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Téli felkészülés
A polgármesteri sajtótájékoztató egyik fő 
témája a téli időjárás volt.

2

Nyílt nap
Információs pulttal, tájékoztató anyagokkal 
várták az Érdi Járási Hivatalban érdeklõdõket.
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Adventi gyertyagyújtás

Szikrázó napsütés, karácsonyi dallamok, forralt bor, meleg tea illata, pirosló almák, 
omlós bejglik és gõzölgõ babgulyás – ezek adták a vasárnapi adventi gyertyagyúj
tás ünnepi, meghitt, családias hangulatát. No meg a fellépõ, igét hirdetõ vendégek, 
és persze az érdiek, akik eljöttek beszélgetni, megpihenni, a lelküket felkészíteni 
az ünnepre. Hogy erre módjuk volt, az a helyi szervezeteknek, egyházközségeknek 
és az önkormányzatnak köszönhetõ, amelyek összefogva, adományokból, támoga
tásokból szervezték meg az ünnepséget. 5. oldal

Megvan Érd Szépe!

Húszévesen megszületett Érd elsõ szépségkirálynõje! 
Sokáig kellett erre a pillanatra várni, de megérte, 
mert egy elegáns gálán „jött a világra”. Simon Zsuzsa 
egyetemista meglepte saját magát meg a várost 
megkoronázásával, hiszen nem is akart indulni a ver
senyen, amelyet végül megnyert… 12. oldal

Bölcsõdeavatás
A XXI. század követelményeinek megfelelõ, 
korszerű bölcsõdét adtak át Diósdon.

10

Sportágfejlesztés
Érd adott otthont a birkózásban létrejött cent
rumok közötti csapatbajnoki vetélkedésnek.

16

Tüzes színek

Szemadám György, a 
festõ mûvésztársa, mû
vészeti író nyitotta meg 
Puha Ferenc érdi önálló 
kiállítását. 7. oldal

Értékelés

A kezdeti nehézségekrõl 
és az õszi eredményes 
szereplésrõl kérdeztük 
Limperger Zsoltot, az Érdi 
VSE szakmai igazgatóját.
 16. oldal
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Meghívó

az Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi  
Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2013. december 11-én 
(szerdán) 18:00 órakor

kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola

(2030 Érd,  
Diósdi út 101.)

Meghívó

az Óváros – Érdligeti 
Településrészi Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2013. december 12-én
 (csütörtökön) 18:00 órakor 

kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Érdi Bolyai János
Általános Iskola

(2030 Érd, Erzsébet u. 24.)
ebédlõ

A naptár csak pár napja, az idő-
járás már jó két hete telet mutat; 
a langyos, esős idő után hirtelen 
beköszöntött a fagy, havas eső-
vel, dermesztő széllel. Ahogy a 
lakók, úgy az Érdi Közterület-
fenntartó Intézmény (ÉKFI) is 
készül, készült a télre – a részle-
tekről Mészáros Mihály, az ÉKFI 
megbízott vezetője számolt be 
a november utolsó szerdáján 
tartott sajtótájékoztatón.

– A hóeltakarítás, síkosság-
mentesítés alapfeladataink 
közé tartozik. A téli készen-

léti időszak intézményünknél 
november 15-től március 15-ig 
tart, éjjel-nappali ügyelettel. 
Gépparkunk karbantartott, 
a sószórókat is szervizeltük, 
így készen állnak a téli mun-
kákra. Megrendeltük a szó-
róanyagokat, ezek egy részét 
már leszállították intézmé-
nyünkhöz. Nemcsak sóval és 
homokkal fagymentesítünk, 
hanem kalcium-kloriddal is, 
ami növeli a hatékonyságot 
és környezetbarát is – mond-
ta Mészáros Mihály, hozzáté-

ve: az utak téli takarításának, 
kezelésének ütemét törvény 
szabályozza.

– Először azokat a szilárd bur-
kolatú utakat síkosságmentesít-
jük, amelyeken autóbusz köz-
lekedik. Ezután következnek a 
főutak és a gyûjtőutak. A hóesés, 
ónos eső elállta után 4-6 órával 
tisztának kell lenniük a tömeg-
közlekedést szolgáló utaknak, 
míg a gyûjtőutaknál ez az idő-
tartam 8-10 óra. A burkolatlan 
utakat a hó eltolásával tesszük 
járhatóvá. A kritikus útszaka-
szokon – például emelkedők 
mentén, éles kanyaroknál – sót, 
homokot helyezünk ki, hogy a 
lakók, illetve munkatársaink fel-
szórhassák e helyeket – mondta 
Mészáros Mihály, hozzátéve: 
folyamatosan figyelik az időjá-
rás-jelentést, és a beígért csa-
padék lehullása előtt sóznak, 
hogy az úttestre ne fagyjon rá 
a friss hó.

– Telefonos ügyfélszolgála-
tunkon éjjel-nappal fogadjuk a 
bejelentéseket az ügyeleti idő-
szakban. Az ÉKFI megbízott 
vezetője hozzátette: rendszeres 
kapcsolatot tartanak a polgár-
mesteri hivatal mûszaki osztá-
lyával, ahová szintén érkeznek 
lakossági bejelentések.

T. Mészáros András ehhez 
hozzáfûzte: az ÉKFI-nek idén 
várhatóan több dolga lesz, mint 
a korábbi teleken, hiszen az 
aszfaltutak hossza negyven 
kilométerrel nőtt a csatorna-
programban – ugyanakkor bízik 
benne, hogy miként eddig sem 
volt, úgy idén télen sem lesz 
gond a közlekedéssel. 

– Szeretném felhívni a lakos-
ság figyelmét, hogy a járdák 
tisztántartása az ingatlantulaj-
donosok kötelessége. Reméljük, 
idén nem lesz olyan rendkívü-
li időben részünk, mint tavaly 
március 15-én, és a megszokott 
gyakorlat szerint tudja végezni 
munkáját az ÉKFI – tette hozzá 
a polgármester, aki beszámolt 
a közfoglalkoztatottakat érintő 
jelentős változásokról is.

– Egyre több az olyan lakos 
városunkban is, aki közfoglal-
koztatottként jut munkalehe-
tőséghez. A jövőben azonban 
nemcsak munkát, hanem kép-
zést is kaphatnak: Érd egyi-
ke azon településeknek, ahol 
képzési központ jön létre, és 
ahol még decemberben megin-
dul a közmunkások oktatása. 
Erre a volt Széchenyi iskolához 
tartozó, jelenleg nem használt 
faépületekben kerül sor; hét 
tantermet rendezünk be e célra 
– mondta T. Mészáros András, 
hozzátéve: várhatóan mind a 
hét osztályt fel tudják tölteni 
jelentkezőkkel.

– Érden mintegy kétszáz 
ember vesz részt a téli, áprili-
sig tartó közfoglalkoztatásban, 
egy részük tanul, más részük 
dolgozik. Reméljük, a program  
folytatódik majd, hiszen Érden 
mindig van olyan tennivaló, ami 
elvégzésre vár, és a közfoglal-
koztatásban részt vevők mun-
kájára szüksége van a városnak 
– hangsúlyozta a polgármester, 
aki bízik abban, hogy egyre 
több olyan ember lesz, aki nem-
csak a közmunka keretében tud 
álláshoz jutni, hanem a gaz-
daság erősödésével, továbbkép-
zéssel a piac is foglalkoztatja 
majd őket.

A városvezető felhívta a figyel-
met arra is, hogy a fogyatékkal 
élők körülményei is javulhat-
nak, a növekvő állami támoga-
tásoknak köszönhetően.  

– Remélem, tartós lesz az 
a folyamat, hogy a nehezebb 
sorsú embertársainkra jobban 
odafigyelünk. Ezeket a törekvé-
seket városunk is messzemenő-
en támogatja – hangsúlyozta a 
polgármester. 

T. Mészáros András vége-
zetül a 2014-es választások-
ról beszélt, elítélve azokat az 
ellenzéki manipulációkat, ame-
lyek nemrég napvilágot láttak. 
Külön is kiemelte a hamis bajai 
videofelvételt, amellyel kap-
csolatban hangsúlyozta: nem 
szabad, hogy a választásokra 
történő felkészülés ilyen irányt 
vegyen.

– A választásokra természe-
tesen a Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség Érdi Szervezete is 
készül. Rövidesen bemutat-
juk országgyûlési képviselője-
löltünket; a helyi szervezetek 
különböző javaslataival kapcso-
latban december 9-én születik 
meg a döntés a Fidesz Országos 
Választmányában – zárta szava-
it a polgármester. 

 Ádám Katalin

„Örülök, hogy tanulhatok”
Kovács Ilona (akinek nem ez az igazi neve, ám kérésére a 
valódit nem közöljük) évek óta munkanélküli. Apját és férjét 
eltemette, így hatvan felé közeledve teljesen egyedül maradt. 
Negyven évet dolgozott, de nyugdíjba nem mehet, mivel a 
legutolsó munkahelyén nem volt bejelentve.

– Egy csonka hónap híján hat évet vett el tőlem egy taka-
rítócég. Én nem tudtam, hogy nem vagyok bejelentve, csak 
utólag derült ki, addigra meg a cég megszûnt. Megmondták 
a hivatalban, hogy nem tudnak mit tenni, nem hajthatják 
be a járulékokat. Korábban mindig volt munkám, gyárakban 
dolgoztam (volt, ahol 18 évet), aztán takarítottam, amíg 
alkalmaztak – meséli Ilona, aki hosszú ideig tartó munkanél-
küliség, meddő próbálkozások után nemrég kezdett dolgozni 
közmunkásként. Nagy örömére most felkínálták neki: vegyen 
részt a téli képzésben.

– Három szakmára lehetett jelentkezni, én a konyhai kise-
gítőt, a házi betegápolót és a számítógépes szövegszerkesztőt 
jelöltem meg. Remélem, ez utóbbira vesznek fel – korábban 
is jelentkeztem már ilyen tanfolyamra, de Budapestre kellett 
volna bejárni, önköltségen, és azt nem tudtam volna fizetni. 
Így nagy örömmel megyek a képzésre – mondta Ilona, aki 
adatrögzítői munkát szeretne kapni, miután elvégezte a tan-
folyamot.

– Már lehetett volna munkám, ha értek a számítógéphez 
– tette hozzá búcsúzóul.

Kezdõdik a közfoglalkoztatottak képzése

Téli készenlét az ÉKFI-nél
Pár napja beköszöntött a meteorológiai tél. A szerdai polgármesteri sajtótájékoz-
tató témája is a téli idõjárás volt, pontosabban: a hóra, fagyra való felkészülés. 
Mészáros Mihály, az ÉKFI megbízott vezetõje a téli készenléti idõszak feladatairól 
beszélt, T. Mészáros András polgármester pedig a közfoglalkoztatottak most induló 
képzésérõl számolt be. A sajtótájékoztatón a közelgõ választás is szóba került. 

Az ÉKFI felkészülten várja a telet, ami talán nem lesz olyan kemény, mint a tavalyi-idei volt – képünk március 
15-én készült
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Nem szeretnék lelombozni sen-
kit, a fákkal már amúgy is meg-
tette ezt az õszi szél. Aminek a 
földön kell lenni, az már talajt 
fogott, ezeket a leveleket csak az 
óvodások olvassák, és nekik még 
a betû sem hiányzik hozzá. Mert 
a falevél, amely ahány, annyiféle, 
formája, színe, erezete, tapintá-
sa, nézegetése a legjobb játék. 
Vízfestékkel is megidézhetõk 
színei, de önmagukban is föl-
ragaszthatók a rajzlapra és éle-
tünk elsõ kollázsaként a teremtõ 
elme felnõttkorig tartó élményé-
vé válhat a munka. Miközben 
ha összegereblyézzük, halomba 
hordjuk, ugrálhatunk bele és 
rajta. Nem kell félni ilyenkor az 
itt otthonos állatkáktól sem, õk 
is a télre készülõdve a túlélésre 
játszanak. Már a kullancs haza-
hurcolásának is kisebb az esélye, 
s az étkezni készülõ jószágot is 
ügyesen ki lehet csalogatni a bõr 
alól. A pórusok alapos átvizsgálá-
sa is azt jelzi, van idõnk egymás-
ra. A hangulat ilyenkor a sürgõs 
teendõket is hátrébb tudja sorol-
ni, az avarban sétálva lépteinknek 
zenéje támad, a ritmus elmarad, 
a cipõnk eltûnik, finom surrogás, 
zörgés, egy-egy ág roppantása 
kísér, s ha párosban „zajlik” az 
andalgás, a verslábak is utánunk 
lépnek. Közhely, hogy költészete 
van a természetnek, az évenkénti 
lassú enyészet látványa közben 
rápillantván az alvó rügyekre, 
a folytatást is megsejthetjük. 
Ilyenkor szinte érthetetlenné lesz 
az ember hiábavaló buzgalma, 
hogy eltüntesse azt, ami annyi-
ra természetes, összegyûjtse, 
elhordja, eltakarítsa azt, ami 
csak díszlete a létezésnek, és 

ami amúgy el sem takarítható. 
Még odáig értem, hogy a járdát 
érdemes a nagy esõk, a hava-
zás elõtt megtisztítani, hiszen a 
nedves levelek egymáson is, a 
burkolaton, a kövön is csúsznak, 
ha nedvességre lelnek, különös 
balett mutatvánnyá válhat a télis 
séta, de az a buzgalom, amely 
még a város belsõ tájairól, a kert 
gyepérõl is fölcsipegetne min-
den falevelet, szinte érthetetlen. 
Zsákolunk, mint a fekete kosár-
labdázók, talán kevesebb elegan-
ciával, viszont rengeteg soha el 
nem bomló anyaggal árasztva el a 
környezetet. A levelek különben 
még a zsákban is lélegeznek, a 
pára belül von opálos hártyát, 
s alkalomadtán az élet apró, 
finom, remekmívû lényei is jel-
zik, bogarászásuk nem ér véget a 
takarítással a zsák-mánnyá válás 
végzetével. A kérdés is bennünk 
marad: valahol a nejlont talán 
ürítik, ám az is elképzelhetõ, 
hogy zsákhegyek halmozódnak a 
bennük humusszá lenni képtelen 
anyagokkal. Az élõ munka és a 
szállítás energiaigénye is kérdés. 
Sziszüphosznak fecsegése és fon-
dorlatai miatt isteni büntetésként 
kellett a sziklával szórakoznia az 
idõk végezetéig, de ahogy kép-
telen volt fölgurítani a hegyre, 
olyan képtelenség a természet 
eme tömeges gyönyörûségét, 
a faleveleket egy képzelt rend 
nevében környezetünkbõl telje-
sen számûzni. 

