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Adósság-átvállalás
A felszabaduló pénzt a gazdaság fejlesztésére 
és munkahelyteremtésre fordítja a város.

3

Közvilágítás
Kevesebb üzemzavart, jelentõs energia-megta-
karítást, jobb világítást várnak.

2

Mikulások a Fõtéren

Két napon át gyermekzsivajtól volt hangos Érd fõtere, ahová december 5-én és 6-
án óvodások és kisiskolások érkeztek, hogy találkozzanak a Mikulással. Idén már 
négy Mikulás is szolgálatba állt, hogy a folyamatosan érkezõ gyermeksereget apró 
ajándékkal köszöntse. Szerencsére az idõjárás is kedvezett a szabadtéri ünnep-
lésnek, így nem volt akadálya annak, hogy a város óvodáiból és iskoláiból érkezõ 
apróságok egy-egy rögtönzött mûsorral is kedveskedjenek a Télapóknak, akik ezért 
cserébe édességet osztottak nekik.  5. oldal

Ünnepi közgyûlés, érdi díjazottakkal
Pest megye közgyûlése 
1999-tõl tartja meg a 
Megyenapot. Az idei év 
azért volt különleges, 
mert az ünnepség ré-
sze volt a Pest megyei 
Sportkarácsony is, a me-
gye amatõr és hivatásos 
sportolóinak az ünnepe, 
amelynek keretében elis-
meréseket, díjakat nyúj-
tottak át, köztük Érd város 
nem egy kiválóságainak 
is. Az ünnepségre de-
cember 6-án került sor. 
 16. oldal

Versek és sütemények

Már kora délután óriási volt a sürgés-forgás az ér-
di Szociális Gondozó Központ Családok Átmeneti 
Otthonában, ahol december 6-án egy vidám mikulás-
váró partit rendeztek az ott lakó gyermekeknek. Az 
apróságok versekkel, dalokkal készültek, a felnõttek 
pedig fánkot gyúrtak és egyéb finom harapni valót 
készítettek.  5. oldal

Városrendészet
Munkatársunk a Városrendészeti Csoport fel-
adatairól beszélgetett a csoport vezetőjével.

4

Bogaras ajándékhozók
A Móra iskola udvarába tucatnyi régi Volks-
wagen gördült be, bennük Mikulások hada.

10

Menetrend
Érd város lakosainak külö-
nösen jó híreket, változá-
sokat hoz a jövõ évi vasúti 
menetrend, hiszen a mun-
kába, iskolába járáshoz ad 
segítséget vasárnaptól a 
több vonat és a csökkenõ 
menetidõ. 8. oldal



450 háztartás éves áramigényét 
takarítja meg – mondta lapunk-

nak a vezérigazgató, hangsú-
lyozva: a fejlesztéshez szüksé-
ges pénzügyi forrást teljes egé-
szében a kivitelező-üzemeltető 
cég biztosítja, a településnek ez 
nem kerül pénzébe.

– Szerződésünkben benne van 
az is, hogy évente meghatározott 
mennyiségû új világítótestet is 
felszerelünk, térítésmentesen. 
Ez kiterjed a mellékutcákban a 
lámpatestek sûrítésére is – tette 
hozzá Horváth Szilárd, megje-
gyezve: jelen korszerûsítési cik-
lusban 80-100 darab új lámpát 
szerelnek majd fel.

Az érdiek a modernizáció-
nak köszönhetően tapasztalni 
fogják, hogy a sárgás éjszakai 
világítást fehér színû fény váltja 
fel, és a jobb minőségû világítás 
mellett kevesebb lesz a meghi-
básodás.

– Cégünk az ötéves 
együttmûködés ideje alatt nem-
csak a világítóberendezések 
modernizálását, karbantartá-
sát és üzemeltetését végzi el, 
hanem kedvező árú villamos 
energiát is biztosít Érd számára 
– mondta még a vezérigazga-
tó, aki azzal zárta szavait: ez 
a megoldás egyre népszerûbb, 
mivel kényelmes és biztonságos 
a települések számára.

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

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

 Meghívó

a Tusculanum – Postástelep
Településrészi Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2013. december 16-án
(hétfőn) 18:00 órakor

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Gárdonyi Géza

Általános Iskola és Gimnázium
(2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

 Meghívó

a Dombos – Fenyves Parkvárosi 
Településrészi Önkormányzat

(9. és 12. választókerület)

2013. december 17-én
 (kedden) 17:00 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Teleki Sámuel Általános 

Iskola
(2030 Érd, Törökbálinti út 1.)

