolyogva 
jelezték a kíváncsi érdi-
eknek, itt egy kedves kis 
közösség alakult ezen az 
órán. Énekeltek, gágogtak 
a gyerekek, az egy órá-
nyi „ballagáson” vidám 
libadalok és libamondó-
kák csendültek fel - nem 
is gondoltam, hogy ilyen 
sok van belõlük. Már csak 
az élõ libák hiányoztak a 
libasorból… (temesi) 

A Szociális Gondozó Központ Érda „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Időseket Ellátó Központ - Ápoló 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az ellátottak testi-lelki jólétének biztosítása. Az egészségügyi team tagjaként a szakfeladatok koordinálásával részt vesz a preventív, egészségmegőrzési, 
egészségfejlesztési folyamatokban. A szakma irányelveinek megfelelően tevékenykedik. Segíti a gyógyító-megelőző tevékenység hatékony működését. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:  • Emelt szintű szakképesítés, Ápoló-HÍD emelt szintű szaktanfolyam  • Idősellátás területén szerzett tapasztalat • Legalább 3-5 
év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, 
erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2013. november 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/484/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.
vagy
• Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Denkovics Ildikó, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érdi Honlap - 2013. november 11.

Tájékoztató és tudnivalók 
a 2013. évi õszi zöld- és biohulladék elszállításáról
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit kft az önkormányzati rendelnek megfelelõen 2013 
november 9 és 2013 december 7 között végzi el az õszi zöld- és a  biohulladék gyûjtését.

Kérjük, hogy a zöldhulladékot az ingatlantulajdonosok zsákban helyezzék az ingatlan elé az ütem-
terven feltüntetett idõpontban.

A gyûjtés-szállítás ingyenes, azonban a zsákot az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. Kérjük, 
hogy a zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek el. A zsákot ne kössék be, mert annak tartalmát 
szúrópróbaszerûen ellenõrizzük. Amennyiben idegen anyagot találunk a zsákokban, úgy a teljes 
mennyiség elszállítását megtagadjuk. A zöldhulladékot zsákosan szállítjuk el és a zsákokat nem adjuk 
vissza.

Fontos!
A gyûjtést egy idõben több helyszínen kezdjük meg, ezért az ütemtervben feltüntetett napon reggel 

7 órára kérjük kihelyezni a zsákokat az ingatlan elé.

A gyűjtés ütemterve

2013.11.09.
Ács u. Ajnácskő u. Aknász u. Alsóerdősor u. Aszfaltozó u. Asztalos u. 
Bádogos u. Bányász u. Barlang u. Bem József tér Bem köz Bérc u. 
Betonozó u. Bognár u. Burkoló u. Búvár u. Csigás u. Csillés u. Csiszoló 
u. Csókakő u. Csúcs u. Csurgói u. Daróci u. Darukezelő u. Debrői u. 
Detrekő u. Dévai u. Dévényi u. Drégely u. Egervári u. Esztergályos u. 
Faragó u. Favágó u. Fazekas u. Felvinci u. Fényező u. Festő u. Firtos 
u. Fogarasi u. Fonó u. Földmérő u. Földmunkás u. Fraknó u. Fuvaros 
u. Füleki u. Fűrészes u. Fűtő u.  Füzérvári u. Gépész u. Hargitai u. 
Hegesztő u. Hegyalja u. Hollókő u. Iglói u. Iparos u. Írottkő u. Kádár 
u. Kalotaszegi út Kályhás u. Kárpitos u. Kéményseprő u. Kerékgyártó 
u. Kovács u. Kőhalmi u. Kőműves u. Köszörűs u. Kövező u. Kubikus u. 
Lakatos u. Mázoló u. Mester u. Műszerész u. Művezető u. Napszámos 
u. Narancsfa u. Nyárfa u. Nyírfa u. Nyomdász u. Olvasztár u. Orom u. 
Öntő u. Ötvös u. Platánfa u. Rekettye u. Ribizke u. Salgói u. Selmeci 
u. Simító u. Somfa u. Somogyvári u. Somoskő u. Sóskúti u. Szedő u. 
Szendrői u. Szénégető u. Szerelő u. Szigetelő u. Szigetvári u. Sziklás u. 
Szilfa u. Szilvafa u. Szirtes u. Szovátai u. Szövő u. Takács u. Tekercselő 
u. Temesvári u. Tetőfedő u. Tímár u. Tiszafa u. Tordai u. Torockói u. 
Tölgyfa u. Tömösi u. Törcsvári u. Törökbálinti út Trencséni u. Tusnádi u. 
Ungvári u. Üveges u. Vájár u. Vereckei u. Vésnök u. Vihorlát u. Visegrádi 
u. Vízmosás u. Zengő u. Zilahi u. Zólyomi u.