Érd parkokkal s magánkertek-
kel, zöld felületekkel rendesen 

el van eresztve, ezek a kistá-
jak mégsem a kifinomult késõ 
barokk angolkertjei, ahol a fákat 
állandóan nyesni, a bokrokat 
nyírni, a füvet fésülni kell, s a 
különös természetet sterilizáló, 
stilizáló folyamatban a szabadon 
járó apróvad, vagy a röppenõ 
madár is zavaró tényezõ. Kalicka 
és ketrec, amibe a természete 
szerint végtelen létezés csak 
idõlegesen zárható be. Miközben 
a kócos szépségnek is annyi 
vonzó tulajdonsága van! Érd 
olyan fiatal város, amelynek a 
történelem elõtti korokra nyúlik 
vissza emlékezete. A Fundoklia 
völgyében évezredekkel ezelõtt 
megtelepedõk csak éppen annyit 
vettek el a természetbõl, ameny-
nyi a létezésükhöz és fennma-
radásukhoz nélkülözhetetlen 
volt. Egy kaviccsal sem többet. 
S mivel zsebük sem volt, a vad-
gesztenyét is csak addig melen-
gették a tenyerükbe, amíg ki nem 
fényesedett, s nem koppant hun-
cutul a cimbora kobakján. Még a 
mindennapokban oly nélkülöz-
hetetlen játék, az élet tapasztalá-
si, gyakorlási folyamata, a mono-
ton napokat színesítõ együgyû 
örömszerzés sem bontotta meg 
a hálóhelynek is oly puha lomb 
halom, a természet kereteit. 

Magunknak kellene vissza-
tanulnunk magunkat a világba, 
ha még örökös izgágaságunkkal 
nem tettük visszafordíthatatla-
nul tönkre. A kis hiábavalóságok 
 visszahódítása az örökös szerzé-
si, kisajátítási, gyûjtési kénysze-
rekkel szemben, talán segíthetne. 
Gyûjtsünk falevelet, csak úgy, 
hiszen nincs semmi értelme.

 Antall István

Lomb

Kirakatot nézegetni jó. 
Kiváltképp így ünnep előt-
ti, ajándékozást előkészítő 
időszakban jó, és hasznos is. 
Kiteszik a bolt készletéből azo-
kat a dolgokat, amelyekről úgy 
vélik, odavonzza a tekintetet, 
az érdeklődést, azzal a nem is 
titkolt szándékkal, hogy hátha 
a nézelődő benyitja az ajtót és 
esetleg vásárló válik belőle. Jó 
ez a járókelő nézelődőnek is, 
mert feltehetően az áruk közül 
a legjobbakat, a figyelmet leg-
inkább felkeltőket láthatja meg 
már az utcáról, és természete-
sen hasznos a kereskedőnek is, 
mert így rövid úton, hirdetés, 
reklámozás nélkül tájékoztat-
hatja az arra tévedőket kínálata 
legjaváról.

A kirakat tehát jó dolog, ám 
nemcsak boltok, üzletek él-
hetnek ezzel a lehetőséggel. 
Kirakata lehet például egy or-
szágnak, városnak, vagy bár-
mely településnek is, amely 
kirakathoz eszközül szolgál-
hatnak tetszetős épületek, von-
zó létesítmények, különleges 
emlékhelyek, híres ottani em-
berek és még sok minden más. 
Igaz, itt veszély is leselkedik 
a jóhiszemű szemlélőre, mert 
könnyen válhat a látszat áldo-
zatává. „Nagyban” közismert 
a becsapós, hamis kirakatnak 
a történelmi mintapéldája, 
bizonyos Grigorij Patyomkin 
orosz politikus nevéhez köt-
ve, aki az 1700-as évek vége 
felé az országos szemlét tartó 
II. Katalin cárnőnek színházi 
díszletekből építtetett elegáns 
falvakat, bizonyítandó, hogy 
milyen gazdag a tartomány, 
milyen boldogok és elégedet-
tek ott az emberek. Ezek vol-
tak azok a bizonyos, sokszor 
emlegetett Patyomkin-falvak. 
Nem ritkák azonban a hamis 
látszat emberközeli változa-
tai sem, hiszen ki ne ismerne 
olyan csoportokat, szervezete-
ket, amelyek szívesen mutatják 
magukat másnak, mint amilye-

nek a valóságban, csak hogy 
népszerűek legyenek, hogy kü-
lönféle előnyöket megszerez-
zenek. Ha pedig végiggondol-
juk mindezen lehetőségeket, 
közös vonásokat, azonossá-
gokat keresve bennük, hamar 
eljuthatunk egészen az egyes 
emberig, mivel mi magunk is 
azt láttatjuk, azt mutatjuk meg 
magunkból, ami szerintünk 
a külvilágra tartozhat, amiről 
szívesen tájékoztatjuk környe-
zetünket, különféle eszközök-
kel megvilágítva, milyenek is 
vagyunk valójában. Ez persze 
nem nélkülöz néha bizonyos 
fokú hamisításokat sem, hiba 
lenne azonban eleve kétkedés-
sel fogadni minden, akár tár-
gyias, akár képletes kirakatot. 
Egyrészt támaszkodhatunk tu-
dásunkra, emlékeinkre – kinek, 
kiknek mit higgyünk el, milyen 
emlékeink vannak – lehetnek 
egyéb információink is a lát-
ványon kívül, és hallgathatunk 
érzéseinkre is. Igaz ez a ma-
gánéletre, még a legszűkebb 
szférára, a párkapcsolatokra is, 
mivel – számtalan példa bizo-
nyítja – olykor a külsődleges 
megmutatkozás, az érdemek 
sorolása, mint később kiderül, 
távol esik a valóságtól.

Visszatérve a különféle ki-
rakatokhoz: semmiképp nem 
kérdőjelezhető meg a hasznos-
ságuk, hiszen ha mást nem, ak-
kor azt megmutatják, hogy mit 
tart készítőjük fontosnak, mi-
ről gondolja azt, hogy érdemes 
megmutatni a külvilágnak, és 
ez máris hasznos információ 
a kirakat tulajdonosáról. Ha 
meg komolyan érdekel minket 
a valóság – az áru, vagy akár az 
ember – akkor be kell menni, 
akár képletesen is a „boltba”. 
A lényeg ugyanis mindig belül 
van.

A szerkesztõ jegyzete

Ünnepi kirakatok

Az emberek egy része a hiva-
tal szó hallatán a bürokráci-
ára, „aktatologatásra” gondol, 
a másik része pedig a hosszú 
sorbaállásra, az ezzel járó 
kellemetlenségekre, elnyúló 
ügyintézésre. Pedig a kaffkai 
és dickensi asszociációk ma 
már igazán nem indokoltak. 
Aki egyszer is a hivatali ajtók 
mögé pillant, észreveheti, hogy 
a pult túloldalán is emberek 
dolgoznak, a hivatalos munka 
sem „aktatologatás”, az ügyek 
pedig sokszínûek és fontosak. 
Ennek bizonyítására tartották 
meg – idén első alkalommal – a 
Hivatalok napja elnevezésû ren-
dezvényt, amelynek keretében 
az állampolgárok bepillanthat-
tak a kormányhivatalok munká-
jába országszerte.

Érden november 28-án reggel 
8-tól esete 8 óráig nyitott kapuk-
kal várták a lakosságot a Pest 
Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala törzshivatalában, 
a Budai úton. A munkatársak 
árvízi mini kiállítással, infor-
mációs pulttal, tájékoztató 
anyagokkal készültek, és külön 
programokkal várták a diáko-
kat. A fiatalok megismerkedhet-
tek a szociális ellátások külön-
böző formáival, a gyámható-
ság, a munkaügyi kirendeltség 
munkájával, az építéshatóság 
tevékenységével, előadást hall-
gattak az élelmiszer-jelölésről 
és az állatvédelemről, illetve a 
szûrővizsgálatok fontosságáról, 
megismerkedhettek a roma ügy-
félkapcsolati referens munká-
jával. Emellett a hivatal által 
szervezett terepgyakorlaton, 
azaz „élesben” láthatták, milyen 
munkát végez a földhivatal és a 
katasztrófa-elhárítás. 

Délelőtt tíz órakor az egyik 
ilyen iskolás csoporthoz csat-
lakoztunk; első úti célunk Érd 
külterülete volt, ahová a föld-

hivatal munkatársa kalauzolta 
el a Vörösmarty gimnázium pár 
tizedikes diákját. A feladat egy 
illegális szemétlerakó bemérése 
volt. 

A hivatal terepjárójának kere-
ke félig elmerült a sárban, mire 
eljutottunk a szántóföldek szé-
lén álló fás területre, ahol lát-
hatóan bontásból származó tör-
meléket rakott le valaki. Varga 
Botond mezőgazdász ismertette 
az ilyenkor szokásos eljárást, és 
megmutatta a diákoknak, hogy 
GPS segítségével hogyan mérik 
be pontosan a szeméthalom 
helyét, hogy azonosíthassák a 
kérdéses terület tulajdonosát. 
Megtudhattuk azt is, hogy a 
földhivatal munkatársai heti két 
napon a külterületet járják, és 
nemcsak az illegális szemétle-
rakókat figyelik, hanem azt is, 
van-e parlagfüves, elhanyagolt 
terület. 

A hivatalba visszatérve köze-
lebbről megismerkedhettünk 
az építési engedélyezés folya-
matával; diákok játszották az 
építtető és a hivatal ellenőrének 
szerepét; mértek és naplóztak, 
pont úgy, ahogy ez valójában 
történik egy helyszíni szemle 
során. 

– Nagyon érdekes ez a gya-
korlat; én építészmérnöknek 
készülök, úgyhogy jó megis-
merni ezt a munkát – mondta 
az egyik diák. 

Miután a mérések igazolták, 
hogy a helyiség falai rendben 
vannak, nincs méretbeli eltérés, 
ellátogattunk a pályaválasztási 
tanácsadásra, amit a munkaügyi 
kirendeltség vezetője, Döllesné 
Kovács Gabriella tartott; a cél az 
volt, hogy a diákok olyan hasz-
nos, az interneten megtalálható 
tesztekkel ismerkedjenek meg, 
amelyek segítségével jobban 
felmérhetik motivációjukat, 
képességeiket. Mint megtud-

tuk, a Nemzeti Pályaorientációs 
Portálon nemcsak a gimnazis-
ták, hanem az általános iskolá-
sok, a pályakezdő fiatalok és az 
idősebbek is találnak olyan kér-
dőíveket, amelyek segítségével 
jobban megismerhetjük önma-
gunkat – abból a szempont-
ból legalábbis, milyen pályát, 
munkát érdemes választanunk. 
Döllesné hangsúlyozta azt is: 
nagyon fontos tudatosítani a fia-
talokban: ne essenek kétségbe, 
ha egy-egy elképzelésük nem 
úgy valósul meg, ahogy szeret-
ték volna.

– Ha saját értékeikkel tisztá-
ban vannak, könnyebben talál-
nak másik célt, amit meg tud-
nak valósítani – jegyezte meg a 
kirendeltség vezetője.

Az utolsó állomásunk a 
gyámhivatal volt, ahol a diá-
kok többek közt megtudhatták, 
milyen következményei vannak 
(illetve lehetnek) az igazolat-
lan hiányzásnak – ez általában 
minden itt járó csoportot érde-
kelt. A gyámhivatal munkatár-
sai bemutattak több jellemző, 
a tinédzserekkel előforduló ese-
tet, amelyek a hivatalhoz kerül-
tek (például összeköltözni kívá-
nó tizennégy évesek, notórius 
„iskolakerülő” tinédzserek). 

Elmondták a fiataloknak, 
hova, kihez fordulhatnak prob-
lémáikkal; felhívták a figyelmet 
arra, hogy a gyermekjóléti szol-
gálatnak nincs hatósági jogkö-
re, hanem igyekszik „családon 
belül” megoldani a problémá-
kat, míg a gyámhivatal már 
hatóságként jár el a hozzájuk 
kerülő ügyekben. 

– A gyermekjóléti szolgálat-
hoz a gyerekek szülők nélkül is 
bemehetnek; a munkatársakat 
titoktartás köti, és csak a gyerek 
tudtával vonnak be szülőt, más 
felnőttet a probléma megoldásá-
ba. A gyámhivataltól is bármikor 
kérhetnek segítséget a fiatalok, 
és a tizenévesek a szüleik nél-
kül is ellátogathatnak hozzánk 
– hangsúlyozta a hivatal munka-
társa, aki elmondta azt is: dönté-
seikkel mindig a gyerekek javát 
igyekeznek szolgálni. A diákok 
nagyon érdeklődők voltak, több 
kérdést is feltettek, és csak azért 
nem maradtak a programra 
kijelölt fél órán túl, mert várta 
őket a következő terepgyakor-
lat. A gimnazisták ellátogat-
tak a katasztrófavédelemhez, 
az örökségvédelmi kiállításra 
és a Járási Népegészségügyi 
Intézethez is, ám ezekre a 
programokra már nem követ-
tük őket, hanem a járási hivatal 
vezetőjével, Bánsághy Balázzsal 

Bürokrácia helyett emberség, aktatologatás helyett különleges esetek

Nyílt nap az Érdi Járási Hivatalban
Nyílt napot tartott november 28-án az Érdi Járási Hivatal. Árvízi mini kiállítással, 
információs pulttal, tájékoztató anyagokkal várták az érdeklõdõket, akik megismer-
kedhettek a különbözõ részlegek munkáival. A diákoknak rendhagyó bemutatókat, 
terepgyakorlatokat szerveztek a Hivatalok napján, amelyet nemcsak Érden rendez-
tek meg, hanem szerte az országban.

beszélgettünk a nyílt nap céljá-
ról, tanulságairól.