11-es terem

 Meghívó

a Tisztviselő- és Újtelepi 
Településrészi Önkormányzat

(2. és 3. választókerület)

2013. december 18-án
 (szerdán) 17:00 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Batthyány  

Sportiskola
Általános Iskola

(2030 Érd, Fácán köz)

Tisztelt 10. és 11. választóke-
rületi lakosok! 

A Parkvárosi Településrészi 
Önkormányzat 2013. decem-
ber 18-án (szerdán) 18:00 órától 
az Érdi Teleki Sámuel Általános 
Iskolában, a 11-es teremben 
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.) 
tartja a következő ülését, melyre 
mindenkit szeretettel várunk! 

Dr. Veres Judit
elnök

Novemberben megkezdődött 
Érd közvilágításának moder-
nizálása. Mint ismeretes, az 
önkormányzat közbeszerzé-
si eljárást írt ki a közvilágítás 
üzemeltetésére és fejlesztésére, 
amit a Grep Zrt. nyert el, öt esz-
tendőre. A cég először megelő-
ző karbantartást végez – ennek 
során a régi, elavult fényfor-
rásokat modernebbre cseréli, 
a korábbi vasmagos előtétele-
meket pedig energiatakarékos 
eszközökkel helyettesíti. Mint 
a részvénytársaság vezérigazga-
tójától, Horváth Szilvesztertől 
megtudtuk, a város évente nettó 
tizenötmillió forintot takarít 

meg a korszerûsítéssel; az öt év 
leteltével a megtakarítás eléri a 
35-40 százalékot is.

– A lámpatestek korszerûsí-
tését nemrég kezdtük, és már-
ciusban fejezzük be, sőt, ha az 
időjárás engedi, még korábban. 
A várost területekre osztottuk 
fel; először a főútvonalon dolgo-
zunk, majd a környező mellék-
utcákban. A több mint nyolc és 
félezer lámpatest modernizálá-
sával a korábbi áramfogyasztás 
jelentős részét takarítja majd 
meg a város: évi 2445 mega-
wattóráról 1443 megawattórára 
csökken a jövőben a fogyasz-
tás, amivel a város körülbelül 

Kevesebb üzemzavart, jelentõs energia-megtakarítást, jobb világítást várnak

Megkezdõdött a közvilágítás korszerûsítése
Megkezdõdött Érd közvilágításának korszerûsítése. Kevesebb lesz a meghibá-
sodás, a sárgás fényt a fehér váltja fel, és új lámpatesteket is felszerelnek – 
tudtuk meg a modernizációt végzõ Grep Zrt. vezérigazgatójától. A korszerûsítés 
tavasszal zárul majd.

Meghatározott ütemterv szerint korszerûsítik a közvilágítást a városban - a Kossuth utcára még az idén sor kerül

A	
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	fe
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Nemcsak korszerûsítik, hanem sûrítik is a mellékutcákban lévõ lámpates-
teket – sok helyen csak minden második oszlopon van jelenleg lámpa

Karácsonyi halászlékóstoló 
forralt borral, bejglivel, műsorral

Az	Érd	és	Környéke	Horgászegyesület	és	az	Érdi	Pincetulajdonosok	Egyesülete	
szeretettel	várnak	minden	érdi	lakost	zenés	karácsonyi	rendezvényükre	

a	Szepes	Gyula	Művelődési	Központ	elé	2013. december 21-dikén 13 órára.
A	hagyományoknak	megfelelően	fellép	Szigeti	Eszter	és	Varga	Zoltán.	

A	halat	Érd	Város	Önkormányzata	biztosítja,
bejglivel	és	péksüteménnyel	az	érdi	cukrászok	kedveskednek!

Mindenkit	szeretettel	várnak	a	szervezők!
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A megoldás környezetbarát volt, 
és mintha a plébános úrnak csak 
erre  a  srófra  járt  volna  az  agya. 
Szó  se  róla,  remekül  elbeszél-
gettünk  Pilinszky  János  költé-
szetéről,  a  mindenségről  való 
gondolkodás  költői  megoldásai-
ról, arról, hogy a poéta életmûve 
sokkal nagyobb, mint ahogy azt 
hisszük.  Előjött  a  régi  televízi-
ós  beszélgetésből  a  varázslatos 
mondat,  hogy  nem  az  a  fontos, 
hányat  csap  a  madár  a  szár-
nyával,  hanem  az,  hogy  repül. 
A csapásszám kifejezésben máig 
nem  vagyok  biztos,  de  abban 
igen, hogy az érdi plébánia kert-
jében  akkoriban  kijárt  sétaút 
volt, mintha az elmélkedésnek a 
görögök óta folyamatosnak tûnő 
szokása csakis a sétaúthoz lenne 
köthető. Nem,  nem  volt  nálunk 
biblia  és  egyéb olvasmány  sem. 
A birkákat  szelíden  a  térdünk-
kel  teleltük  odébb,  ha  éppen 
ott  kívánták  a  füvet,  ahová  mi 
léptünk.  A pásztornak  végül  is 
értenie  kell  a  tereléshez,  fordult 
meg a fejemben, de ez túl olcsó 
poénnak tûnt volna. 
A plébánia  épületét  egyéb-