2013.11.16.
Áfonya u. Akácfa u. Almafa u. Alsóvölgyi u. Árnyas u. Árvalányhaj u. 
Ászok u. Aszu u. Avar u. Badacsonyi u. Baján u. Bajuszfű u. Bakator u. 
Balázs u. Bálint u. Barackfa u. Barót u. Bazsarózsa u. Begónia u. Béla 
u. Bendegúz u. Benedek u. Berkenye u. Bernát u. Bertalan u. Bikavér 
u. Bodzafa tér Boglárka u. Bogyó u. Bojtorján u. Bokor u. Bokrétafa 
u. Boldizsár u. Bor u. Borbolya u. Boróka u. Borostyán u. Botond u. 
Bukszus u. Bulcsú u. Burgundi u. Búzavirág u. Bükkfa u. Cédrusfa 
u. Ciklámen u. Citromfa u. Csaba u. Csanád u. Csap u. Csenkesz u. 
Cseresznyefa u. Cserfa u. Cserje u. Csicsóka u. Csormolya u. Csongor 
u. Csopaki u. Csorbóka u. Dália u. Dániel u. Dávid u. Demeter u. Dénes 
u. Dercefű u. Dezső u. Dinka u. Diófa u. Domokos u. Donga u. Ébenfa 
u. Ede u. Edömér u. Égerfa u. Elek u. Elemér u. Előd u. Emil u. Emőd 

u. Eperfa u. Ernő u. Ervin u. Estike u. Ezerjó u. Facélia u. Fagyöngy 
u. Fátyolvirág u. Felsővölgyi u. Fenyőfa u. Fenyves köz Fodormenta 
u. Folyondár u. Furmint u. Fügefa u. Fürdő u. Fűzfa u. Galagonya u. 
Georgina u. Gesztenyefa u. Gladiolus u. Glédicsia u. Gyertyánfa u. 
Gyopár u. Gyömbér u. Gyöngyvirág u. Gyűszűvirág u. Hajnalka u. 
Harangvirág u. Haraszt u. Hársfa u. Hárslevelű u. Hérics u. Hortenzia 
u. Hóvirág u. Ibolya u. Iglice u. Ikravirág u. Infű u. Iszalag u. Izsóp 
u. Jácint u. Jávorfa u. Jázmin u. Jegenyefa u. Juharfa u. Kadarka u. 
Kaktusz u. Kakukkfű u. Kamilla u. Kankalin u. Kármentő u. Kéknyelű 
u. Keserűfű u. Komócsin u. Koronafürt u. Kökény u. Kökörcsin u. 
Kőrisfa u. Körtefa u. Köszméte u. Kövirózsa u. Kutyavári u. Leányka 
u. Ligetszépe u. Liliom u. Lonc u. Lótusz u. Luc u. Lúd u. Lugas u. 
Mahagóni u. Makk u. Málna u. Mandula u. Meggyfa u. Mogyorófa u. 
Moha u. Muskotály u. Must u. Naspolya u. Oportó u. Otelló u. Pezsgő 
u. Rizling u. Sárfehér u. Saszla u. Siller u. Somlói u. Szamorodni u. 
Szép Ilonka u. Szilváni u. Szőlő u. Szürkebarát u. Tárnoki út (Riminyáki 
u. és Ligetszépe u. között) Toboz u. Tokai u. Törköly u. Tüske u. Ürmös 
u. Venyige u. Vincellér u.

2013.11.23.
Aggteleki u. Aradi u. Arany J. u. Bagoly köz Bajcsy-Zsilinszky u. 
Bakonyi u. Báthory I. u. Berzsenyi D. u. Bethlen G. u. Bihari u. Bikszádi 
u. Borszéki u. Börzsönyi u. Brassói u. Bükki u. Cankó u. Cinke u. 
Cserhalmi u. Cserhát u. Csobánci u. Damjanich J. u. Deák F. u. Dobó I u. 
Erkel F. u. Fátra u. Ferenc u. Gábor u. Gárdonyi G. u. Gellért u. Gereben 
u. Gergely u. Géza u. György u. Győző köz Gyula u. Huba u. Hunor 
u. Hunyadi J. u. Imre u. István u. János u. Jenő u. Jókai u. József tér 
Kálmán u. Károly u. Kárpáti u. Kassai u. Kelemen u. Kende u. Késmárki 
u. Keve u. Kolozsvári u. Komáromi u. Komlói u. Kont u. Koppány 
u. Korompai u. Korponai u. Kossuth L. u. Könyves K. u. Körmöci u. 
Kőszegi u. Krasznahorka u. László u. Liptói u. Liszt F. u. Lóránd u. 
Lőcsei u. Madách I. u. Martinovics I. u. Mátra u. Mátyás K. u. Mecseki 
u. Mikes K. u. Miklós u. Mikszáth K. u. Munkácsy M. u. Murányi u. Nagy 
L. u. Naszályi u. Nógrádi u. Pál u. Péter u. Petőfi S. u. Radnai u. Rákóczi 
F. u. Regéci u. Retyezáti u. Riminyáki u. Rozsnyói Sándor u. Széchenyi 
tér Szent István u. Szent László tér Taksony u. Tárnoki út (Riminyáki u. 
és Kolozsvári u. között) Tátra u. Thököly I. u. Tompa M. u. Töhötöm u. 
Vince u. Vörösmarty M. u. Zoltán u. Zrínyi M. u. Zsolt u.