– Az országos rendezvény 
egyik célja, hogy megismertes-
se a lakossággal a munkánkat, 
a másik, hogy a fiatalok megis-
merkedjenek a közigazgatással, 
és rájöjjenek: ez egy fontos és 
csábító szakma lehet számukra 
is; tudniuk kell azt is, hogy a 
közigazgatásban az állatorvo-
sokon keresztül a jogászokig 
minden szakma képviselteti 
magát. Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy tudatosuljon ben-
nük: nem aktákkal, ügyekkel, 
hanem emberekkel foglalko-
zunk – hangsúlyozta Bánsághy 
Balázs.

A hivatalban november 28-
án, a nyitott napon nyolcvan 
látogató fordult meg, köztük 
huszonöt diák. A hivatalvezető 
ezt nagyon jó aránynak tartotta, 
főként, hogy első ízben tartot-
ták meg ezt a rendezvényt. 

– Fontos, hogy a lakossághoz 
minél több információ jusson 
el a munkánkról; arról, hogy 
reggel nyolctól este nyolc óráig 
nyitva tartunk, hogy az ügy-
intézés már nem vesz órákat 
igénybe, és bejelentkezésre is 
fogadjuk az ügyfeleket. Van 
egy kérdőívünk, amit önkénte-
sen tölthetnek ki az emberek: 
büszkén mondhatom, hogy elé-
gedettek a munkatársak hoz-
záállásával és az ügyintézéssel 
– mondta lapunknak Bánsághy 
Balázs.

Nemcsak az ügyfelek, de a 
Hivatalok napja látogatói is 
elégedettek lehettek november 
28-án – a nyílt nap remek szer-
vezéssel, gördülékenyen zajlott, 
a kollégák hasznos tanácsokkal, 
ismeretekkel várták a betérő-
ket, a diákok pedig olyan terep-
gyakorlatokon vehettek részt, 
amilyenre eddig nem lehetett 
módjuk. Remélhetően jövőre 
is lesz hasonló rendezvény, és 
még többen jönnek el, hogy 
megismerkedhessenek az Érdi 
Járási Hivatallal. 

 Ádám Katalin

Terepgyakorlaton a gimnazisták - illegális szemétlerakó bemérése Varga Botond mezõgazdásszal
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A diákok azt is megtapasztalhatták, milyen egy helyszíni szemle, nemcsak 
az építtetõ, hanem az ellenõr szemszögébõl is  
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Figyelmeztetés

Jönnek az ünnepek, vigyázzunk értékeinkre

Mikulás a Főtéren!
Minden óvodás korú gyermeket és szüleit szeretettel és ajándék-
kal vár a Mikulás 2013. december 6-án, 10 és 14 óra között a város 
Főterén!
 a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség érdi szervezete

Melegétel-osztás!
Karácsonyi műsorral és meleg étellel vár mindenkit szeretet-
tel az Összefogás Egyesület előtt (Alsó utca 8.) a Fidesz érdi 
szervezete 2013. december 23-án.
– 11 órától a Tranzit zenekar karácsonyi műsora
– 12 órától melegétel-osztás

 a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség érdi szervezete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 

Intézményvezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 69/B. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Vezeti az intézményt. Felelős az intézmény 
működéséért és gazdálkodásáért, az intézmény törvényes működésének biztosításáról. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intéz-
mény szakmai és gazdasági működésének minden területét. Gondoskodik a szerződések előkészítéséről, elkészítéséről. Gyakorolja a 
jogszabályok által biztosított vezetői jogosítványokat Gondoskodik a jogszabály által előírt szabályzatok naprakész aktualizálásáról. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a(z) valamint a 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság 
• Büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Városi Közterület-fenntartás irányítása terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
• Költségvetési szerv vezetése terén szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat, 
• Érd Városára vonatkozó helyismeret 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Végzettséget igazoló oklevelek másolata 
• Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel 
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
•  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésé-

hez a pályázó hozzájárul 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth-Szulimán Tibor - Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető 
nyújt, a 23/522-300 / 276 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 

1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14-48514/2013, valamint a beosztás megne-
vezését: Intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő első közgyűlési ülés 
napja. A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, 
a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A megbízási jogkör gyakorlója a bizott-
ság írásban foglalt véleményét mérlegelve dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.erd.hu - 2013. november 30.

Kérem az érdi lakosokat, a kará-
csonyi vásárlások idején foko-
zottan vigyázzanak értékeikre, 
jármûveikben ne hagyjanak jól 
látható helyen semmilyen érté-
ket, táskát, mobiltelefont – ezzel 
a figyelmeztetéssel fordul lapun-
kon keresztül a lakosokhoz T. 
Mészáros András polgármester.
A rendőrség,  a  polgárőrség  és  a 
közterületes  kollégák  fokozott 
ellenőrzéseket  tartanak  az ünne‑
pekhez közeledve, erre nyomaté‑
kosan fel is kértem őket – mondta 
T. Mészáros András.

A polgármester  emlékeztetett 
arra,  hogy  a  karácsonyi  bevá‑
sárlások  idején  megszaporod‑
nak  az  alkalmi  lopások,  autó‑
feltörések,  ezért  arra  intette 

az  ünnepre  készülőket,  hogy 
pénztárcáikat,  irataikat  ne  tart‑
sák  mások  által  könnyen  hoz‑
záférhető  helyen,  vigyázzanak 
értékeikre, gépjármûveikre és a 
vásárlások alkalmával  legyenek 
körültekintőek.
T.  Mészáros András arra  is  fel‑

hívta  a  figyelmet,  hogy mindenki 
tartsa  be  a  parkolási  szabályokat, 
különös  tekintettel  a  mozgás‑
korlátozottak  részére  fenntartott 
helyekre, ezeket ne foglalják el az 
arra  nem  jogosultak.  Aki  mégis 
ezt  teszi,  arra  az  illetékeseknek 
mérlegelés  nélkül  bírságot  kell 
kivetniük, ami ötvenezer forint. Ne 
rontsuk el az ünnepet ilyen figyel‑
metlenségekkel  –  hangsúlyozta  a 
polgármester –, figyeljünk egymás‑
ra és figyeljünk értékeinkre!

Nogula  Tamás  rendőr  hadnagy, 
az  Érdi  Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi  Osztályának 
vezetője  kérdésünkre  elsősorban 
arra hívta fel a figyelmet, hogy az 
adventi hetekben az emberek az 
ünnepi  hangulat  hatására  jóval 
kevésbé  figyelnek  értékeikre,  és 
ezt a bûnözők alaposan ki is hasz‑
nálják.  Éppen  ezért  –  amellett, 
hogy mindenki óvatos és vigyáz a 
saját holmijára – ajánlatos egymás‑
ra is odafigyelni, és azonnal jelen‑
teni  a  rendőrségnek,  ha  bármi 
gyanúsat  észlelnek.  A hadnagy 
arra  is  kéri  a  lakosokat,  ne  ők 
mérlegeljék,  hogy  érdemes‑e, 
kell‑e  konkrét  ügyben  bejelen‑
tést  tenni,  hanem  tegyék  meg, 
jelentsék  be,  ha  tudomásukra 
jut, hogy bûncselekmény történt, 

vagy  gyanúsat  észlelnek!  Bízzák 
a rendőrökre, hogy ők értékeljék 
az információkat, és mérlegeljék, 
milyen intézkedést alkalmaznak! 
Hívják a 112 vagy a 107 telefonszá‑
mot,  ahol  a  bejelentést meghall‑
gatva, értékelik az információkat, 
és  ennek  megfelelően  intézked‑
nek  a  rendőrök.  Ugyanennyire 
fontos,  hogy  a  közlekedésben  is 
legyenek  türelmesebbek,  figyel‑
jenek oda jobban egymásra, hogy 
ne  történjenek  balesetek,  ame‑
lyek  tönkretehetik  a  várva  várt 
ünnepet! A megelőzés érdekében 
ebben az időszakban a rendőrség 
is fokozott ellenőrzéseket, járőrö‑
zéseket tart, amelyekbe bevonják 
a helyi polgárőröket és közterület 
felügyelőket is. Segítsék a munká‑
jukat!   be

Meghívó
Az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. december 12-én csütörtökön 17:00 órakor 
tartja évente esedékes közmeghallgatását, amelyre 

minden érdeklődőt vár. 
Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme 

Érd, Alsó u. 3.

„Iskolakóstolgató”
az Érdligeti Általános Iskolában 

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden 
iskolába készülő nagycsoportos 
óvodás kisgyermeket és szüleit 

iskola-előkészítő  
foglalkozásunkra:

2013. december 12-én  
16.30-17.30-ig

Téma:  
a tél az Érdligeti Általános 

Iskolában
2030 Érd, Diósdi u. 95-99.

Vargáné Balogh Erika 
igazgató

információk

Helyi szolgáltatók

Hirdetni 
szeretne?

+36 1 814 4767
+36 20263 2514
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Szepes Gyula Művelődési Központ
Érd, Alsó U. 9.

www.szepesmk.hu

Adventi gyertyagyújtás
A négy adventi vasárnapon 14 órakor ünnepélyes gyertyagyújtásra várjuk az 
érdieket a Szepes Gyula Művelődési Központ előtt felállított Betlehemnél és 
adventi koszorúnál. A rövid adventi műsorok után, egyházi képviselők osztják 
meg ünneppel kapcsolatos gondolataikat és a város vezetőivel közösen gyújtják 
meg a gyertyát. 
Forralt borral és meleg teával várjuk a résztvevőket. Egy-egy tányér meleg ételre 
szeretettel várunk és hívunk minden hátrányos helyzetű, rászoruló személyt, 
családot. 

A program szervezői: 
• a Kertbarátkör
• az Érd-parkvárosi Református Gyülekezet.
• az „Emberi Hang” Alapítvány, 
• a Szociális Gondozó Központ 
• a Szepes Gyula Művelődési Központ

Az ételosztásban az érdi baptista, az evangélikus, a katolikus  
és a református egyházközségek tagjai segítenek.

December 8-án vasárnap 14.30 órakor

Vendégünk: SEGESDI JÁNOS alpolgármester 
LABOSSA PÉTER evangélikus lelkész

Közreműködnek a ROSENBRÜCKE NÉMET NEMZETISÉGI ÉNEKKAR,  
valamint az evangélikus gyülekezet tagjai

Meghitt, derûs karácsonyi han-
gulatot varázsoltak a szervezők 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ előtti térre december 
elsején, advent első vasárnap-
ján. Több szervezet munkálko-

dott az ünnepi program meg-
valósításán: a Kertbarát kör, 
az Érd-parkvárosi Református 
Gyülekezet, az Emberi Hang 
Alapítvány, a Szociális Gondozó 
Központ, illetve a Szepes 

Gyula Mûvelődési Központ. 
A lebonyolítást az érdi baptista, 
evangélikus, katolikus és refor-
mátus egyházközségek tagjai is 
segítették, és az önkormányzat 
is hozzájárult támogatásával az 
egybegyûltek megvendégelésé-
hez, csakúgy, mint egyes cégek 
és adakozó magánszemélyek. 
Az adventi ünnepi programba 
beletartozott a közös étkezés 
éppúgy, mint a karácsonyi éne-
kek és a meghívott vendégek 
ünnepi gondolatainak meghall-
gatása.

– Ez a második év, hogy meg-
rendezzük ezt a közös adven-
ti gyertyagyújtást – mondta 
lapunknak Szedlacsek Emília, a 
mûvelődési központ igazgatója. 
– Mind a négy vasárnap más-
más programmal készülünk, 
így érdemes többször is eljönni 
az ünnepségünkre. Az idei ren-
dezvények abban különböznek 
a tavalyitól, hogy a Szociális 
Gondozó Központ szerve-
zésében, az egyházi közössé-
gek segítségével meleg étellel 
vendégeljük meg az ünneplőket 
– tette hozzá Szedlacsek Emília. 

A szervezők 250 adag babgu-
lyással, sok-sok bejglivel, almá-
val, több lábas forralt borral 
és teával készültek az adven-
ti közös gyertyagyújtásra. És 
persze egy hatalmas, örökzöld 
koszorúval, amit a Kertbarát kör 
tagjai készítettek. A kör veze-
tője, Németh Antal lapunknak 
elmondta: a koszorún nyolc-tíz 
tagjuk munkálkodott. Emellett 

ők végezték a tea és a forralt 
bor, illetve a bejgli kínálását, 
kiosztását is.

Az almát, a babgulyást és a 
kenyeret az egyházközségek 
önkéntesei osztották. Oszlács 
Endre, az Érd-parkvárosi 
Református Gyülekezet tagja 
elmondta: a meleg ételt köz-
adakozásból teremtik elő mind 
a négy adventi hétvégén, az 
almát gyülekezetük adományai-
ból vásárolták, a kenyeret pedig 
egy-egy pékségtől kapják mind 
a négy vasárnapra. Elvileg min-
denki csak egy tányér babgu-
lyást kaphatott, hogy jusson a 
később érkezőknek is, de bizony 
voltak olyanok, akik háromszor 
is sorbaálltak a meleg ételért. 
A Szociális Gondozó Központ 
munkatársai is a helyszínen 
voltak, segítettek, tanácsokkal 
látták el a nehéz helyzetben 
élőket. Ugyanakkor ez a rendez-
vény nem puszta ételosztás volt, 
hanem közös ünnep, alkalom a 
lelki feltöltődésre, az együttlét-
re. Így gondolta ezt egy idősebb 
asszonyokból álló társaság is, 
akik jókedvűen beszélgettek az 
egyik hosszú asztalnál. 

– Mi a közös ünneplésért, 
éneklésért, no meg a társaságért 
vagyunk itt – mondta egyikük, 
hozzátéve: minden városi prog-
ramra örömmel eljönnek. 

– Olyan jó érzés itt egymás-
ra találni, elbeszélgetni, együtt 
ebédelni – tette hozzá egy másik 
asszony. 