ként  már  a  kora  miatt  is  meg 
kellett  csodálnom,  s  így  azt  is 
megbámulhattam,  hogy  egy-
kor  az  emeleten  is mûködhetett 
árnyékszék, ami semmiben nem 
különbözött  a  kert  végén  lévő 
kisded  alkotmánytól,  ha  csak 
abban  nem,  hogy  a  középkor 
leleményes mestere  egy  szépsé-
ges  fenyőfa  törzset  addig  ége-
tett felülről lefelé, parázzsal, míg 
abból  a  szálfából  nem  alakult 
ki  egy  fa  cső.  A plébános  úrtól 
tudtam meg, akkor nagykamasz 
beszélgetőtársként azt is, hogyha 

a Jóisten valakitől elvesz valamit, 
hát akkor cserébe igyekszik adni 
neki  valami  mást.  Ugyan  akko-
riban  nem  volt  ajánlatos  papi 
személyekkel  szóba  elegyed-
ni,  könnyen  vallásosság  hírébe 
kerülhetett  az  ember,  figyelték 
is, hogy kik járnak misére, isten-
tiszteletre,  ahogy  az  egyházügyi 
hivatal  vagy  a  rendőrség  embe-
rei is pontosan voltak akkoriban 
értesülve,  hogy  mi  is  hangzott 
el  a  szószékről.  A nagy  éberség 
korából  ennyi  maradt  a  késő 
Kádár-kor  kiegyezésének  min-
dennapjaira is. De nyár volt és a 
nyári vakáció unalmában egy  jó 
beszélgetőtárs aranyat ért, ráadá-
sul  a  titok,  vagy  a  tiltás  annyira 
izgalmassá  és  vonzóvá  is  tette 
őt,  hogy  nem  kerültem  vele  a 
találkozást. Egyébként is lehetett 
hivatkozni  arra,  hogy  irodalom-
ról  beszélünk.  Igaz,  Pilinszky 
akkor  még  nemhogy  tananyag 
nem  lehetet,  de  még  ajánlott 
olvasmány sem. 
A nyár különleges vendégeket 

is  hozott  Érdre.  Néhány  fiatal-
ember népesítette be a plébánia 
környékét,  s  ráadásul  mintha 
minden  normális  kortársamra 
jutott  volna  egy  másik,  látha-
tóan  beteg  társ  is.  A plébános 
azonnal  kiigazított.  Dehogy 
betegek  ezek  a  gyerekek,  csak 
sérültek.  Mintha  azidőtájt  még 
a fogyatékkal élő kifejezést nem 
használták  volna.  Down-kóros 
gyerekek  ezek,  de  figyeld meg, 

ha  nem  is  tudnak  úgy  gondol-
kozni,  mint  mi,  szeretni  sok-
kal  jobban  tudnak. Se birka,  se 
bokor nem volt a közelünkben, 
de ettől a mondattól megtorpan-
tam.  Vagy  ha  mégsem,  akkor 
bennem  állt  meg  az  ütő,  hogy 
eddig  erre nem  figyeltem.  Igaz, 
hogy  bennünket,  az  ötvenes 
években  születetteket  inkább 
egy  másik  rémületes  betegség 
tizedelt,  a  gyermekparalízis, 
amelynek utolsó  járványa  talán 
éppen  1956-ben  szedte  áldoza-
tait.  Szabó  Béluska,  a  padtár-
sam, szilaj kreol fiú, csak géppel 
tudott járni, Ittes Pistinek meg a 
bal  karja  lötyögött  tehetetlenül 
a  pulóverben,  s  gyorsúszásnál 
a Dunában nem tudta kilendíte-
ni.  Inkább  csak  ejtette  a  vízbe. 
A szellemi  értelemben  fogyaté-
kos  gyerekekkel  nem  találkoz-
tunk, mert a kor szokása szerint 
olyan intézetekben éltek, ahol a 
világ  szeme  elől  elzártan,  csak 
egymással találkozhattak. No és 
szüleikkel,  ha  látogatták  őket. 
Ez  a  papi  küldetéstudat  furcsa 
volt.  Tudod  –  magyarázta  az 
öreg – ilyenkor meghívunk nya-
ralni  néhány  sajátos  fejlődési 
rendellenességgel  élő  fiatalt  és 
mindegyik mellé egy egészsége-
set is. Hidd el, tanulnak egymás-
tól. Ha mást  nem, megtanulják 
egymást.  Rácsodálkoznak  arra, 
hogy  a  gátlások  lebonthatók, 
meg tudják érinteni egymást, és 
nem csak kézzel. Érzelmileg is. 
Csak  bámultam.  Észre  sem 

vettem, hogy percek óta a lábam-
nál  bambuló  birka  gyapját mor-
zsolgatom. Nemhogy tûrte, szin-
te odatartotta a hátát. 
  Antall István