Libadalok, libamondókák, libarajzok és libazsír

Márton napi lampionos felvonulás
Már egy hete csak a libára gondoltak az óvodások, az óvónénik és a szülõk a 
Kincses Óvodában, ahol hagyomány, hogy Márton nap környékén minden a libák 
körül forog. A gyerekek bõszen rajzolták a gágogókat, el is készült legalább száz 
rajz - még az ország elhíresült fõ libása, Lúdas Matyi is megirigyelhetné -, meg-
kentek több száz szelet kenyeret libazsírral, libaformájú sütemények készültek és a 
rengeteg lampionra is rajzoltak több tucatnyit a „finom” libuskákból. 

Lampionok az óvodásoknál
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A hamburger magyar hangja

Végeztünk idén egy felmé-
rést, amely szerint az 50 évesnél 

mint 80% ismer személyesen 
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Az utóbbi hetekben hullámvas-
útra ült az ÉRD. Ebben az érte-
lemben viszont ez egyáltalán 
nem szórakozást jelentett Szabó 
Edina tanítványainak, akik vala-
milyen előjellel biztosan meg-
lepetést szereztek. Legutóbb a 
Veszprém ellen keserûre sikerült, 
ugyanis két pontot hullajtottak 
el a bakonyiak otthonában az 
érdi lányok. Senki sem gondolta 
volna, hogy az együttesek 10. 
fordulóban egymás ellen leját-
szott meccse előtt ugyanabban 
a felében állnak majd a tabellá-
nak és ez biztosan piszkálta a 
hazaiakat. A BSE helyét átvevő, 
céljaiban megint a kiesés ellen 
küzdő fővárosiak ezúttal hálás 
ellenfélnek tûntek, hogy az ÉRD 
ismét sikerélményt szerezzen. 

Csakhogy leginkább saját magá-
val hadakozott a hazai együttes és 
ez kihatott a teljesítményre. Nem 
állt össze a védekezés, így a fővá-
rosiak könnyedén tudták hozni 
azt a góltermést, amit az előző 
szezon bronzérmese. A rutinos 
Borbás Rita állt a fiatal csapat 
élére, a játékosok pedig lelkesen 
játszva és sok mozgással kezd-

tek, megráncigálva a szundikáló, 
nehezen ébredező oroszlán baj-
szát. Minimális előnnyel vezetett 
az MTK, amikor elkezdett haté-
konyabban mûködni a védekezés 
és lendületet kaptak a támadások. 
Zsinórban négy találatot elérve 
fordított az ÉRD, megnyugtatva a 
kedélyeket és csökkentve a ven-
dégek agilitását. A húzóemberek 
főképpen Klivinyi Kinga és Alja 
Koren voltak, ám fokozatosan 
megmutatkozott, hogy Kisfaludy 
Anettet képtelen tartani az MTK 
védőfala. A félidő derekán, 8-7-es 
állásnál megtorpanás következett, 
majd az ÉRD vett újra lendületet. 
A roppant gólerősen játszó Barczi 
Annamárián kívül alig engedé-
lyezett másnak találatot Szabó 
Edina csapata, az érdiek közül 
viszont Kovács Anna is kezdett 
belelendülni. Máris derültebbek 
voltak a játékosok és szurkolók 
egyaránt, amikor villámgyorsan 
magabiztos különbséggel lépett 
el az együttes. 

A kezdődő örömjáték a máso-
dik félidőben is folytatódott. 
Stranigg Ferenc mindösszesen 
kilenc játékost tudott nevezni a 

Nagyarányú gyõzelem idehaza, elõnyszerzés a nemzetközi kupában

Sikerült a javítás
kapusokon kívül, így nem volt túl 
sok variációs lehetősége. Szabó 
Edina viszont bátran kísérletez-
hetett a holland túra előtt, a véde-
kezésváltásra nem volt megfele-
lő válasza az MTK-nak. Bognár 
Barbara és Klivinyi Kinga remek 
munkát végzett, érezhetően meg-
fojtották a vendégek próbálkozá-
sait, amelyek az első percekben 
még sikeresek voltak. Könnyû 
gólok születtek és újabb szûk 
tíz perc elteltével már számol-
hattak is a szurkolók az MTK-
ra. A vendégek nehéz helyzete 
csak fokozódott azzal, hogy az 
ÉRD soraiból négyen is roppant 
gólerősen kézilabdáztak és a ven-
dégek egyre fogyó ereje is foko-
zatosan hagyta el őket. Kisfaludy 
Anett remek kiszolgálást kapott 
és rendre értékesítette is a zic-
cereket, olyannyira, hogy érdi 
pályafutása legeredményesebb 
bajnoki mérkőzését zárta a maga 
kilenc góljával. Az érdemi kérdé-
sek eldőltek, leginkább a megté-
pázott önbizalom helyreállítása 
lehetett a legnagyobb motiváció, 
illetve a nemzetközi mérkőzésre 
való felkészülés. Ezt rendkívül 
produktív játékkal sikerült is elér-
nie a gárdának, hiszen számolat-
lanul jöttek a gólok. 