A közös ebéd ideje alatt hal-

Ünnepi felkészülés
Szikrázó napsütés, karácsonyi dallamok, forralt bor, 
meleg tea illata, pirosló almák, omlós bejglik és 
gõzölgõ babgulyás – ezek adták a vasárnapi adventi 
gyertyagyújtás ünnepi, meghitt, családias hangulatát. 
No meg a fellépõ, igét hirdetõ vendégek, és persze az 
érdiek, akik eljöttek beszélgetni, megpihenni, a lel-
küket felkészíteni az ünnepre. Hogy erre módjuk volt, 
az a helyi szervezeteknek, egyházközségeknek és az 
önkormányzatnak köszönhetõ, amelyek összefogva, 
adományokból, támogatásokból szervezték meg az 
ünnepséget.

kan szólt a karácsonyi zene 
a hangszórókból, a délutáni, 
korán lenyugvó nap pedig ara-
nyos fénybe vonta a betlehemet 
és az adventi koszorút. Ez utób-
bin az első gyertyát T. Mészáros 
András polgármester gyújtotta 
meg, aki az adventi lelki készü-
lődés fontosságáról beszélt, és 
boldog ünnepeket kívánt Érd 
lakosainak. 

A gyertyagyújtást követően 
Erdélyi-Takács István reformá-
tus lelkipásztor Ézsaiás köny-
véből és a Jelenések könyvé-
ből olvasott fel egy-egy igét, és 
az égi fény eljöveteléről, Jézus 
megszületéséről szólt. Kívánta, 
hogy a négy adventi vasárnap 
után teljesedjék ki az öröm, 
amelyet Istentől kapunk.

Szabó Mihály görög katolikus 
parókus a szeretet fontosságáról 
beszélt, József Attila Gyermekké 
tettél címû versét olvasva fel az 
egybegyûlteknek.

– Legyen valakink – kinek 
Isten, kinek más –, aki által 
nagyon meg tudjuk szeretni 
magunkat, vagy általunk tudja 
valaki nagyon megszeretni 
magát, hogy ez a karácsony, 

de már a felkészülési idő is 
a szeretet jegyében teljen el. 
Lássuk egymást, lássuk magun-
kat, mint értéket – hangsúlyozta 
Szabó Mihály. 

A szeretetet, az egymás felé 
fordulást, odafigyelést váltotta 
valóra az egész adventi mûsor, 
amit a Dizseri Tamás Habilitációs 
Központ Csengettyûs együt-
tese és a Rozmaring Német 
Nemzetiségi Kórus előadása tett 
teljessé. Nemcsak a meleg éte-
lek, hanem a szeretet, az ünne-
pi hangulat melegítette át úgy 
a résztvevőket, hogy akár két 
órán át is elüldögéltek, beszél-
gettek a kis téren a szikrázó-
an hideg decemberi délutánon. 
Akik- eljöttek, várhatóan vissza-
jönnek most vasárnap, majd 15-
én és 22-én is – nemcsak egy 
jó tál étel, hanem a hangulat, a 
beszélgetés, a mûsor miatt is.

Természetesen az évek óta 
hagyományosan megrende-
zésre kerülő halászléfőzés-
re is sor kerül: idén decem-
ber 21-én, szombaton tartja 
karácsonyi vendéglátását a 
Horgászegyesület.

 Ádám Katalin

A kertbarátok adventi koszorút készítettek, forralt bort és teát osztottak. 
Képünkön Németh Antal, a Kertbarát kör vezetõje meri a forralt bort

Az elsõ gyertyát a város adventi koszorúján T. Mészáros András polgár-
mester gyújtotta meg

A 
sze
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. december 9 – 15.

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
December 9. hétfő 17 óra 
Amit az Új medicínáról tudni 
kell.  
Előadó: Albert Enikő
Kern Péter Kaktuszkör
http://www.erdikaktusz.eol-
dal.hu/ Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet- Enikő u. 2.
Információ: Libnárné Herczeg 
Ilona 06-20/517-1130
December 13. pénteken 17 óra
Évadzáró karácsonyi ünnepség
Vezeti: Németh Antal
Duna-Art Fotó Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet- Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi 
06 20 411-3673
December 13. péntek 16 óra
Objektív szűrők használata, 
fotók értékelése
Kertbarátkör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Információ: Németh Antal  
06 30/549-4230
December 13-án, pénteken 17 óra
Évadzáró karácsonyi ünnepség
Vezeti: Németh Antal

Számítógép-  
és internethasználat 
(tanfolyamok terme 
– Enikő u. 2/b.)
Intenzív tanfolyamok, kiscso-
portos foglalkozások.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek, munka-
nélkülieknek!
Információ: Nagy Éva  
Tel: 06-30/640-6946

Kiállítások:
A kamarateremben
A Poly–Art Alapítvány csopor-
tos tárlata
Megnyitó: december 6-án 18 órakor
Megnyitja: Majorné Bániczki 
Julianna
Közreműködik: Regenhart 
Anna (gordonka)
Megtekinthető: január 15-ig
A fotógalériában 
Óvd a környezetedet!
A Duna – Art Fotóklub által 
meghirdetett pályázat anyagá-
nak kiállítása 
Megtekinthető: december 20-ig.
Az előtéri kiállítótérben
Fényességes  karácsony
D. Bukovszky Éva üvegfestő és
Combarro Eszter keramikus 
kiállítása. Megtekinthető decem-
ber 5-től január 6-ig

Programok:
December 13. péntek 18 óra
Derű a fenyőágon 
Adventi irodalmi műsor
Vendégünk: 
Császár Angela és Szersén 
Gyula színművészek
A műsor összeállítói:
Elmer István és Szeghalmi 
Elemér
A programra a belépés ingye-
nes!
December 14. szombat 9-12 óráig
Baba-mama Börze
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására.
Információ és asztalfoglalás:
Czinderné Bea 06 20/448-5121
Asztaldíj: 1000 Ft

„Színház az egész világ!” 
2013. Őőz III/3.
2013. december 15. vasárnap 15 óra
Délután a legjobb, avagy  
a miniszter félrelép 

komédia két felvonásban 
a Bulvár Színház előadásában 
Alkalmi belépőjegy: 2800 Ft.
Szereplők: Harsányi Gábor, 
Nyertes Zsuzsa, Straub Dezső, 
Fodor Zsóka, Harmath Imre, 
Fogarassy Bernadett, Straub 
Péter, Fogarassy András, 
Lengyel Eleonóra
 
Programelőzetes
December 31-én, 20 órától
Szilveszteri Batyus Bál
a Rozbora Zenekarral
Büfé, tombola, családias han-
gulat!
Belépő: 4500 Ft.
Mindenkit szeretettel vár a bál 
házigazdája: 
Zelenka Lászlóné Ilonka
Jegyek csak elővételben kapha-
tók hétvégeken.
Telefon 364-097,  
vagy 06 30/597-88-17

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

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás: 
December 1-től téli nyitva tartás
Keddtől – péntekig 
 10,00 – 17,00
Szombat-vasárnap: 
 10,00 – 18,00

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

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

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

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

Múzeumbarát köri előadás
December 10. (kedd) 17,00
Dr. Varga Péter (MTA doktora, 
Kövesligethy Radó 
Szeizmológiai Obszervatórium)
Kövesligethy Radó földtudo-
mányi tevékenysége a szeiz-
mológus nézőpontjából című 
előadása 
Belépődíj felnőtt: 300,- 
Gyerek: 200,- 

Kész előadás
December 13. (péntek) 18,00 óra
Kovács Gergelyné (kultúrtörté-
nész): Ezer év története leve-
lekbe rejtve című előadása

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

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

 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól bővebb infor-
mációt talál a www.csukalib.hu 
honlapon.

A felnőttkönyvtár programja 
december 10-ig
Tájképek, csendéletek – Berecz 
Józsefné Bácskai Éva kiállítás
december 12-21-ig
Míves – Hímzés. Kiállítás és 
vásár.
december 11. (szerda) 17 óra
Poly-Art alapítvány pódium 
estje.
A gyermekkönyvtár  
programja
December 10. (kedd) 14 órától
Kreatív kedd. Játékos kézmű-
ves foglalkozás kicsiknek és 
nagyoknak. Karácsonyváró
Tobozdíszek és dekorgumi 
díszek készítése
Részvételi díj: 100 Ft
11. (szerda) 13 órától
Mesemondó verseny kisiskolá-
soknak
12.(csütörtök) 14.30 óra
Könyvbarátok találkozója – a 
Könyvtári játék versenyzőinek 
és a „Legaranyosabb háziked-
venc” fotópályázat résztvevőinek 
találkozója. Eredményhirdetés, 
kézműves foglalkozás

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása
Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 

Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök:  12 – 17 h

2030 Érd, Alsó u. 2.
erdigaleria@gmail.com, 23/360-143

Nyitva: H-P: 10-18 óráig

PÁRHUZAMOS DIMENZIÓK
Hudák Mariann Maja 
festőművész kiállítása.

Megtekinthető: december 13-tól
 január 13-ig. 

EGY KIS MUSTRA 2012. 
Műemléki felújítások Pest- és Nógrád megyében 

című kiállítás 
Megtekinthető: december 20-ig

Puha Ferenc festőművész 
SZÍN – KÉP című kiállítása

Megtekinthető: december 9-ig

2010-ben alapítottuk cégünket, hogy divatot 

hímzést. Ma már a kollekciónkban megtalál-
hatóak a legújabb divat szerint: farmerek, táskák, 
ingek, pólók, kabátok, ékszerek... Ruháink között 
mindenki megtalálja a kedvére valót és közben 
örök darabokra tesz szert. Minden termékünket 
eredeti kalocsai motívumok díszítik, melyek 

munkájával készülnek az „1000 éves város” 

-

KARÁCSONYI AJÁNDÉK

EREDETI hímzett

Folk Fashion Kft. 2040 Budaörs, Budapesti út 58.
Karaszi Orsi: +36 30 922 4287,
Müller Andrea: +36 20 358 6986
info@folkfashionshop.hu www.folkfashion.hu
Nyitvatartás: H-P 11-18 óráig, Szo 11-15 óráig

egyeztetés után a nyitva tartási 

Karácsonyi

AKCIÓS NAPOK!

-25%
engedmény

a bruttó árból
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december 9. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai 

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

10:00 Érdi Panoráma
10:30 Polgár-társ
11:30 Fény-Kép
14:50 Négyszemközt 
15:10 Érdi Panoráma
15:40 Fogadóóra
16:10 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai 

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

16:40 Polgár-társ
17:10 A Jazz születésétől napjainkig 24/18.  

TV sorozat, 51’ 
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:00 A Jazz születésétől napjainkig 24/18.  

TV sorozat, 51’ 
21:55 Híradó ism.
22:15 Polgár-társ
22:45 Négyszemközt ism.

december 10. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. 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 Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

14:45 Híradó
15:05 Fény-Kép
15:35 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai 

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

16:05 Négyszemközt
16:25 Bibliai Szabadegyetem 90/35. 
17:25 Itthon – Otthon Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

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

Nemes Tibor filmje 20. 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 20. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/35. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

december 11. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/18.  

TV sorozat, 51’ 
09:40 Négyszemközt
10:00 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai 

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

10:30 Polgár-társ
11:00 Bibliai Szabadegyetem 90/35. 
12:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 20. rész 
14:55 Híradó
15:15 Fény-kép
15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 90/35. 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Négyszemközt 
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/13. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Itthon – Otthon Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

december 12. 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 20. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Magyarok az emberevők földjén 14/13. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

11:00 Négyszemközt
15:00 Híradó

15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 20. rész 

16:00 Mozgás
16:30 Fény-Kép
17:00 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai 

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/13. 
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 90/36. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

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

december 13. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/36. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/13. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:05 Négyszemközt 
17:25 Mozgás
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

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

TV sorozat, 52’ 
21:15 Híradó
21:35 Bibliai Szabadegyetem 90/36. 
22:35 Négyszemközt
22:55 A Jazz születésétől napjainkig 24/19.  

TV sorozat, 52’ 

december 14. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Szigliget, 50/39. 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 14/13. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/36. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Szigliget, 50/39. 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 20. rész 
20:30 Sára Sándor 80. születésnapja alkalmából 

Feldobott kő 
magyar játékfilm, 84’ 
rend.: Sára Sándor 
fsz.: Balázsovits Lajos, Pásztor János, 
Berek Kati 

22:10 Érdi Panoráma

december 15. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/36. 
11:20 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:50 Ízőrzők Szigliget, 50/39. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Szigliget, 50/39. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/36. 
17:00 Sára Sándor 80. születésnapja alkalmából 

Feldobott kő magyar játékfilm, 84’  
rend.: Sára Sándor fsz.: Balázsovits Lajos, 
Pásztor János, Berek Kati 

18:40 A Jazz születésétől napjainkig 24/19.  
TV sorozat, 52’ 

19:30 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 21. rész 

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

2013. december 9 – 15.

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

Szín-Kép – ezzel a címmel nyílt 
kiállítása a Galériában Puha 
Ferenc festőmûvésznek, aki 
már korántsem ismeretlen a 
helyi mûvészetkedvelők előtt, 
hiszen részt vett mindegyik Érdi 
Mûvésztelepen, és számos cso-
portos érdi tárlaton találkozhat-
tak már munkáival. Most önálló 
kiállításában gyönyörködhetnek 
az érdeklődők. A Galéria tágas 
terébe lépve a szemlélőnek 
azonnal feltûnik Puha Ferenc 
képein a színek burjánzása. Ez 
korunkra nem túlzottan jellem-
ző, hiszen a kortárs mûvészek 
zöme a fekete és a szürke árnya-
kat kedveli, ő mégis inkább a 
világos és élénk színeket alkal-
mazza, és ezekről nem hajlandó 
lemondani. Úgy véli, az erős 
színek erős érzelmeket is válta-
nak ki azokból, akik látják, és a 
mûvész éppen azt szeretné elér-
ni, hogy az emberek elsősorban 
érzelmileg hangolódjanak rá a 
festményeire. 