A birka, mint 
fûnyíró gép

Ha  nem  lenne  ennyire  hűvös, 
még  talán  olvadozhatnánk 
is  annyi  jóság,  annyi  segítő-
készség  láttán,  amennyivel 
találkozhatunk  manapság  nap 
mint nap. Amerre csak nézünk: 
adomány és ingyen étel, meleg 
ruha  és  forró  tea,  pénzgyűjtés 
és  tüzelőjuttatás  –  jóság  jóság 
hátán.  Mielőtt  azonban  bárki 
is arra gondolna, hogy itt most 
élcelődés  történik  emberek  és 
intézmények  adventi  időszak-
ban  fellendült  adakozókedve 
láttán,  gyorsan  hozzáteszem: 
szó  sincs  róla,  ez  a  jótékony-
sági  hullám  rendkívül  értékes 
tevékenység,  hátrányos  hely-
zetű  embertársainkon  min-
denképp  segíteni  kell,  még 
akkor is, ha mi sem dúskálunk 
anyagiakban. Az természetesen 
egy  kicsit  árnyalja  a  képet,  ha 
némi kampányjelleg érezhető a 
nagy nekibuzdulásból, de ezért 
lefékezni  az  adakozókedvet 
semmiképp nem lenne helyes, 
hiszen nincs egész évben kará-
csony,  és  ha  sokan  ilyenkor 
érzik  szükségét  annak,  hogy 
szeretteiken  kívül  ismeretlen 
rászorulóknak is szebbé tegyék 
az ünnepi időszakot, hát akkor 
örüljünk ennek.
Elgondolkozni azonban érde-

mes lenne azon, hogy ilyenkor 
mi  történik  az  emberekkel? 
Hirtelen megváltoznak,  levetik 
ismert,  egyáltalán  nem  vagy 
nem mindig kedves, főleg nem 
jótékony  hétköznapi  énjüket, 
és  előveszik  a  szekrényből  a 
jóság  köpenyét,  hogy  abban 
tetszelegjenek?  Vagy  akiket 
most  adakozni  látunk,  min-
dig  ilyenek  voltak,  ők  mindig 
a  „jók”  közé  tartoztak,  csak 
nem  vettük  észre,  mert  a 
„rossz  emberek”  feltűnőbbek? 
A gonoszság,  a  bántó  szándék 
könnyebben szemünkbe ötlik? 
Képezhetünk  persze  csoporto-
kat is, mint ahogy sokan teszik 
közeli  és  távolabbi  ismerőse-
ikkel,  esetleg  médiából,  köz-
életből  ismert  személyiségek-

kel,  besorolva  őket  informáci-
óik alapján valamelyik oldalra. 
Egyszerűsítve:  húzhatunk  egy 
elképzelt  vonalat,  amelynek 
egyik  oldalán  a  „jók”,  másik 
oldalán a „rosszak” helyezked-
nek el.
Vásárló  körútját  járó  kollé-

ganőm  meséli:  egy  ismerősét 
a  Tesco  parkolójában  lopták 
meg. Pakolt be hátul, az autója 
csomagtartójába,  a  táska  meg 
az  ülésen  –  volt.  Elvitte  vala-
ki  egyetlen  másodperc  alatt! 
A tolvaj  is  egy  ember  volt, 
olyan, akihez hasonlót rengete-
get látunk az utcán, az esemény 
is  adventi  időszakban  történt 
– van tehát „rossz” ember ilyen-
kor is. De hogyan húzzuk meg 
azt a bizonyos határvonalat jók 
és  rosszak  között? Ki  döntheti 
el,  hogy  hol  legyen,  és  lehet-e 
egyáltalán ilyen vonal?
A dolog  ennél  is  bonyolul-

tabb, ugyanis vannak, akik rész-
ben  és  alkalmanként  jók, más 
esetekben azonban nem. Pénzt 
adnak a koldusnak, de durvák 
a  családjukkal.  Jótékonysági 
rendezvényen  ételt  osztanak, 
de  hazudoznak  kollégájukról 
a főnöküknek. Jó néhány ilyen 
esetet  ismerhetünk  –  most 
akkor  az  ilyen  emberek  jók 
vagy  rosszak?  Természetesen 
nem  létezik  semmiféle  vizsgá-
lati módszer, amellyel egyértel-
műen  eldönthető  lenne,  hogy 
valójában ki melyik oldalán áll 
annak  a  bizonyos  választóvo-
nalnak – de valószínűleg nincs 
is  ilyen  vonal.  Vagy  ha  van, 
akkor az belül van. Az ember-
ben.  Bennünk  van,  mindenki-
ben a  jó  is, meg a rossz is. Ha 
pedig  így  adventi  időszakban 
inkább a jó jön elő, annak min-
denképp örülnünk kell.
Csak  az  a  baj,  hogy  nincs 

egész évben karácsony.