Az ÉRD az idei bajnoki sze-
zonban legnagyobb arányú győ-
zelmét aratta, egyben a Városi 
Sportcsarnok falain belül sem ért 
még el 38 gólt. Ebből a mér-
kőzésből még ha messzemenő 
következtetéseket nem is érde-
mes levonni, de a szép momen-
tumokat, periódusokat érdemes 
elraktározni. A győzelemmel járó 
két ponttal az ÉRD végre ismét 
a tabella első felébe lépett, meg-
kezdte a felzárkózást. 

ÉRD – MTK-Budapest  
38-23 (16-9)
Érd, Városi Sportcsarnok, 650 
néző
Játékvezetők: Horváth Zoltán, 
Simó András
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 2, Triscsuk Krisztina 3, 
Kovács Anna 6, Szara Vukcsevics 
1, Balog Beáta, Szekeres Klára 1, 
Kisfaludy Anett 9, Klivinyi Kinga 
5, Wolf Alexandra 2 (1), Oláh 
Nóra 3, Kovács Gréta, Alja Koren 
5, Bognár Barbara 1
Vezetőedző: Szabó Edina
MTK: Hrankai Regina, Kurucz 
Annamária, Kókai Ágnes (kapu-
sok), Kulich Norina 3, Pácz 
Laura Liza, Fundák Annamária 
2, Kopecz Barbara 1, Petrovszki 
Katalin, Rózsa Veronika, Borbás 
Rita 5, Buzsáki Nikolett 1, Barczi 
Annamária 11 (1)

Vezetőedző: Stranigg Ferenc
Hétméteresek: 1/1, ill. 3/1
Kiállítások: 4, ill. 2 perc

A 10. forduló további  
eredményei:
Ipress Center-Vác – Győri Audi 
ETO KC 25-32 (12-14)
FTC-Rail Cargo Hungaria – 
Siófok KC-Galerius Fürdő  
40-23 (19-13)
DVSC-TVP – Fehérvár KC  
21-23 (7-11)
Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC – Békéscsabai ENK 
SE 20-19 (9-14)
Eszterházy KFSC-Globál Safe 
– Dunaújvárosi Kohász KA   
26-36 (10-17)

Elkezdődött az újabb kupaka-
land!

 Újra nekivág az ÉRD a nagy 
kalandnak, amibe már tavaly, 
illetve egy kis ideig a szezon 
elején is belekóstolt. Egy éven 
belül mindhárom nagy sorozat-
ban megmérettette magát Szabó 
Edina együttese, ami unikum a 
kézilabda világában. A Bajnokok 
Ligája selejtezője azért fájó 
emlék maradt, egy nagyon emlé-
kezetes összecsapáson 40 per-
cen keresztül vezetett az ÉRD a 
Ferencváros ellen, de Triscsuk 
Krisztina sérülését nem tudta 
feldolgozni. Már akkor lehetett 
tudni – miután a KEK-ben folytat-
hatták a narancsmezesek – hogy 
a lehetséges ellenfél a holland 
SERCODAK Dalfsen és a lengyel 
Zaglebie Lubin közül kerülhetett 
ki. Végül előbbi lett a befutó, 
miután összetettben hat góllal 
búcsúztatta riválisát, úgyhogy 
hosszú út várt az érdi lányokra, a 
végállomás pedig Zwolle volt. 

 A holland kézilabdát nem lehet 
egy vállrándítással elintézni, ezért 
Szabó Edina alaposan felkészült 
az ellenfélből. A párharc esélye-
se – a szurkolók reményei sze-
rint is – a magyar együttes volt. 
A zwollei csarnok is az érdi druk-
kerektől volt hangos, a B-közép 
mind hangban, mind pedig a 
Hollandiában is roppant népszerû 
narancssárga pólókkal is komoly 
feltûnést keltett. Remek kapustel-
jesítményekkel indult a találkozó 
és az első percek máris fordula-
tos játékot hoztak. A hollandok 
kerültek fölénybe, amit Triscsuk 
Krisztina próbált meg ellensú-
lyozni. Több esetben szerencsé-
je volt az ÉRD-nek, ugyanakkor 
az első pillanatoktól szembeötlő 
volt, hogy a technikai hibákat, 
labdavesztéseket azonnal bünte-
ti a Dalfsen. Oguntoye Viktória 
olykor egészen valószínûtlen 
bravúrokat is bemutatott, a ten-
dencia mégis nyugtalanította 