Az alkotó nem történeteket, 
tájakat vagy tárgyakat kíván 
ábrázolni, csupán „gesztus-
képeivel” szólítja meg a szemlé-
lőt, és érzelmi vonalon teremti 
meg vele a gondolati kapcsola-
tot. Éppen ezért alkotásait soha 
nem tervezi meg előre, csupán 
elkezdi azzal a színnel, amit 
dominánsnak választ, aztán 
hagyja, hogy az érzelmek, a 

gondolatok vezessék a kezét. 
Szemadám György, az alkotó-

társ és a mûvészeti író nem elő-
ször nyitotta meg Puha Ferenc 
önálló kiállítását. Ezúttal a 
„Levél Puha Ferenchez” címet 
adta a festőmûvész érdi tárla-
tát bemutató mûvészeti érté-
kelésének. Azzal kezdte, hogy 
korábbi tárlatának megnyitóján 
is dicsérte Puha képeinek tüzes 
színeit és gazdag faktúráit. 
Azt is mondta, hogy egy „nem 
éppen fiatal festő” esetében 
mennyire dicséretesnek tartja a 
szakmai megújulást, ezért csak 
csodálni tudja egyrészt a meg-
újulásra való képességét, ami-
ért rengeteget kellett dolgoznia, 
másrészt pedig azt a hihetet-
len hûséget, ami ahhoz a világ-
hoz köti, amit még mindket-
ten képzőmûvészetnek hittek. 
Közben azonban gyökeresen 
megváltozott körülöttünk vala-
mi – folytatta a mûvészeti író – 
mert a mai fiatal képzőmûvészek 
mást tartanak arról, amit mi egy-
kor képzőmûvészetnek hittünk. 
Hegel a XIX. században még 
úgy látta, hogy a mûvészetnek 
el kell távolodnia a szakrális 
meghatározottságától, és meg 
kell változnia.

– Később viszont a mûvészet 
önmagára való irányultságot 
vesz, miközben valami megtor-
pan a szellemiségében – muta-

Puha Ferenc festõmûvész önálló kiállítása az Érdi Galériában

Tüzes színek, gazdag faktúrák
Csak csodálni tudja egyrészt a megújulásra való képességét, amiért rengeteget 
kellett dolgoznia, másrészt pedig azt a hihetetlen hûséget, ami ahhoz a világhoz 
köti, amit még mindketten képzõmûvészetnek hittek – mondta Puha Ferenc érdi 
önálló kiállítását megnyitva Szemadám György, a festõ mûvésztársa, mûvészeti író, 
aki egyúttal a kortárs képzõmûvészet jelenét értékelve megpróbálta annak utókorát 
is elõrevetíteni.

tott rá Szemadám György, majd 
hozzáfûzte, hogy ezt a tagad-
hatatlan veszteséget korunk 
filozófusai üdvözölték, mert 
az a meggyőződésük, hogy a 
mûvészetben helye van min-
denféle kísérletezésnek. Később 
a mûvészeti író arról is beszélt, 
hogy – ahogyan a globalizált 
világ gazdasági életében a 
tömegtermelés következtében 
számos területen a gépek 
veszik át a gyártási folyama-
tot, feleslegessé téve emberek 
sokaságának munkáját – a 
mûvészetben is egyfajta tömeg-
termelés folyik, és a kirakat-
rendezvényekre fókuszáló 
szemlélet messze elkerüli a 
hagyományos képzőmûvészeti 
technikákat. Puha Ferenc ezzel 
szemben tökélyre fejlesztette a 
szakmai tudását, és ma is kitart 
amellett, hogy ez elengedhetet-
len, ha valaki festészettel fog-
lalkozik, és mûvész szeretne 
lenni. Szemadám György sze-
rint ugyanis, a „korukat nagy 
csinnadrattával felborítók” 
mellett mindig ott vannak a 
háttérben csendesen meghúzó-
dó, ám szorgalmas házépítők. 
Azok, akik a kultúrát létrehoz-
zák. „Utolsónak maradtunk mi, 
a szorgalmas képzőmûvészek 
– jegyezte meg a közönség előtt 
felolvasott, Puha Ferencnek írt 

nyílt levelében a mûvészeti író 
–, akik továbbra is kitartanak a 
kimunkált rajzok, a táblaképek 
és a térplasztikák létrehozása 
mellett”. Majd sietett hozzáten-
ni: senki ne értse félre, nem 
a reménytelenség szólt belőle, 
hanem az egyéni munkásságot, 
az egyéni utat választók irán-
ti tisztelete. Annál is inkább, 
mert már fiatal korában rájött 
arra, hogy számukra, a ma élő 
mûvészek számára, nincsen 
utókor. Legalábbis nem olyan, 
mint a száz vagy több száz évvel 
ezelőtt alkotó mûvészeknek 
volt, vagy van. Persze, nem tud-
hatják, hogy az utókor embe-
rei hogyan reagálnak, ha maj-
dan festményeiket szemlélik. 
Megkérdezik-e, esetleg: tényleg 
csak azért dolgoztak annyit az 
egykor élt festők, hogy az üres 
falakat befedjék festményeikkel? 
Vagy jelentett-e ennél többet is 
számukra a képzőmûvészet? 
– ezeket a kételyeket és gondo-
latokat osztotta meg Szemadám 
György az érdi kiállítást meg-
nyitó „levelében”. Sorait azzal 
zárta, hogy épp az elmondottak 
miatt, amióta öregszik, egyre 
szebbek számára ezek a pilla-
natok, amikor egy-egy tárlaton 
összejönnek, hogy együtt ünne-
peljék a festészetet, és mindazt, 
amit még nyújt és üzen szá-
mukra a kortárs mûvészet. 

Puha Ferenc Szín-Kép címû 
kiállításának megnyitóját még 
hangulatosabbá és ünnepélye-
sebbé varázsolta két ifjú tehet-
ség nagyszerû zenei produkci-
ója: Baracsi Donát zongorán, 
Sándor Júlia furulyán játszott. 

Puha Ferenc tüzes színek-
kel és sajátos ecsetkezeléssel 
készült alkotásai még december 
9-ig várják az érdeklődőket az 
Érdi Városi Galériában.

 Bálint Edit

A Szín-Kép címû kiállítás alkotásait az élénk színek és a sajátos faktúra, azaz ecsetkezelés jellemzi
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 A festõmûvész Puha Ferenc (jobbról) és néhány látogató
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ERZSÉBET
UTALVÁNY
CSALÁD

Gondolt már az év végi ajándékozásra?

Ajándék Erzsébet-utalvány
már élelmiszerre is!

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

Az aktuális elfogadóhelyi kedvezményekről honlapunkról tájékozódhat!

Rendelje meg most!

Erzsébet-utalvány
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Év vége felé szeretnénk egy 
számadást készíteni arról, hogy 
az Erzsébet-programmal kiket 
és hogyan értünk el – mondta 
az Erzsébet-program szóvivője, 
hozzátéve, több mint negyed-
millió ember, köztük 100 ezer 
gyerek üdült eddig az Erzsébet-
program segítségével. De a 
Program nemcsak számokról, 
hanem a mögötte lévő embe-
rekről is szól, azokról a gyere-
kekről, nyugdíjasokról, fogyaté-
kossággal élőkről, nagycsaládo-
sokról, akiknek nem lett volna 
lehetősége arra, hogy egy hétre 
eljussanak üdülni.

A szóvivő néhány érdekes-
ségről is beszámolt: a legfia-
talabb résztvevő a néhány na-
pos Emma, a legidősebb pedig 
egy 104 éves asszony volt, aki 
84 éves barátnőjével ment el 
nyaralni; a legnépesebb nagy-
családosok 11 gyerekkel voltak 
üdülni. Nagy Anna elmond-
ta: 50 ezer gyerek volt idén 
Erzsébet-táborban, közülük 12 
ezren tematikus táborokban, 
ahol művészek, olimpiai és vi-
lágbajnokok gondoskodtak ar-
ról, hogy ne csak szakmailag, 
de emberileg is erősödjenek. – 
Közülük került az idén indult 
Talentum Programba az a 100 
tehetséges diák, akik egy őszi 
és egy tavaszi táborban élet-
kori sajátosságaikhoz igazodó, 
tehetségüket fejlesztő foglalko-
zásokon és szakmai programo-
kon vesznek részt.

Az Erzsébet-tábor minden 
gyereknek nyitott – emelte ki 
Nagy Anna. A nehéz körül-
mények közt élőknek éppúgy, 

mint azoknak, akik gyakran 
táboroznak; jó tanulóknak, de 
olyanoknak is, akiknek nem 
nagyon megy az iskola; részt 
vehetnek benne határon innen 
és határon túl élő magyar gye-
rekek; elérhető ép és fogyaté-
kossággal élő emberek számá-
ra is. Utóbbiaknak a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány 
idén többféle pályázatot is 
hirdetett, így 5600 fogyatékos-
sággal élő vehetett részt szoci-
ális üdültetésben és Erzsébet-
táborban, többek között alko-
tótáborokban, tenisztáborban, 
ahol a szakmai vezető Szávay 
Ágnes kétszeres olimpikon te-
niszező és Sebestyén Kata, 
az Európai Speciális Olimpia 
Szövetség tenisz-szakág veze-
tője volt.

Szávay Ágnes tábori élmé-
nyeiről beszélt. - Minden egyes 
résztvevő nagyon jól érezte 
magát, a gyerekek sokat fej-
lődtek, olyannyira, hogy kö-
zülük Sándor László és Balogh 
Tibor arany-, Marosvölgyi 
István ezüst-, Juhász Attila 
pedig bronzérmet szerzett az 
értelmileg akadályozott embe-
rek számára rendezett luxem-
burgi speciális tenisz Európa-
bajnokságon. A kétszeres olim-
pikon teniszező a sport testre 
és lélekre ható gyógyító erejét 
emelte ki, büszkén hozzátéve, 
hogy az Erzsébet-tábor után 
felkérték arra, hogy a speciá-
lis olimpia tenisz nagykövete 
legyen. – Nagyon remélem, az 
Erzsébet-tábor jövőre is folyta-
tódik majd, és én szívvel-lélek-
kel tovább tudom segíteni az 
ép és a sérült gyerekeket.

Nem a számokról, az emberekről szól 
A sport testre és lélekre ható gyógyító erejét emelte ki 
Szávay Ágnes kétszeres olimpikon teniszező azon a saj-
tótájékoztatón, amelyet Nagy Anna tartott az Erzsébet-
program év végi összegzéséről.

Erzsébet-program
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Az Ajándék, az Étkezési, a Gyermekvédelmi, és 
az Iskolai Erzsébet-utalvány 2013. december 5-től 
a diszkont áruházlánc mind a 159 magyarországi 
áruházában érvényes fizetőeszközzé válik. 

Az Erzsébet-utalványt ma az országban kö-
zel 55 ezer helyen fogadják el. Több mint 40 
ezer munkáltató döntött úgy, hogy az Erzsébet-
utalványt választja, a felhasználók száma pe-
dig több mint 2 millió. Az utalványt elfogad-
ják a CBA, a Coop, a Reál, az Arzenál, a Tesco, 
a SPAR, az Auchan, a Penny Market élelmiszer 

áruházláncok, a MOL benzinkutak, több ezer 
kisbolt és vendéglátóhely, és 2013. december 
5-től már a Lidl üzletei is.

Az Erzsébet-program megvalósítását az Erzsébet-
utalvány forgalmazásából származó pénzügyi 
eredmény biztosítja, központi költségvetési forrá-
sok bevonása nélkül. A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány által működtetett szociális üdültetési 
program több mint negyedmillió embernek, köztük 
több mint 100 ezer gyermeknek biztosított 2012-ben 
és 2013-ban üdülési, pihenési lehetőséget.

Decembertől már a Lidl üzleteiben is 
elfogadják az Erzsébet-utalványt

Erzsébet-utalvány elfogadóhelyek lesznek a Lidl diszkont áruházlánc üzletei annak 
a megállapodásnak az eredményeként, amely – az Erzsébet-utalvány kibocsátójá-
val, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal egyetértésben – az Erzsébet 
Utalványforgalmazó Zrt. és a Lidl Magyarország Bt. között jött létre.

Erzsébet-program
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Az avató ünnepség örömteli pil-
lanataiban a helyi városveze-
tés, a tervezők és kivitelezők, 
valamint a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség képviselői mellett 
osztoztak a környező telepü-
lések polgármesterei és intéz-
ményvezetői is. A Zöldfa 
Bölcsőde megvalósulásának 
sikeres történetét Spéth Géza, 
Diósd polgármestere vázolta fel 
röviden. Azzal kezdte, hogy a 
város döntéshozói – pártállásuk-
tól függetlenül – egyöntetûen 
támogatták a bölcsőde meg-
építését, de források híján erre 
csak a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által kiírt pályázaton 
való részvétel adott lehetőséget, 
amelyen 150 millió forint vissza 

nem térítendő támogatást nyer-
tek. 2012. január 17-én tették le 
az új bölcsőde alapkövét, és kis 
csúszással ugyan, de az átadás 
napján megérkező használat-
ban vételi engedély birtokában, 
a város kicsinyei december 1-től 
már birtokba vehetik a huszon-
egyedik századi követelmények-
nek megfelelő, világos, tágas, 
kényelmes épületet. Az intéz-
mény bejárata előtt a nemzeti 
színû szalagot Aradszki András 
országgyűlési képviselő és 
Spéth Géza polgármester közö-
sen vágta át. A belső térben a 
képviselő beszédével folytató-
dott az ünnepség. Mivel végig-
kísérte az építkezés folyamatát, 
ismeri a nehézségeket, és azt is, 

milyen heroikusan igyekezett a 
városvezetés ezeken az akadá-
lyokon túljutni, hiszen egyet-
len cél lebegett a szemük előtt, 
hogy ez az új és korszerû böl-
csőde minél előbb fogadni tudja 
a diósdi gyermekeket – mondta 
Aradszki András, majd az új 
építmény fontosságát kiemelve, 
hozzáfûzte: 

– Nem hagyhatom szó nélkül 
azt a gondolatot, amiben min-
dig újra meg kell erősítenünk 
magukat, nevezetesen, hogy 
amíg ilyen épületek, intézmé-
nyek megvalósulhatnak szerte 
az országban, biztosak lehetünk 
abban, hogy jó úton járunk. 
Azon az úton, amelyen mind-
annyiunk számára legfontosabb 

a család és a gyermek. A Fidesz-
KDNP kormányzása eltelt 
három és fél évének a gerincét 
annak a tervnek a megvalósí-
tása adta, hogy változtassunk 
hazánk sorsán. Változtassunk 
azon az állapoton, hogy roha-
mosan csökken a magyarok 
száma, hiszen a demográfiai 
adatok egyre lesújtóbb képet 
mutatnak, mert kevés gyermek 
születik. Ennek megváltoztatá-
sa érdekében, az adórendszeren 
kívül, az intézkedések soroza-
tában kiemelten támogattuk, 
hogy az országban, így ebben 
a térségben is, óvodák és böl-
csődék épüljenek. Ugyanakkor 
ezen felül is igyekszünk a szü-
lőknek megadni minden segít-
séget ahhoz, hogy egészségben, 
jó lelkülettel tudják felnevelni 
vállalt gyermekeiket. Ilyenek 
például a munkajogi intézke-
dések, amelyek támogatják a 
kismamák munkába állását, és 
lehetővé teszik azt is, hogy az 
egyetemi tanulmányok mellett 
is megteremtsék a biztonságos 
anyagi hátterét annak, hogy a 
fiatalok merjenek gyermeket 
vállalni, merjenek utódokat 
adni a nemzetnek – hangoztatta 
a politikus. 