A szerkesztõ jegyzete

Jók és rosszak

Az  állam  átvállalja  Érd  önkor-
mányzatának  fennmaradó, 
mintegy  3,5  milliárd  forintnyi 
adósságát – jelentette be Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes a 
város  vezetésével  és  a  térség 
országgyûlési  képviselőjével 
folytatott  megbeszélését  köve-
tően, december 4-én. 
A múlt szerdai sajtótájékozta-

tón  a  miniszterelnök-helyettes 
először  arról  beszélt,  milyen 
előzmények  vezettek  a  telepü-
lések  nagymértékû  eladósodá-
sához, hangsúlyozva: az önkor-
mányzatok  adóssága  a  szoci-
alista  kormányok  ideje  alatt 
szabadult el.
–  Újabb  és  újabb  feladato-

kat  lőcsöltek  az  önkormány-
zatok  nyakába,  ám  forrásokat 
nem biztosítottak hozzá. Ennek 
következtében  elszabadult  a 
bürokrácia,  kezelhetetlenné 
vált  a  feladathalmaz,  forráshi-
ány  lépett  fel.  Nőtt  a  hiány, 
a  lyukak  betömésére  pedig 
újabb  és  újabb  hiteleket  vet-
tek  fel  az  önkormányzatok,  és 
sokszor  előfordult  az  is,  hogy 
erejüket  meghaladó  presztízs-
beruházásokba  kezdtek,  hogy 
el ne vesszen a megnyert uniós 
pénz. Mindezek  következtében 
tarthatatlan  helyzet  állt  elő: 
míg 2002-ben  az ország összes 
önkormányzatának  mintegy 
200  milliárd  forint  adóssága 
volt,  2010-ig  ez  az összeg  1500 
milliárdra  ment  fel.  Ha  ez  a 
kezelhetetlen adósságtömeg így 

maradt  volna,  maga  alá  temet-
te  volna  az  önkormányzatokat. 
A helyzet  megoldására  több 
lépést  is  tettünk:  átvettük  az 
iskolákat,  kórházakat,  kialakí-
tottuk  a  járási  rendszert,  beve-
zettük,  hogy  csak  állami  enge-
déllyel vehetnek fel hitelt a tele-
pülések, és ami a legfontosabb: 
a  kormány  kifizeti  az  önkor-
mányzatok  adósságát  –  sorol-
ta  Semjén  Zsolt.  Emlékeztetett 
arra: 2011-ben a megyéket kon-
szolidálták,  a  következő  lépés-
ben  pedig  az  ötezernél  kisebb 
lélekszámú önkormányzatoknál 
a  teljes  adósságot,  a  nagyobb 
önkormányzatoknál  annak  40-
70  százalékát  vállalták  át,  attól 
függően,  mekkora  összegről 
volt  szó,  hogyan  gazdálkodott 
az  önkormányzat,  és  milyen 
bevételi lehetőségei voltak.
–  Tavaly  ilyenkor  jártam  itt; 

akkor  hosszan  tárgyaltunk,  és 
Érd önkormányzata elérte, hogy 
az  állam maximális  mértékben 
átvállalta  az  önkormányzat 
adósságát.  Ez  körülbelül  8,4 
milliárd  forintot  jelentett. Most 
a  hátralévő  közel  3,5  milliár-
dot  is  átvállalja  az  állam, meg-
szabadítva  az  önkormányzatot 
az  adósságtól.  Voltak  azonban 
bizonyos  feltételeink  is:  Érd 
városának gazdasági növekedé-
si tervet kellett készítenie; olyan 
jövőképet  kialakítva,  amely  az 
érdi  vállalkozókat  lehetőségek-
hez  juttatja,  munkahelyeket 
teremt,  és  helyi  konszenzus 