Szabó Edinát, aki azonnal kikérte 
idejét. Meg is lett az eredmé-
nye a taktikai megbeszélésnek, 
növelték a tempót a magyarok és 
továbbra is sorjáztak a kápráza-
tos védések. A szélekre szorítot-
ta ki a próbálkozásokat az ÉRD 
és Oguntoye Viktória általában 
kiválóan zárta a szöget és háríta-
ni tudott. A magyar kapus ilyen 
teljesítménnyel megalapozhatja 
helyét a válogatott keretében, 
ugyanis Hajdu János talán ezen 
a poszton küszködik leginkább. 
Triscsuk Krisztina többször is 
remek cselekkel zilálta szét telje-
sen a tulipánosok védelmi vona-
lát, és amikor Szekeres Klára tett 
ugyanígy, annak már vezetés lett 
az eredménye. A hazaiak közül 
Lynn Knippenborg játszott leg-
jobban, de az egyre fokozódó érdi 
sebességgel egymaga ő sem tudta 
felvenni a harcot. Kifejezetten jól 
kézilabdázott ebben a periódus-
ban az ÉRD, a hollandok csak 
kapkodták a levegőt, alig várták 
a sípszót és a szünetet. Csakhogy 
addig jelentősre hízott a differen-
cia, Schatzl Nadine pedig átlövői 
képességeit is megvillantotta elké-
pesztő repertoárjából – gyönyörû 
mozdulattal zúdította a labdát 
Annick Lipman hálójába. 

 Nagy kár volt, hogy pont 
ezt a játékot kellett megtörnie a 
szünetnek, ugyanis egy nagyon 
feltüzelt Dalfsen jött ki a foly-
tatásra. Az érdiek viszont egy 
kicsit hosszabb ideig nyújtották 
a pihenőt, de Szabó Edina két 
holland gól után azonnal érezte a 
bajt és igyekezett felrázni tanítvá-
nyait. Lendületbe jöttek a hazai-
ak, Myrthe Schoenaker és Yara 
Maria Nijboer állt a rohamok 
élére. Oguntoye Viktória védé-
sei ellenére is hétmérföldes lép-
tekkel érkezett a Dalfsen. A baj 
csak fokozódott akkor, amikor 
gyors egymásutánban Kisfaludy 
Anettet és Schatzl Nadinet is 
kétperces kiállítással sújtották a 
portugál játékvezetők, de nem-
sokára követte őket Ana Pavkovic 
is. A hollandok trénere is tüzel-
te csapatát és hergelte magát, 
amiért sárga lapot is kapott, ám 
ettől függetlenül tehetetlen volt a 
Dalfsen kísérletei ellen az ÉRD, a 
szép megoldások közé pedig még 
egy kínai figurából elért találat is 
befért. Sok volt a labdavesztés, 

könnyen lőhettek gólt a hazai-
ak és pont egy újabb hiba után 
Fabienne Logtenberg kiegyenlí-
tett. A magyar együttes azonban 
komoly tartást mutatott, hiába a 
9-3-as etap a hollandok javára, 
Kovács Anna vezetésével újabb 
lendületet vett. Erre már nem 
maradt válasza a Dalfsennek, 
amely küzdött derekasan, de újra 
irányítása alá vonta az összecsa-
pást a vendégcsapat. Öt perccel 
a vége előtt aztán kisebb admi-
nisztrációs probléma lépett fel, 
ez sem törte már meg azonban 
az ÉRD-et.

 A magyar csapat remek hely-
zetbe kormányozta magát a 
visszavágó előtt, ugyanakkor a 
hibák csökkentésén lesz most idő 
dolgozni a visszavágóig. 

KEK, 3. forduló, 1. mérkőzés
SERCODAK Dalfsen – ÉRD  
23-26 (11-17)
Zwolle, Landstede Sportcentrum, 
650 néző
Játékvezetők: Daniel Martins, 
Roberto Accoto Martins (portu-
gálok)
Dalfsen: Annick Lipman, Loren 
Voor’t Hekke (kapusok), Esther 
Schop, Fabienne Logtenberg 
4, Sharina Van Dort 1, Ellen 
Schutte, Lisan Van Hulten, 
Ana Pavkovic 1, Nicole Kooiker, 
Myrthe Schoenaker 6 (1), Inger 
Smits, Alineke Ros 2, Yara Maria 
Nijboer 4, Lynn Knippenborg 5, 
Marion Ossterveld
Vezetőedző: Peter Portengen
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 2, Triscsuk Krisztina 
5, Kovács Anna 5, Szara 
Vukcsevics, Balog Beáta, 
Szekeres Klára 1, Kisfaludy 
Anett 1, Klivinyi Kinga, Wolf 
Alexandra 6 (6), Oláh Nóra, 
Kovács Gréta, Alja Koren 4, 
Bognár Barbara 2
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 1/1, ill. 7/6
Kiállítások: 8, ill. 8 perc

A KEK 3. fordulójának vissza-
vágóját a SERCODAK Dalfsen 
ellen november 17-én rendezik 
az érdi Városi Sportcsarnokban. 
A találkozó 17:30 órakor kezdő-
dik. 