Az átadó ünnepség folyta-
tásában a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség képviselője szólt az 
egybegyûltekhez, hogy kifejez-
ze elismerését a diósdi bölcsőde 
sikeres megvalósításáért. A 150 
millió pályázati forrást 10 száza-
lékos önrésszel egészítette ki a 
diósdi önkormányzat, így csak-
nem 170 millió forintból való-
sulhatott meg ez az intézmény. 
Kiemelte a pályázati lehetőségek 
fontosságát, amelyek segítik a 
települések fejlesztését, hogy 
élhetőbbé váljon az ott élők szá-
mára. 

Végül a legkisebbek is szó-
hoz jutottak, persze, nem a 
bölcsőde leendő lakói, hanem a 
diósdi óvodások és kisiskolások 
mûsorát élvezhették a résztve-
vők. Az apróságok nem kis izga-
lommal készültek a fellépésre, 
és természetesen nagy sikert 
arattak a diósdi bölcsisek új 
otthonának felavatásán, amely 
ezekben a napokban már bené-
pesült a város legkisebb lakosa-
ival.  Bálint Edit

December elejétõl már birtokba vehetik a kicsik

Korszerû bölcsõdét adtak át Diósdon
Vadonatúj intézményt, a huszonegyedik század követelményeinek tökéletesen 
megfelelõ, csodaszép bölcsõdét avattak a minap Diósdon. „Amíg ilyen épületek, 
intézmények megvalósulhatnak szerte az országban, biztosak lehetünk abban, 
hogy jó úton járunk. Azon az úton, amelyen mindannyiunk számára legfontosabb a 
család és a gyermek” – húzta alá ünnepi beszédében Aradszki András, aki a térség 
országgyûlési képviselõjeként figyelemmel kísérte és segítette a diósdi projektet.

Az intézmény bejárata elõtt a nemzeti színû szalagot Aradszki András országgyûlési képviselõ és Spéth Géza 
polgármester közösen vágta át
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A diósdi óvodások énekeltek és verset mondtak, nagy sikert aratva mûso
rukkal

 A település kisiskolásai is szívet melengetõ mûsorral készültek a böl
csõde avató ünnepségére

A Zöldfa Bölcsõde az utca egyik büszkesége. A zöldövezeti környezetben 
ötven gyermek számára nyújt biztonságos és kényelmes elhelyezést.

helyi társadalom
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Hosszú hetek, hónapok izgal-
ma után megnyugodhatunk, 
most már Érdnek is van szép-
ségkirálynője! Amikor még a 
nyáron meghirdették a szép-
ségversenyt, nem gondoltuk, 
hogy a sok érdi szép lány 
bátortalanul távol tartja magát 
a Magyarországon egyébként 
már évtizedek óta népszerû 
megmérettetéstől, alig mertek 
néhány tucatnyian jelentkezni, 
azok közül is többen indoko-
latlan önbizalomtól túlfûtve… 
Tanúsíthatom, utcán gyakran 
járó-kelőként: ebben a hetven-
ötezres városban sokkal több 
a dekoratív ifjú hölgy, mint 
amennyi jelentkezett, nem is 
volt könnyû dolga a kiválasz-
tóknak. Mint ahogy a döntő 
zsûritagjainak sem, akik kény-

telenek voltak matematikai szá-
mításokat segítségül hívni…

Hosszú hetek óta nyomon 
követtük, hogyan formálódnak 
a verseny és a lányok körvona-
lai, hogyan szépülnek tovább, 
hogyan nyílnak ki. Mert nem 
könnyû megmutatnunk magun-
kat egy kifutóról, ahol vizslató 
szemek követik minden lépé-
sünket, talán ez riasztott el 
sokakat. Jelentem a jövő érdi 
szépségverseny felhívását olva-
só hölgyeknek – úgy hírlik, 
hagyományteremtő rendezvény 
tanúi voltunk november utolsó 
napján –, bátran vágjanak bele, 
hiszen bárki nyerhet, sőt, min-
denki nyer is! Az I. Érd Szépe 
választás döntőjében ugyanis 
mindenki nyert, még az is, akire 
nem került korona vagy szalag. 

A tíz döntős lány, azon kívül, 
hogy egy életre szóló élménnyel 
gazdagodott, a hetek alatt bizto-
san jobban megismerte önma-
gát, miközben új barátokra is 
lelt.

A Finta-rendezvényház, ha 
lehet, még az eddigieknél is 
jobban kivirágzott, ugyanis tíz 
virágszállal gazdagodott erre 
a néhány szép órára. Aradszki 
András országgyûlési képvise-
lő köszöntötte a megjelente-
ket. Mint mondta: „Egy ekkora 
városnak kijár egy ilyen rangos 
esemény…” A mûsorvezető, 
Némedi-Varga Tímea pedig 
bemutatta a zsûritagokat: 
Szedlacsek Emíliát, a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központ 
vezetőjét, Erdőhegyi Brigitta 
énekesnőt, Bozsogi Jánost, 
az Érd TV vezetőjét, Bognár 
Nándort, e lap főszerkesztőjét 
és Herczeg Zoltán divatgurut, 
majd a kifutóra kérte a lányokat, 
akik meg is jelentek civilben. Az 
esten háromszor léptek fel a 
versenyzők, mert az ezt köve-
tő kis mûsor után bikiniben, 
majd estélyiben szerepeltek. 
Természetesen fürdőruhában 
ismerhettük meg legjobban a 
szépségeket – meg amikor meg-
szólaltak, hisz mindenkinek 
be kellett mutatkoznia néhány 
mondatban. A tudatos szépség-
verseny főszereplőiről a szavak-
ból is sok minden kiderült… 

Míg átöltöztek, sminkeltek az 
öltözőben, a kifutó – de néhány 

asztal is – színpaddá válto-
zott. Vastag Csaba sztárvendég 
ugyanis a vendégek megterített 
asztalára is felugrott és remek 
számokkal, remek hangjával 
onnan a magasból fokozta a 
hangulatot. A Fashion-Dance 
Tánc Stúdió és a Frutti Tánc 
Sportegyesület tagjai is kitet-
tek magukért látványos pro-
dukciójukkal, majd Szóka Júlia 
operettprimadonna és tanít-
ványai, Bencze Zsófia, Petrás 
Mátyás és Boda Gábriel éne-
kelték be magukat a szívekbe. 
A többfogásos finom vacsora 
közben elfogyott.

Eljött az est fénypontja, a 
királynőválasztás! Előtte a zsûri 
hosszasan tanácskozott és a 
különböző szempontok alapján 
(egyebek mellett első benyo-
más, szépség, alak, harmónia, 
kommunikáció) adott pontokat 
összeadták és kijött a végered-
mény, amely Herczeg Zoltán 
szavaival „bizonyára sokakat 
meglep majd”. Hát valóban így 
történt, a matematika csodákra 
képes. Az összpontszám alap-
ján Érd első szépségkirálynője 
Simon Zsuzsa lett, aki, miután 
megkoronázták, lapunknak 
elmondta: „A plakátokat elő-
ször látva, nem éreztem úgy, 
hogy jelentkezni kellene, de a 
verseny mottója, szellemisége 
megragadott és mégis indul-
tam.” Jól tette, a bájos, kislá-
nyos mosolyú, szép hölgy elvit-
te a pálmát. Udvarhölgyei, a 
második Pados Lilla, a harma-
dik Ilosfai Csenge lett. Az inter-
netes szavazás győztese, azaz 
a közönségdíjas szintén Simon 
Zsuzsa lett, amire szintén büsz-
ke. Mindhárman értékes juta-
lomban részesültek.

Madarász Viktória és Bada 
Zoltán főszervezők megkön-
nyebbülten dőlhetnek hátra a 
gála után és egy kis pihenés 
után – már szervezhetik is a II. 
Érd Szépét.  Temesi László

Nyeremények
A nyertesekre  valóságos  nye
reményeső  zúdult  –  például 
táblagép,  külföldi  utazások, 
Fittness  bérletek,VIP  Disco 
Club belépők.

A szépségkirálynő  és  a 
két  udvarhölgye  részére  pe
dig  vacsorameghívások 
érkeztek,  a  következő  ven
déglátóhelyektől:  Centrál 
Borház  Étterem  és  Panzió; 
Club  Spaten;  Érdi  Vígadó 
Étterem  és  Kávéház;  Osváth 
Kereskedőház  –  Korona  Étte
rem és Cukrászda; Festal Étte
rem.

Választás színvonalas gálamûsorral

A közönségszavazás és a zsûri döntése alapján 
megvan Érd elsõ szépségkirálynõje!
Húszévesen megszületett Érd elsõ szépségkirálynõje! Sokáig kellett erre a pilla-
natra várni, de megérte, mert egy elegáns gálán „jött a világra”. Simon Zsuzsa 
egyetemista meglepte saját magát meg a várost megkoronázásával, hiszen nem is 
akart indulni a versenyen, amelyet végül megnyert…

Zsúfolásig megtelt a Finta-rendezvényterem
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A szigorú zsûri

Bada Zoltán fõszervezõ: Hogy is kell felrakni egy ilyen szalagot?

Vastag Csaba az asztal tetején bûvölte el közönségét

A tíz döntõs, itt elegáns utcai ruhában

Meleg pillanatok – nyarat idézõ öltözékben a döntõ résztvevõi

Aradszki András országgyûlési képviselõ köszöntötte a gálaest résztvevõit
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helyi társadalom

KARÁCSONYI HALVÁSÁR
A LAKÓTELEPI HÚSBOLTBAN!

csirke egész 669.-
cs. comb 699.-
cs. comb farrészes 539.-
cs. mell 1048.-
cs. mell filé  1199.-
cs. farhát 199.-
tyúk 769.-

sertés comb, lapocka 1099.-
s. karaj 1199.-
s. dagadó tarja 1079.-
s. oldalas 1069.-

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

pulyka szárny 599.-
p. nyak  799.-

p. mellfilé 1698.-

hízott kacsa comb 1698.-
kacsa szárny 499.-

k. mell filé 2498.-

hízott máj 549.-

H

széles választékban
Akciós Árakon!

Érd, Béke tér 7. A-B

Dec. 18-23-ig HALVÁSÁR
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2013. december 17-én (kedden) 17:30 órakor a házhoz menõ 
szelektív hulladékgyûjtés bevezetésével összefüggésben lakos-
sági fórumot tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk 

a választókerület lakóit! A lakossági fórum helye: Érdi Teleki 
Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti út 1.) 11-es 
terem.

Iparos u. 48-98/100 páros Köszörűs u. 3-71 páratlan Lakatos u. Műszerész u. Nyomdász u. 12-50 páros Szövő u. 59-121 ptlan

Kőműves u. 1/A-69/23 ptlan Kövező u. Mázoló u. Művezető u. Szénégető u. 45-53 ptlan Szövő u. 62-122 páros

Köszörűs u. 2-72 páros Kubikos u. Mester u. Napszámos u. Szénégető u. 62-86 páros Tetőfedő u. 35-91 ptlan

Burkoló u. 26-38 páros Favágó u. 65–113 ptlan Festő u. 46–104 páros Fuvaros u. 98–170 páros Nyomdász u. 5-47 ptalan Szövő u. 125-157 
ptlan

Búvár u. Fazekas u. Fonó u. Fuvaros u. 71– 157 páratlan Olvasztár u. Tetőfedő u. 97-111/A 
páratlan

Darukezelő u. Fényező u. 33-99 páratlan Földmérő u. Fűrészelő u. Öntő u. 

Esztergályos u. Fényező u. 70/A-140 páros Földmunkás u. 76-158 páros Iparos u. 89– ptlan Ötvös u.

Favágó u. 50-96 páros Festő u. 45– 95 páratlan Földmunkás u. 77–147 ptlan Iparos u. 102– páros Szövő u. 124-148 páros

Ács u. 10-98 páros Burkoló u. 2-24 páros Favágó u. 31-59 ptlan Festő u. 30-44 páros Fűtő u. 27–71/B páratlan

Bádogos u. Burkoló u. 3-51 ptlan Favágó u. 32-46 páros Földmunkás u. 38-68 páros Fűtő u. 34–84 páros

Bányász u. Csigás u. Fényező u. 17-30 páratlan Földmunkás u. 35-75 ptlan Gépész u. 29– páratlan

Betonozó u. Csillés u. Fényező u. 34-68 páros Fuvaros u. 34-90 páros Gépész u. 34– páros

Bognár u. Csiszoló u. Festő u. 27-43/A páratlan Fuvaros u. 35-69 ptlan Iparos u. 33-87 páratlan

Ács u. 11-105 páratlan Barlang u. Felvinci u. Földmunkás 3-31 páratlan Somoskő u. Vereckei u. 114–138 
páros

Ajnácskő u. Bérc u. Fényező u. 1-15 páratlan Fuvaros u. 9-31 páratlan Sóskúti út 50–134 páros Vihorlát u. 34-40/1 
páros

Aknász u. 26–48 páros Detrekő u. Fényező u. 6-30 páros Fuvaros u. 20-30 páros Sóskúti út 75– 129 páratlan Visegrádi u. 65/A-
69.foly.