övezi.  Ezt  a  gazdaságfejleszté-
si  koncepciót  Érd  elkészítette; 
minősége,  megalapozottsága, 
az  önkormányzat  szakmai  fel-
készültsége  meggyőzte  a  kor-
mányt, így azt a döntést hoztuk, 
hogy  a  város  teljes  adósságát 
átvállaljuk,  és  az  így  felszaba-
duló  anyagi  lehetőségek  az  itt 
élők  életminőségét,  további 
munkalehetőségek  létrejöttét 
szolgálhatják,  és  felvirágoztat-
hatják  az  érdi  vállalkozásokat 
–  hangsúlyozta  Semjén  Zsolt, 
aki  elmondta  azt  is:  Érddel  az 
elsők között egyeztek meg a tel-
jes adósság átvállalásáról. 
– Azokon az önkormányzato-

kon lehet segíteni, amelyek ren-
desen mûködnek, pénzügyeiket 
kézben  tartják,  és  olyan  jövő-
képet  tudnak  felmutatni,  ami 
garantálja,  hogy  a  szükséges 
feltételek  megvalósulása  ese-
tén  fejlődik  a  helyi  gazdaság, 
munkahelyek  teremtődnek, 
és  a  befolyt  adókból  a  város 
mûködtethető  –  tette  hozzá  a 
miniszterelnök-helyettes.
T.  Mészáros  András  pol-

gármester  elmondta:  már  a 
Batthyány-terv  –  amelyet  2007-
ben  készítettek  és minden  esz-
tendőben  aktualizáltak  –  egy 
része is a helyi gazdaság fejlesz-
tésére koncentrált.
–  Októberi  közgyûlésünkön 

elfogadtunk  egy  projektlis-
tát,  amelyet  a  szaktárcával 
és  a  Megyei  Jogú  Városok 
Szövetségével  közösen  készí-

A felszabaduló pénzt a gazdaság fejlesztésére fordítja a város

Az állam átvállalja Érd teljes adósságát 
Érd hátralévõ 3,5 milliárd forintos adósságát is átvállalja az állam, ugyanis az ön-
kormányzat teljesítette ennek feltételét: olyan, a helyi gazdaság élénkítését célzó 
tervet készített, amely garanciát jelent a fejlõdésre – jelentette ki Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes múlt szerdai érdi sajtótájékoztatóján. Érd egyike az elsõ 
településeknek, amelyekkel ilyen megállapodást köt az állam. T. Mészáros András 
polgármester arról beszélt, hogy a jelenlegi 6-8 ezer helyett 25 ezer munkahely 
elérése a cél, Aradszki András országgyûlési képviselõ pedig bejelentette: van 
fedezet a sportcsarnok és uszoda fennmaradó vételárának kifizetésére.  

tettünk.  Az  anyagban  részlete-
zett fejlesztések lehetővé teszik 
Érden  a  munkahelyteremtést. 
Több  évtizedes  problémát  sze-
retnénk  megoldani  városunk-
ban,  hiszen  annak  ellenére, 
hogy több cég  is megtelepedett 
Érden,  csupán  6-8  ezer  mun-
kahely  van,  holott  egy  65  ezer 
lelkes városnak mintegy 25 ezer 
munkahellyel  kellene  rendel-
keznie – hangsúlyozta a polgár-
mester, hozzátéve: a kettő közti 
különbséget  kell  csökkenteni; 
ha ebben eredményt tud felmu-
tatni  a  város,  nem  fenyeget  az 
a  veszély,  hogy  bármilyen  fel-
adatellátási  probléma,  kitûzött 
cél miatt  újra  elindul  az  eladó-
sodás. 
Aradszki  András  országgyû-

lési  képviselő  a  sajtótájékoz-
tatón  arról  beszélt,  hogy  az 
adósságrendezéssel kapcsolatos 
együttmûködés  nem  újkeletû, 
és  már  az  első  körben  is  az 
országos átlagnál nagyobb mér-
tékben  sikerült  Érd,  illetve  a 
járásban  még  három  település 
adósságát rendezni. 
–  Tárnokról,  Törökbálintról 

és Diósdról van szó. Tárnoknak 
jelen  pillanatban  670  millió, 
Törökbálintnak  valamivel  több, 
mint 1 milliárd forint, Diósdnak 
körülbelül 135 millió forint adós-
sága  van.  Úgy  gondolom,  janu-
árban Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes támogatásával és a 
megkezdett tárgyalások folytatá-
sával e településeknél is hasonló 
sikereket  érünk  el,  mint  most 
Érden – mondta az országgyûlési 
képviselő, aki beszámolt arról is: 
meglesz a fedezet a sportcsarnok 
és uszoda hátralevő vételárának 
kifizetésére.
–  A határidő  jövő  március 

közepe. Semmi nem akadályoz-
hatja meg a  teljesítést,  így nem 
kerülhet arra sor, hogy visszaad-
ja a város az eredeti tulajdonos-
nak.  A sportcsarnok  és  uszo-
da  teljes  egészében  Érd  város 
tulajdonába  fog  kerülni  –  zárta 
szavait Aradszki András.
   Ádám Katalin