 Szarka András

A csapategységnek hála hiába egyenlített ki a holland együttes, a hajrában 
az ÉRD kerekedett felül

sport
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Ötgólos vereség idegenben
Az NB II. Férfi Kézilabda Bajnokság Északnyugati csoportjában, 
a bajnokság 7. fordulójában november 9-én, szombaton délután 4 
órakor Móron szerepelt az érdi Treff07 SE csapata. A hazai pálya 
minden előnyét élvező rutinos hazai gárda biztos, ötgólos győzel-
met aratott a mérsékelt teljesítményt nyújtó érdiek ellen. A Treff07 
nem tudta ezen a mérkőzésen a tőle már megszokott jó védekezést, 
jó kapusteljesítményt nyújtani. A megfelelő és szükséges összpon-
tosítás sokszor hiányzott, aminek az eredménye a sok technikai 
hiba lett. 

Móri KSC – Treff07 SE Érd 27-22 (13-9)
Játékvezetők: Dobovai Zoltán és Blaskó József

A Treff góllövői: Császár 7 (5), Balázsovics 7, Tiszai 4, Tóth 3, 
Móra 1.

A bajnokság állása:

	 Csapat	 	J.		 Gy.	 D.	 V.	 Dob.	 Kap.	 	P.

  1.  Tatabánya KC II-Budaörs  7  5  0  2  223  186  10

  2.  Georgikon DSE   7  5  0  2  203  187  10

  3.   Szentgotthárdi KK   6  4  1  1  160  132  9

  4.  Községi SE Tarján   6  4  0  2  178  156  8

  5.  Móri KSC   7  4  0  3  209  203  8

  6.  Komáromi Városi SE   6  3  1  2  163  154  7

  7.  Veszprémi Egyetemi SC   6  3  0  3  181  153  6

  8.  Ácsi Kinizsi SC  6  3  0  3  168  165  6

  9.  Hort SE   6  2  2  2  151  167  6

10.  Treff 07 SE   7  2  0  5  161  170  4

11.  Bakonyerdő Pápa   7  2  0  5  185  248  4

12.  Tapolca VSE   7  0  0  7  158  219  0

A junior mérkőzés már kedvezőbben alakult, ugyanis megszüle-
tett az idei első idegenbeli győzelem, sokszor szép, taktikus akciók 
nyomán:

Móri KSC – Treff07 SE. Érd 24-29 (12-13)

A Treff kézilabdázói jövő vasárnap, november 17-én 18.00 órai 
kezdéssel fogadják a táblázat 4. helyén álló Községi SE Tarján csa-
patát a Piroska út 6. szám alatti Sportcentrumban. Minden kedves 
érdeklődőt, szurkolót szeretettel vár az SE vezetése. A juniorok 
16.00 órai kezdéssel játszanak előmérkőzést.

 Buday Ferenc

Néhány évvel ezelőtt még 
szomszédvárosok rangadójáról 
beszéltünk volna, ma pedig a 
bajnoki tabellát látva egy kiesés 
ellen küzdő hazai csapat és a 
bajnoki címért versenyben levő 
vendégcsapat találkozójára 
került sor. Az érdiek mint mind-
egyik mérkőzésükön, ezúttal is 
a három pont megszerzéséért 
érkeztek Százhalombattára, míg 
a vendéglátók a tisztes helyt-
állásban bíztak. A rangadónak 
nem nevezhető találkozóra 
nagy számban érkeztek érdi 
szurkolók, sőt a battai drukke-
rek közül is sokan voltak kíván-
csiak a találkozóra.

Érdi támadásokkal kezdő-
dött a mérkőzés, igazolva, hogy 
nem szeretnék a három pont 
sorsának eldöntését a mérkőzés 
végére hagyni, hanem minél 
előbb tekintélyt teremtő előnyt 
akarnak szerezni a szebb napo-
kat megélt hazaiakkal szem-
ben. Az első percekben még 
állta a vendégrohamokat a 
hazai csapat, de a 12. percben 
az érdi támadók már mattol-
ták a hazai védelmet. Ebedli 
Z. beadását Németh G. lőtte a 
kapuba. 0-1. Továbbra is túl-
nyomóan a hazai térfélen folyt 
a játék, a battai játékosok nagy 
ritkán jutottak el az érdi kapu-
ig, és támadásaikban nem volt 
benne a gólszerzés lehetősége. 
Nem így a vendégek csatárai-
nak játékában. A 24. percben 
a 16-osra betörő Gyurácz B.-
t csak lerántani tudta a hazai 
védő. A megítélt büntetőt Papp 
G. biztosan értékesítette. 0-
2. Továbbra sem csökkent az 
érdiek támadó kedve, amely a 
38. percben újabb gólt ered-
ményezett. Papp G.-t szerelték 

szabálytalanul a 16-oson belül. 
A megítélt büntetőt a sértett 
értékesítette. 0-3. Ezzel még 
nem ért véget a hazaiak szá-
mára a rémálom. A 43. perc-
ben Cservenka G. indította egy 
nagyszerû labdával Gyurácz B.-
ot, aki a kifutó kapus mellett 
perdített a kapuba. 0-4.