Aknász u. 27-53 páratlan Egervári u. 69–73 páratlan Festő u. 1-23/A páratlan Fűtő u. 19-21/A páratlan Szigetvári u. 79– 97 páratlan Visegrádi u. 83–folya-
matos

Aszfaltozó u. 19–79 ptlan Egervári u. 70-110/16 páros Festő 2-28 páros Fűtő u. 28-30 páros Szigetvári u. 90–96 páros Zengő u.

Aszfaltozó u. 22-80 páros Faragó u. Firtos u. Gépész u. 27 Sziklás u. 

Asztalos u. 16-86 páros Favágó u. 1-29/1 páratlan Fogarasi u. Írottkő u. Szirtes u. 

Asztalos u. 25–93 páratlan Favágó u. 2-28 páros Földmunkás u. 2-32 páros Orom u. Vereckei u. 107– 135 ptlan

Lakossági fórum a szelektív hulladékgyûjtésrõl

Tisztelt 12. választókerületben lakók! 
Tájékoztatás 

Érd Megyei Jogú Város Esélyteremtő Ösztöndíjáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Oktatási és Művelődési 
Bizottsága az Érd Város Esélyteremtő Ösztöndíjpályázatáról szóló 
30/2013.(IX. 30.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdésben 
foglalt jogkörében eljárva az Esélyteremtő Ösztöndíjpályázat 
2013/2014. tanévre szóló pályázatait elbírálta. 
Az 68/2013.(XI. 14.) OMB határozat alapján az alábbi 7 tanuló 
részesül 10. 000 Ft/ hónap összegű tanulmányi ösztöndíjban:
Balogh Julietta, Góman Dominik, Kertész Jennifer, Liszencziás Elvira, 
Pálfi Barbara, Saphír Ágnes és Ván Evódia.

információk

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal
Karácsonyi ünnepek körüli munkarendjérõl

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási 
rendje decemberben – 2013. munkaszüneti napok körüli 
munkarendrõl szóló 28/2012. (IX.4.) NGM rendeletet figye-
lembe véve – az alábbiak szerint alakul:

2013. december 06. (péntek) Munkanap 800 – 1630 óráig

Ügyfélfogadás a Hivatalban 1300 - 1630 óráig
2013. december 07. (szombat) Pihenőnap

2013. december 13. (péntek) Munkanap 800 – 1630 óráig
Ügyfélfogadás a Hivatalban 1300 – 1630 óráig

2013. december 20. (péntek) Munkanap 800 – 1630 óráig 

Ügyfélfogadás a Hivatalban Nincs
2013. december 21. (szombat) Pihenőnap

2013. december 23. (hétfő) Igazgatási szünet
2013. december 24. (kedd) Pihenőnap
2013. december 25. – 26.  
(szerda-csütörtök)

Ünnepnap

2013. december 27. (péntek) Pihenőnap

2013. december 30. (hétfő) Munkanap
Ügyfélfogadás a Hivatalban 1300-1830

 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyzõ polgármester

Idén is hat civil nő vehette át a Richter Aranyanyu Díjat 
a november 22-i díjkiosztón. A három éve létrehozott el-
ismerést jelképező szobrocskát és a vele járó 200 ezer 
forintot pedagógus, egészségügyi szakdolgozó és orvos 
kategóriákban ítélték oda. A győztesek közt van gyerek-
gyógyász és gyerekpszichiáter, kórházpedagógus és óvó-
nő, valamint gyógytestnevelő és gyógytornász is. Olyan 
nőket díjaztak, akik klasszikus, női segítő szakmákban 
dolgoznak, munkájuk nélkülözhetetlen, és megérdem-
lik, hogy sikereik országos nyilvánosságot kapjanak. A 
Magyarországon egyedülálló kezdeményezés célja a nők 
társadalmi megbecsülésének és önbecsülésének növelé-
se. Idén azonban nemcsak az Aranyanyukat jutalmaz-
ták, a Richter Aranyanyu Díj megkapta ugyanis az év pr-
projektjéért a kommunikációs szakma egyik legnagyobb 
elismerését, a Prizma Kreatív Pr Díjat.

„Életörömöt sugároznak, jövőképet nyújtanak és fá-
radhatatlanok — ők az Aranyanyuk. Messze az elvárha-
tó segítségen túl állnak mellettünk és sikerrel küzdenek 
a kiszolgáltatottakat sújtó előítéletek ellen is. Köztünk élő 
hősök, akik már azáltal is adnak, hogy megismerhetjük 
őket!” — mondta a döntőbe jutottak csapatát jellemezve 
Rácz Zsuzsa író, a Richter Aranyanyu Díj megálmodója.

Idén több mint 250 jelölés érkezett, ennyi beküldött 
személyes történet bizonyította, hogy a jelölt nők miként 
vannak hatással a környezetükre. Az ajánlásokból később 
választották ki azt a 12 remek nőt és egyben felemelő tör-
ténetet, amelyre a közönség is szavazhatott a Nők Lapja 
Cafe oldalán. Végül 43 ezer közönségszavazat és a hatta-
gú zsűri döntése alapján állt össze a díjazottak névsora. 

A már összeszokott zsűri, Dr. Gyarmati Andrea olim-
pikon, gyermekorvos; Kriston Andrea, a Kriston Intim 
Torna módszer kidolgozója; Nagy Tímea olimpiai bajnok 
párbajtőrvívó; Dobó Kata színésznő, és a „házigazdák”, 
Beke Zsuzsa, a Richter kommunikációs igazgatója, vala-
mint Rácz Zsuzsa író most is azokat a nőket keresték, 
akiknek személyisége és elhivatottsága példaértékű lehet 
valamennyiünk számára. 

A pedagógus kategória idei zsűri díjazottja Debre 
Istvánné óvónő, aki 20 éve hozta létre Csepelen azt az óvo-
dát, ahol a nehéz helyzetben lévő roma gyerekek intenzív 
fejlesztése zajlik, olyan komplex módon, hogy a szülőket is 
bevonják az együttműködésbe. „Debre Istvánné munkássá-
ga új korszakot hozhat el a cigányság történetében”— áll a 
zsűri hivatalos indoklásában is. A kategória közönségdíja-
sa a vecsési Tóthné Almássy Monika kórházpedagógus 
lett, akire több mint 4000 szavazat érkezett. A kórházpe-
dagógus szakma Magyarországon sajnos még nagyon ke-
véssé ismert, holott az iskolából hosszabb időre kimarad-
ni kényszerülő gyerekek tanulásának támogatása nélkü-
lözhetetlen feladat, ráadásul életmentő lehet a betegséggel 
folytatott küzdelemben. Mónika reményt és jövőképet ad a 
gyerekeknek és a szülőknek a legnehezebb időszakokban, 
életvidám hozzáállásával és játékos módszereivel mindvé-
gig azt tartja szem előtt, hogy mi a legjobb a gyerekeknek. 

Az egészségügyi szakdolgozó kategória idei zsűri dí-
jazottja Szabolcs Judit szigetmonostori gyógytornász, aki 
édesanyja korai betegsége okán döntött pályája mellett. 
Judit a hozzá forduló gyerekek szüleinek terápiáját is fel-
adatának tartja. Története, amelyben egy fogyatékosság-
gal született, ma már paralimpikon úszó lány örökbefo-
gadását is segítette, különös érzékenységre és példaérté-
kű humanista attitűdre vall.

Ebben a kategóriában a közönség Pektor Gabriellát zár-
ta leginkább szívébe, a Fóton élő gyógytestnevelőre több 
mint 5000 szavazat jött. Húsz éve segíti rákos gyerekek 
testi-lelki rehabilitációját, emellett óvodában is tart moz-
gásjavító tornát gyerekeknek. Gabriella kidolgozója egy 
speciális mozgásprogramnak, a Pek-tornának, de egykori 
betegei és hozzátartozóik azért is hálásak neki, mert „visz-
szaadja a hitüket és az életkedvüket”. 

A Richter Aranyanyu Díj 2013-as orvos kategória zsűri 
győztese a budapesti Dr. Máttyus Anna gyermekpszichi-
áter, aki maga is 7 gyermek édesanyja. A doktornő szem-
lélete és tevékenysége nagyban hozzájárul a pszichiátri-
ai problémákkal kapcsolatos társadalmi előítéletek meg-
szüntetéséhez. Különleges érzékenysége és több évtize-
des szakmai tapasztalata a gyerek- és serdülőkorú bete-
gek szüleinek is biztos támaszt jelent. A kategória közön-
ségdíjasa a szintén budapesti Dr. Kelen Kata gyermek-
gyógyász, aki szakmai hitelessége mellett bátor és élet-
vidám kommunikációjával győzhette meg a szavazókat, 
több mint 6000 voksot begyűjtve. A vesetranszplantáción 
áteső gyerekek és családjaik olyan komoly pszichés veze-
tést igényelnek, amelyben a fiatal doktornő partnerként 
és egyben barátként is jelen van. 

„Örülünk, hogy harmadszor is sikerült olyan fantaszti-
kus nőket elismerésben részesítenünk, akik elhivatott szak-
emberekként példaképeink lehetnek, mégis csekély anyagi 
és erkölcsi elismerésben van részük. A Richter Gedeon Nyrt. 
magyarországi központú multinacionális cégként abban a 
szerencsés helyzetben van, hogy kivételes rálátásunk van 
és ezzel együtt felelősségünk is a magyar nők helyzetével 
kapcsolatban. A Richter a Nőkért programunk elemeként 
évente meghirdetett Richter Aranyanyu Díj mindig új ta-
pasztalatokat adva emlékeztet minket arra, hogy nekünk 
is feladatunk tennünk azokért, akik erejükön felül teljesí-
tenek a családjukért, hivatásukért és közösségünkért egy-
aránt”— hangsúlyozta Beke Zsuzsa, a Richter kommu-
nikációs igazgatója, a nők nagyobb társadalmi megbe-
csülését szorgalmazó vállalat nevében.

További információk a www.aranyanyu.hu oldalon.

A 2013-as Aranyanyuk is reményt és erőt adnak

Ebben az évben nemcsak a köztünk élő hősnők vehet-
tek át elismerést. A Richter Aranyanyu Díj kapta meg 
az év CSR megoldásáért, valamint az év pr-projektjéért 
járó Prizma Kreatív Pr Díjat, amelyet Vándor Ágnes, a 
Kreatív igazgatója adott át az Aranyanyu Gálán Beke 
Zsuzsa kommunikációs igazgatónak.
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Elindult a tema.hu webshop.
Olvasóink féláron vásárolhatnak termékeink közül. Részletek: tema.hu/webshop

022 KEDVEZMÉNYES ELMÉLETI TANFOLYAM

Akciós ár:
15.000 Ft

Listaár: 
30.000 Ft

Az iskola irodája és tanterme Érd, 
Diósdi u. 8. /sétáló utca/ Nyitva 
hétfőtől péntekig: 13:00 - 17:00 
Telefon: 06-20-805-0838 
Email: info@hubaijogsi.hu
http://www.hubaijogsi.hu

Hubai Autósiskola 
Érden a legkedvezőbb 
áron. Nyugodt, 
türelmes oktatók.

020 PIHENÉS LILLAFÜRED KAPUJÁBAN 

Akciós ár:
13.500 Ft

Listaár: 
27.000 Ft

LILLAFÜRED KAPUJA HOTEL ÉTTEREM 
Cím: 3535 Miskolc Partos 
14. Telefon/Fax: 46/339-423 
Mobilszám: 30/9681-045 

Pihenés Lillafüred Ka-
puja Hotelben, 3nap/2 
éjszakára, 2 fő részére, 
reggelivel, egyszeri 
szauna és 
biliárdhasználattal. 

032 MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

Akciós ár:
47.950 Ft

Listaár: 
95.900 Ft

Luxus Tanya 
3348 Szilvásvárad, 
Bem József u. 15. 
Tel: +36 70 230 4202

Élvezze a vidéki 
hangulatot, Luxus 
Apartmanban, well-
ness használattal 
Szilvásváradon! 
2 fő/3 éj/4 nap

033 COUNTRY ÜDÜLÉS SZILVÁSVÁRADON

Akciós ár:
24.950 Ft

Listaár: 
49.900 Ft

Luxus Tanya 
3348 Szilvásvárad, 
Bem József u. 15. 
Tel: +36 70 230 4202

Élvezze a vidéki 
hangulatot, Country 
Apartmanban, well-
ness használattal 
Szilvásváradon! 
2 fő/3 éj/4 nap

042 BENTLAKÁSOS SÖRÖZÉS

Akciós ár:
24.000 Ft

Listaár: 
48.000 Ft

8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 9. 
www.blonder.hu
Tel.: 83/349-799 

Bentlakásos ingyen 
sörözés a Blonder 
Panzió és Sörfőzdében 
a Balaton-parti 
Vonyarcvashegyen 8 fő 
részére. 

063 INDISO SZÁRAZ SÓTERÁPIA

Akciós ár:
12.500 Ft

Listaár: 
25.000 Ft

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 13. 
Gyermekorvosi Rendelő 2. emelet 
Telefon: +36-20-487-6500, 
Email: delbuda@indiso.eu
http://biaso.atw.hu

INDISO SZÁRAZ 
SÓTERÁPIA 
20 alkalmas 
gyerek bérlet
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ÁLLÁS

Nemzetközi viszonylatra gépkocsivezetõket 
keresünk C-, E-kategóriás jogosítvány szük-
séges. T:06 30 522 7457

Érden központban társasház számára 
gondnokot keresek. T:06 30 9509 650

ÁLLÁST KERES

Friss nyugdíjas biztonsági- vagy éjjeliõr 
állást keres, igazolvánnyal rendelkezem, Érd 
és környéke. T:06 20 402 4267

ÁLLAT

Konyhakészen háztáji tömött májkacsa 
5-6 kg 7000 Ft/db, kakas 4,5 kg 3500 Ft/db, 
tyúk 3,5 kg 2500 Ft/db, tömött egész liba, 
liba-comb, -mell, -máj, pulyka rendelhetõ. 
T:06 30 532 6507

Konyhakészen tanyasi sertés hasítva, ház-
hoz szállítva 890 Ft/kg. T:06 30 532 6507

ÁLLATORVOS

AUTÓBONTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BOR

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS











EGÉSZSÉG

Gerincterápia, csontkovácsolás, gyógy-
nyirok-talpmasszázs, jádeköves géppark 
az Életfa Egészség Házban. Karácsonyi 
ajándékutalvány. Olcsón, szakértelemmel. 
06703475077

FELVÁSÁRLÁS

Kimagasló áron vásárolunk antik bútorokat, 
festményeket, régi álló-, kar- és zsebórákat, 
Herendi szobrokat, étkészleteket, körpecsé-
tes Zsolnai tárgyakat, Galle vázákat, ezüst 
cukordobozokat, gyertyatartókat, ipari ezüs-
töt, brilles ékszereket, hagyatékokat, aranyat. 
06-30/944-8539 szondigaleria@freemail.hu 
Teréz krt.10.