Érdi megbeszélés az önkormányzat fennmaradó adósságának rendezésérõl (a képen balról jobbra: T. Mészáros 
András polgármester, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Aradszki András országgyûlési képviselõ)
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SZEPES GYULA MŰVELÕDÉSI 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 15-én 14.30 óra 
Vendégünk:  DR. ARADSZKI ANDRÁS országgyűlési képviselő
 HAJDÚ FERENC katolikus plébános
Közreműködik:  az ÚJVÁROSI JÉZUS SZÍVE TEMPLOM ZENEI EGYÜTTESE
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Milyen feladatokat látnak el a közterület-felügyelet 
munkatársai – errõl beszélgettünk Kövesdiné Kiss 
Mariannával, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Városrendészeti Csoport vezetõjével.

Természetesen nemcsak arra voltunk kíváncsiak, hogy mi a 
feladatuk, hanem arra is, hogy milyen eszközökkel élhetnek az 
előírások, rendeletek megszegőivel szemben, hiszen sokakat 
ez is érdekel.

 – A közterület- felügyelők elsődleges feladata a közterületek 
jogszerû használatának, a közterületen folytatott engedély-
hez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység 
szabályszerûségének ellenőrzése, a közterület rendjére és 
tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, 
illetve szankcionálása. Közremûködés a közterület, az épített 
és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiz-
tonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a 
köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellen-
őrzésében – kezdte a választ Kövesdiné Kiss Marianna, majd 
így folytatta:

– Ezen feladatok végrehajtása érdekében a közterület-fel-
ügyelők szabálysértési helyszíni és távolléti bírságot, közigaz-
gatási helyszíni bírságot szabhatnak ki, valamint szabálysér-
tési feljelentést tehetnek illetve közigazgatási hatósági eljárást 
kezdeményezhetnek az illetékes hatóságoknál. 

– Milyen aktuális feladatok várnak még az év vége közeled-
tével a közterület-felügyelet munkatársaira?

– Feladataink most két nagy terület felé koncentrálódnak: 
a közrend és közbiztonság megvalósítása érdekében fokozott 
ellenőrzéseket tartunk a közterületeken annak érdekében, 
hogy a közlekedési szabálysértéseket visszaszorítsuk. Itt első-
sorban arra gondolok, hogy a karácsonyi ünnepekre tekintettel 
kiemelt figyelmet fordítunk a mozgáskorlátozottak parkolási 
lehetőségének biztosítására, a számukra fenntartott parkolók 
ellenőrzésére, valamint a 2013. december 1-jén hatályba lépett, 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) 
számú önkormányzati rendelet végrehajtására. 

– A helyi önkormányzati rendelet milyen magatartásokat 
szankcionál?

– A közösség érdekében a helyi önkormányzati rendeletek-
ben meghatározott magatartási szabályokat, amelyek a békés 
együttélést, a lakosság nyugalmát zavarják. Ilyenek például, 
akik az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, a hulla-
dékkezelési közszolgáltatásról, nem közmûvel összegyûjtött 
háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
igénybevételéről, a helyi közutak igénybevételéről, a közte-
rületek használatáról, a köztemetők rendjéről, helyi építési 
szabályzattal kapcsolatos szabályok közül a közgyûlés által 
közösségellenesnek minősített eseteket megvalósítják.

– Milyen szankcióra lehet számítani, ha ezeket a szabályokat 
megszegik az állampolgárok?

– A mozgássérült parkolókban való várakozási tilalom meg-
szegése szabálysértési tényállást valósít meg, melynek a 
jogszabály alapján kötelező úgynevezett fix bírság tétele 50 
ezer forint. Amennyiben a várakozó gépjármûben jól látható 
helyen nincs elhelyezve az érvényes, mozgáskorlátozottságot 
tanúsító igazolvány, a kötelező bírság összegét kell kiszabni, 
a gépjármûvezető távollétében is. A közterület-felügyelőnek 
nincs mérlegelési lehetősége. Az önkormányzati rendeletben 
foglaltak megszegése esetén bizonyos esetekben (közterüle-
ten: hó- és síkosságmentesítés elmulasztása, építőanyag, sitt 
tárolása, zöldsáv kaszálása, ároktisztítás, útra hajló ágak lenye-
sésének elmulasztása) határidővel (24, illetve 72 óra) történő 
írásbeli figyelmeztetés az első lépés. A közterület-felügyelő 
(csekély súlyú cselekmény elkövetése esetén) intézkedési 
jogkörében eljárva szóban is figyelmeztethet a jogsértő állapot 
megszüntetésére. Amennyiben a jogsértés visszaellenőrzés 
után is fennáll, és az elkövető a helyszínen elismeri a jog-
sértést, ötezertől 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot 
szabhat ki a közterület-felügyelő, illetve közigazgatási hatósági 
eljárást indíthat, amely során a közigazgatási szerv a bizonyí-
tási eljárás után akár 150 ezer forintig terjedő közigazgatási 
bírságot is kiszabhat. 