A nagyszerû első félidő után 
joggal vártak az érdi szurkolók 
további gólparádét, de ez saj-
nos ezúttal elmaradt. Az első 
szép akciót még a vendégcsapat 
vezette, és Papp G. emelését 
a hazai kapus nagy bravúrral 
tolta a kapufára, de utána mint-
ha valami elszakadt volna az 
érdiek játékában. Támadásaik 
lelassultak, körülményessé vál-
tak és ezt látva felbátorodott a 
hazai gárda. Egyre bátrabban 
és veszélyesebben játszott és 
ennek jeleként egy akció végén 
Süveges G.-nak a gólvonalról 
kellett mentenie. A 79. percben 
az egyébként nem sok szabály-
talansággal tarkított mérkőzé-
sen a hazai csapatból Somogyi 
T. hátulról csúnyán felrúgta 
Németh G.-t, aki az első kezé-
be akadó tárggyal megdobta 
a szabálytalankodó játékost. 
A mérkőzésvezető mindkettő-
jüket azonnal kiállította. Nem 
vette komolyan a figyelmeztető 
jelet az érdi csapat, így a 82. 
percben a hazaiaknak sikerült 
a szépítő találatot elérniük. Egy 
hosszú indítás után Károlyi O. 
lőtt a kapuba. 1-4.

Az első félidőben látott 
nagyszerû játékot a második 
félidőben nem tudta az érdi csa-
pat megismételni, így nem volt 
meglepő, hogy a lelkes hazaiak-
nak sikerült a szépítő találatot 
elérni.

Százhalombattai LK – Érdi 
VSE 1-4 (0-4)

Százhalombatta, 250 néző
Vezette: Jakab Árpád
Érd: Kertész F. (Nagy E.) -
Ebedli Z. (László Cs.), Jakab 
Á. (Habos G.), Süveges G. 
Németh G.-Papp G., (Dobray 
Zs.) Csizmadia Z., Kupi Z., 
Cservenka G., Kormos E. (Patkó 
Gy.) – Gyurácz B.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Papp G. 2 ( mind-
kettőt 11-esből), Németh G., 
Gyurácz B.
Piros lap: Németh G.
Jók: Süveges G., Németh G., 
Papp G., Gyurácz B.

A mérkőzés után egyik edző 
sem volt maradéktalanul meg-
elégedve csapatával.

Limprger Zs.(Érd):
– Az első félidőben nagyszerû 

játékkal 4 gólt rúgva és pár 
helyzetet kihagyva biztosan 
vezettünk. A második félidőben 
olyan játékosokat is kipróbál-
tam, akik eddig kevesebb játék-
lehetőséget kaptak. Ennek tük-
rében tanulságos volt a második 
félidő.

Károlyi Róbert (Sz.batta): 
– Az első félidőben kijött az 

Érd nagyobb tudása. A második 
félidőben már egyenrangú 
ellenfelek voltunk. Gratulálok 
az Érdnek és sok sikert kívánok 
a bajnokságban.

A 14. fordulóban, november 
16-án szombaton egy órakor a 
Nagykőrösi Kinizsi együttese 
vendégeskedik az Ercsi úti sport-
pályán, majd az őszi utolsó, a 
15. fordulóban, november 23-án 
szombaton egy órakor Fóton a 
Csomád SK csapata ellen lép 
pályára az érdi együttes.

 Harmat Jenő

Százhalombattai LK – Érdi VSE   1-4 (0-4)  

Egy félidõnyi nagyszerû játék  

Nem sokáig állta a zöldmezes érdi támadók rohamait a vendéglátó battai 
csapat
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

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

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

Érdi cég keres fõ állású tûz- és munka-
védelmi szakembert szakirányú végzett-
séggel, azonnali kezdéssel. Pályakezdõk 
jelentkezését is várjuk! Fényképes 
önéletrajzokat az erdimunkavedelem@
gmail.com e-mail címre várjuk.