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GÉP

GUMISZERVIZ

GYÁSZJELENTÉS

GYÜMÖLCSLÉ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Érden a központban fszt-i 2 szoba 
étkezõkonyhás 56 m² jó állapotú lakás eladó 
8,9 M Ft. T:0620 318 8339, 0623 375 863

MOST 20% engedmény! ELADÓ vízpar-
ti apartmanok Siófok-Aranyparton! 20 nm-
es 5.680.000 Ft+Áfától. www.aranyhid.hu 
+36303893000 www.ingatlan.com/6668184

Eladó irodaház Budapest III., Monostori 
úton. 400.00 nm Ár: 96 millió Ft. Könnyû 
megközelíthetõség. Zöldövezet. +36306618398 
www.ingatlan.com/20449805

Budakeszi, Szõlõskert u., 741nm telken 
157nm csendes, 2008-as ház áron alul eladó. 
Vállalkozásra is! Ár: 35M +36703625606 
www.ingatlan.com/20457997

XXII. kerület parkos részén panorámás, 
keleti tájolású, franciaerkélyes garzon akció-
san eladó! Irányár: 5.800.000 Ft Tel: 06-
70/209-0578

INGATLANT KERES

















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

JÁRMÛ

KÉMÉNYEK

Hõ- és áramlástechnikai (kémény) mére-
tezés. Energetikai tanúsítások, épületgépé-
szeti tervezések. T:06 30 6310 919, 06 23 
378 266

KERT

KIADÓ

Kiadó társasházban bútorozott nappalis 
két hálószobás lakás, jó közlekedéssel, ala-
csony rezsivel. T:06 20 493 0294

Érd központjában 2 szoba+hallos, erké-
lyes panellakás kiadó: 50 E Ft+rezsi+2 hó 
kaució. T:06 20 241 3784

Parkvárosban garzonlakás kiadó 1-2 
fõnek, bútor nélkül 35 E Ft/hó+rezsi+1 hó 
kaució. T:06 20 354 9267

Külön bejáratú bútorozott összkomfortos 
szoba, konyha, fürdõszoba, 1-2 fõnek kiadó. 
T:06 20 483 1893

Érden a Retyezáti utcában, bútorozott 
lakás kiadó igényes párnak vagy személynek. 
T:06 20 268 1019

Érd, Erzsébet utcában kiadó 45 m²-es 1 
szobás lakás 1-2 fõnek, 45 E+rezsi+kaució. 
T:06 30 497 1513

Érd-parkvárosban kertes családi házban 
lakás kiadó, olcsó fûtési lehetõség, 1-3 fõig. 
T:06 30 278 7734

Nagyobb méretû, bútorozott lakás önálló 
épületben kiadó. T:06 30 486 8870

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

Érdligeten bevezetett élelmiszerüzlet kiadó. 
T:06 20 420 8306, 06 20 9940 572

Érdligeten étterem kiadó. T:06 30 966 
0054

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

























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

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára fel-
készítés tapasztalt, diplomás nyelvtanárnál. 
T:06 70 235 3386

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

RUHAJAVÍTÁS

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

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS











burkolás, kisebb kõmûves munkát válla-
lok. T:06 20 418 0204

TELEK

Hévíz mellett Karmacson 900 m² 
közmûvesített telek eladó 1,8 M Ft. T:06 30 
363 8036

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

Masszázsok, energetikai kezelések, õsi 
gyógymódok. Érdeklõdni:06 70 324 5530 
Kérésre házhoz megyek!

TETÕSZERVIZ

TÛZIFA

Tölgy, bükk: 2300 Ft/q, 1 m³ 10500 Ft; 
akác: 2600 Ft/q eladó, ingyenes kiszállítás 
Pest megyében. T:0620 582 4848, 0670 
279 0829

TV JAVÍTÁS









ÜDÜLÉS

ÜDÜLÉSI JOG

VARRÁS

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Érden vagy környékén üres helyiséget 
keresek tárolás céljából. T:06 30 366 3824

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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





AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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A Batthyány  Tornacsarnok 
adott  otthont  december  1-én  a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Sportágfejlesztés  programjaként 
a  birkózó  sportágban  létrejött 
centrumok  közötti  csapatbaj-
noki  vetélkedésnek.  Az  Érdi 
Spartacus  birkózói  nem  kis  fel-
adatra  vállalkoztak:  már  a  41 
csapat  514 versenyzőjének mér-
legelése,  annak  időbeni  elvég-
zése sem volt egyszerû, de mire 
a  nyitóceremóniára  került  sor, 
minden egyenesbe került.
T.  Mészáros  András,  Érd 

Megyei Jogú Város Polgármestere 
megnyitó  beszédében  méltat-
ta  Hegedûs  Csaba  kiemelkedő 
szerepét  a magyar  birkózásban 
és  emléklapot  adott  át  részé-
re,  amellyel  egyúttal  az  ese-
mény  jelentőségét  is  kiemelte. 
Ezt  követően  Hegedûs  Csaba 
beszédében hangsúlyozta, hogy 
a  sportág  milyen  nagy  lehető-
séget  kapott  a  fejlődésében 
és  megköszönte  T.  Mészáros 
András polgármesternek az érdi 
birkózás segítését. Õ  is kiemel-
te,  hogy  ez  az  első  esemény, 

amelyet a 16 támogatott sportág 
közül elsőként a birkózás tudott 
felmutatni, majd minden  részt-
vevőnek  egy  emléklapot  ado-
mányozott.
Az Érdi Nagycentrum csapatai 

is  harcba  szálltak  a  dobogóra 
jutásért. Legeredményesebben a 
gyerek  II.  csapatunk  szerepelt 
–  bár  néhány  gyerekünk  meg-
ijedve  a nagy  létszámtól,  illetve 

szülői  programok  miatt  előbb 
elment,  így  a  fényesebb  érme-
kért  folyó  küzdelmekben  foghí-
jas  csapattal  tudtunk  csak kiáll-
ni.  A versenyen  végül  is  az  Érd 
az ESMTK és a Dorog I. csapata 
mögött bronzérmet szerzett.
Serdülő csapatunk a negyedik 

helyet  szerezte  meg  a  Cegléd, 
az  ESMTK  és Orosháza  csapata 
mögött.    Tar Mihály

A nemzeti  bajnokságok  (NB 
II,  NB  III)  átszervezése  folytán 
rendkívül  erős  mezőny  gyûlt 
össze  a  Pest  megye  I.  osztály-
ban. A 16 csapat közül az előző 
bajnokságban  8  csapat  az  NB 
III–ban,  míg  a  Vác  a  második 
vonalban  rúgta  a  labdát.  Arra 
számítani  lehetett,  hogy  a  Vác 
NB II-es keretével és kimagasló 
költségvetésével  toronymaga-
san  esélyes  a  bajnoki  címre, 
míg  további  négy  csapat  (Érd, 
Vecsés,  Biatorbágy,  Tura)  egy-
más  között  dönti  el  a  továb-
bi  helyezéseket.  A papírforma 
lényegében  beigazolódott, 
hiszen ez az öt csapat foglalja el 
a bajnoki tabella első öt helyét. 
Meglepetés  azonban,  hogy  a 
Váccal csak az Érdi VSE tudta a 
lépést tartani, és csak egy pont-
tal  lemaradva  áll  a  listavezető 
mögött a második helyen.
Nem tûnt ez ilyen egyszerûnek 

a  bajnokság  kezdetén. 
A játékoskeret,  bár  morálisan 
megtisztulva,  óriási  változáso-
kon ment  át.  A csapat mintegy 
fele  kicserélődött, míg  a másik 
része  döntően  –  néhány  kivé-
teltől  eltekintve  –  az  előző  baj-
nokságban inkább csak epizód-
szerephez  jutott.  A szakosztály 
vezetés ennek  tükrében az 1-4. 
hely  valamelyikének  megszer-
zését tûzte ki célul.
A kezdeti  nehézségekről  és 

az  őszi  eredményes  szereplés-
ről  kérdeztük  Limperger  Zsolt 
szakmai igazgatót.
–  Minden  labdarúgást  szere-

tő  érdi  szurkoló  előtt  ismert, 
hogy  milyen  változásokon 
ment  át  az  Érdi  VSE labdarúgó 
szakosztálya  a  bajnokság 
előtt.  Vezetőedzőként  milyen 
célkitûzésekkel  látott  munká-
hoz  és  milyen  nehézségekkel 
kellett megküzdeni?
–  Az  első  szempont,  amit 

figyelembe  kellett  venni,  hogy 

egy  teljesen új  játékoskeret  állt 
össze. Most nem arról volt szó, 
hogy egy,  két  vagy három  játé-
kost kell beépíteni egy meglévő 
csapatba,  hanem  egy  teljesen 
új csapatot kellett szerkezetileg 
és  taktikailag  kialakítani.  Volt 
olyan  mérkőzésünk  –  Sz.batta 
– ahol a tavalyi kezdő csapatból 
egy  játékos  szerepelt. Nehezen 
állt össze a játékoskeret. Nagyon 
sok  hiányposzt  volt,  például 
belső védő, baloldali védő, csa-
tár. Néhány  játékost  teljesen új 
szerepkörben  kellett  játszatni 
–  Süveges  G.-t,  Németh  G.-t. 
A kötelezően  beállítandó  fiatal 
beépítése  is nagy gondot  jelen-
tett. A feladat tehát az volt: eze-
ket a játékosokat úgy formáljuk, 
hogy  egy új  stílust  eredménye-
sen  képviselve  sikerrel  vegyük 
fel a harcot a vetélytársakkal. 
–  A csapat  –  több  meghatá-

rozó  játékosának hosszan  tartó 
sérülése  ellenére  is  –  a  meg-
szerezhető  45  pontból  38-at 
gyûjtött  be  (84,4%),  a  máso-
dik  legtöbb gólt  rúgta és a har-
madik  legkevesebb  gólt  kapta. 
Mellesleg  Csizmadia  Zoltán  12 
találattal a góllövő lista második 
helyét  foglalja  el.  Elégedett  az 
elért eredménnyel és a mutatott 
játékkal?
– A mutatott játékkal és azzal, 

hogy ezt az új  stílust ki  tudtuk 
alakítani,  többnyire  elégedett 
vagyok.  Ez  köszönhető  annak 
is,  hogy  a  játékosok  ebben 
maximálisan  partnerek  voltak. 
Úgy  érzem,  hogy  ők  is  élvezik 
ezt  az  újfajta  játékot.  Az  ered-
mények  szempontjából  a  Vác 
megérdemelt  győzelmet  aratott 
ellenünk. A két döntetlen közül 
a  Vecsés  elleni mérkőzés  nyer-
hető  volt,  míg  Törökbálinton 
igazságos  döntetlen  született. 
Ami a többi mérkőzést illeti, és 
ami  biztató  a  jövőre  nézve,  az 
az,  hogy  mindegyik  mérkőzé-

sen mi játszottuk a tetszetősebb 
és  eredményesebb  futballt. 
A Vác kivételével minden ellen-
felünk kapujába betaláltunk. Az 
is igaz, hogy többször a vártnál 
csak szorosabb győzelmet arat-
tunk.
–  Milyen  hiányérzete  van, 

miben kell még előbbre lépni?
– Elindultunk egy úton, véle-

ményem szerint egy jó úton, de 
még nagyon az elején vagyunk. 
Sok  gyakorlásra,  odaadásra 
van  szükség,  hogy  játékunkat 
tovább tudjuk fejleszteni. Azon 
leszünk, hogy tavasszal ez már 
játékunkban  is  megmutatkoz-
zon.  A helyzetkihasználás  még 
mindig  sok  kívánnivalót  hagy 
maga  után.  Több  szoros  mér-
kőzést  gólokkal  kellett  volna 
megnyernünk  és  véleményem 
szerint  még  mindig  sok  gólt 
kapunk.
–  Milyen  várakozásokkal 

tekint a tavaszi fordulók elé?
– A mostani időszak a regene-

rálódásé  és  a  pihenésé.  Január 
13-án  kezdjük  a  felkészülést 
sok  edzőmérkőzéssel.  Az  őszi-
nél  mindenféleképpen  nehe-
zebb  tavaszra  számítunk.  Ha 
az  NBIII-as  tabellára  nézünk, 
jelenleg  öt  Pest  megyei  csapat 
áll  kiesésre. A megye  II-ből  fel-
jutó  négy  csapat  figyelembevé-
telével akár kilenc kieső is lehet 
a  megye  első  osztályából.  Ez 
az  jelenti,  hogy  minden  pon-
tért  élet-halál  küzdelmet  fog-
nak  vívni  a  csapatok.  Ebben  a 
küzdelemben  nem  szeretnénk 
lemaradni.
Ezúton  is  szeretném megkö-

szönni  a  szakmai  stáb munká-
ját. Köszönetemet fejezem ki az 
elnökségnek  és  a  szakosztály-
vezetésnek  a  támogatásukért, 
valamint a  szurkolóknak a csa-
pat  iránt  mutatott  lelkes  bizta-
tásukért.
  Harmat Jenő

A Sportágfejlesztés program elsõ nagy seregszemléje

Több mint félezer birkózó vetélkedett

Megnyitó beszédében T. Mészáros András köszöntötte a Magyar Birkózó Szövetség elnökét, Hegedûs Csabát és 
emléklapot adott át neki.

Negyvenegy csapat képviselõi jelentek meg

Második helyen zártak az Érdi VSE labdarúgói  

Várakozáson felüli szereplés

A mester és tanítványai
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leCsak december 15-ig!

ÉRD
Budai út 13. (Stop Shop)

Tel.: 23-520-388