Nyugdíjas párt keresünk alkalmi 
munkára, ahol a hölgy egészségügyi v. 
szociális végzettségû, az úr pedig autó-
val rendelkezik. T: 06 20 433 1834

Élelmiszerüzletünkbe gyakorlattal 
rendelkezõ boltvezetõ-helyettest, pénz-
tárost, csemegepultost felveszünk. 
T:0630 582 1280

Nemzetközi viszonylatra gépkocsi-
vezetõket keresünk C-, E-kategóriás jogo-
sítvány szükséges. T:06 30 522 7457

ÁLLÁST KERES

Idõsgondozást vállalok ott-lakással. 
T:06 30 380 7268

ÁLLAT

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FELVÁSÁRLÁS

Használt PÁRNÁT, DUNYHÁT kész-
pénzért veszek,és egyéb mást, minden-
féle hagyatékot! 06-70-356-7614



















FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GÉP

GONDOZÁS

Családokhoz ajánlunk megbíz-
ható idõsgondozókat, takarítónõket, 
házvezetõnõket, bébiszittereket igény 
szerint. Empátia Családsegítõ Iroda 
www.empatiabalatin.net 0620/465-
8458, 061/336-1094

GUMISZERVIZ

INGATLAN

Dunakeszi új építésû ház, nagy kert, 
3 szint, 285 m2, extrák, olcsó rezsi, 
áron alul sürgõsen eladó.Ár:39 M 
+36303527254   
www.ingatlan.com/6985505

A Kodály köröndnél frissen felújított, 
azonnal beköltözhetõ, polgári hangu-
latú lakás eladó. 45 nm. 10,9 M Ft 
+36208281444   
www.ingatlan.com/20369217

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

Érden a központban I. emeleti 2 
szobás, étkezõkonyhás 56 m² felújított 
lakás eladó. T:06 30 634 4852

Újpesten 2+2 félszobás 68 m²-es 
földszinti lakás eladó, iár: 10,6 M Ft. 
T:06 30 545 6235

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

INGATLANIRODA

JÁRMÛ

KERT

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

KIADÓ

Kiadó egy szoba, konyha, fürdõszobás 
bútorozatlan lakás, max. 2 fõnek. Lakbér 
rezsivel együtt 55 E Ft/hó+40 E Ft kau-
ció. T:0670 213 555, 0670 609 4889

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

Érden kül. bejár. lakrész kiadó 1 
fõnek olcsón kaució nincs. Jó közleke-
dés! T:0670 513 9174, 0623 365 653

Érden 1,5 szobás lakás kiadó 45 E 
Ft+rezsi+1 hó kaució szükséges. T:06 
70 578 5696, 06 70 326 1809

Érd-Parkvárosban 50 m²-es felújított 
önálló ház 50 E Ft +rezsi+kaucióért 
kiadó. T:06 70 332 5544

Érd-parkvárosban kertes családi ház-
ban lakás kiadó, olcsó fûtési lehetõség. 
T:06 30 278 7734

KIADÓ LAKÁST KERES































KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közle-
kedéssel ügyfeleink részére a belváros-
ban (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 árajánla-
tért, hívjon akár most: 06-30/52-98-244 
akár hétvégén is!

KUTYAKOZMETIKA

Rizetta Kutyakozmetika! Szakszerû 
s barátságos bánásmód, többéves 
tapasztalat. T:06 20 4008 194;  
http://bedlington.hu

MÉTERÁRÚ

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS







Egyéni angolórák gyakorlott tanár-
tól, bármely napszakban otthonában is! 
T:0620 925 5288

Angol szinten tartó társalgás haladók-
nak. T:06 20 925 5288

PAPLANKÉSZÍTÉS

Paplan-párna készítés átdolgozás 
tolltisztítás tollfelvásárlás új pehelypap-
lanok szállodai textil teflonos terítõk 
XI. Fehérvári 114/b www.juditpaplan.hu 
30/9717195 30/9408359

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-
8909

RUHAJAVÍTÁS

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

SZABÓ

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZO-
LÁS olcsón, minõségi kivitelben, bútor-
mozgatással, takarással akár azonnalra! 
Tel: 706-64-19, 06-20-9877-273

SZOLGÁLTATÁS













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

TÁRSKERESÕ

74 éves fiatalos, vidám, özvegy, várom 
azt a nemdohányzó özvegyurat, aki korban 
hozzám illik és társam lenne. Kalandorok 
ne hívjanak. T:06 23 347 275

TELEK

Érden, Fürj utcában 200 N-öles ren-
dezett, bekerített telek ásott kúttal, csa-
tornával, aszfaltút mellett 6,9 M Ft-ért 
eladó T:06 30 430 4020

Építési telek eladó, 886 nm2 Érd, Csíz 
utcában. Érd: 06-30/6528-273

TETÕSZERVIZ

TÛZIFA

Tölgy, bükk: 2300 Ft/q, 1 m³ 10500 
Ft; akác: 2600 Ft/q eladó, ingyenes 
kiszállítás Pest megyében. T:0620 582 
4848

TV JAVÍTÁS

VARRÁS 











ÜDÜLÉS

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Eladó gyógyszertári patikaedények, 
fatáblák, FÉG fali gázmelegítõ, fa 
étkezõszekrény. T:0620 358 9627

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

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátor, elzáró csere 
javítás. Víz-fûtési rendszerek kiépítése 
mosó és mosogatógép bekötés 06 70 
642 75 26
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