– Ezek szerint lesz feladat bőven az év végén is, nem is lehet 
más dolgunk, mint hogy jó munkát kívánjunk.

– Köszönjük szépen, tartok tőle, hogy valóban lesz elég fel-
adatunk… Krausz Gábor

A Városrendészeti Csoport aktuális feladatai

Az ÉTH évvégi  
munkarendje
Tájékoztatjuk tisztelt lakossági ügy-

feleinket, hogy az Érd és Térsége 

Hulladékkezelési Nonprofit kft. 

(ÉTH) az év végi ünnepeken is vál-

tozatlan munkarendben, az egyes 

városrészekben az eddigi megszo-

kott időpontokban végzi a hulladék-

szállítást.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy 

ügyfélszolgálatunk 2013. december 

21-től – 2014. január 2-ig telefonon 

áll a lakosság szolgálatára.

Telefonos elérhetőségünk:  
06-23-522-600,  

e-mail cím:  

ugyfelszolgalat@eth.hu 

Előzetesen arról is tájékoztatjuk 

Önöket, hogy az úgynevezett téli 

zöldjárat keretében 2014. január 

6-i (Vízkereszt) hetének szombat-

ján elszállítjuk az ingatlanok elé 

kirakott, használt fenyőfákat. Az 

elszállítás feltétele, hogy a fenyőfák 

legfeljebb 1,5 méteres darabokra 

legyenek vágva. 

Ezt követően a megmaradt fenyő-

fákat a hulladékudvarban lehet díj-

mentesen leadni: Érd, Sas utca 2. 

Minden kedves ügyfelünknek áldott, 

békés karácsonyt és sikerekben gaz-

dag Boldog Új Évet kíván az ÉTH 

vezetése és minden munkatársa.

  ÉTH sajtószolgálat

Helyi szolgáltatók

Hirdetni 
szeretne?

+36 1 814 4767
+36 20263 2514
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A Fidesz helyi szervezete jóvol‑
tából  tavaly  három,  idén  már 
négy Mikulás is szolgálatba állt, 
hogy  a  folyamatosan  érkező 
gyermeksereget  apró  ajándék‑
kal  köszöntse.  Szerencsére  az 
időjárás  is  kedvezett  a  szabad‑

téri  ünneplésnek,  így  nem  volt 
akadálya  annak,  hogy  a  város 
óvodáiból  és  iskoláiból  érkező 
apróságok  egy‑egy  rögtönzött 
mûsorral  is  kedveskedjenek  a 
Télapóknak,  akik  ezért  cserébe 
édességet osztottak nekik. 

–  Ha  már  van  egy  gyönyörû 
főterünk,  használjuk  ki  arra  is, 
hogy  a  városlakók  minél  töb‑
bet  együtt  legyenek,  és  közö‑
sen  készüljenek  az  év  leg‑
szebb  ünnepére:  a  karácsony‑
ra  –  hangsúlyozta  Antunovits 
Antal önkormányzati képviselő. 
Õ  kezdeményezte  tavaly,  hogy 
a  Főtéren  állítsák  fel  a  „min‑
denki  karácsonyfáját”,  amit  a 
város  legkisebbjei  által  készí‑
tett díszekkel ékesítenek  fel,  és 
Érd  lakói  ezen  a  helyszínen  – 
különféle programok keretében 
– együtt gyújtják meg az adventi 
gyertyákat. Akár tavaly, az idén 
is szebbnél szebb fenyőfa dísze‑
ket hoztak az ovisok és a kisis‑
kolások a karácsonyfára. 

Télapó  pedig  egy  kicsit  a  sza‑
kállát  is  megrázta,  és  az  éjsza‑
ka  leple  alatt  egy  kis  fehérség 
is  költözött  az  immár  fényesen 
csillogó karácsonyfadíszekre. Így 
végképp felöltötte ünnepi díszru‑
háját a város főtere.   (bálint)

Ebben a Nyírfa utcai otthonban 
olyan  gyermekek  laknak,  akik 
valamilyen okból elveszítették a 
hajlékukat.  A családok  –  legin‑
kább az édesanyák – gyermekük 
jogán  tartózkodhatnak  átmene‑
tileg  ebben  az  intézményben. 
Bár  a  felnőtteknek  is  borzasz‑
tóan  nehéz  elviselniük,  de  az 
igazi  otthon,  a  családi  fészek 
hiányától  leginkább  a  legkiseb‑
bek szenvednek. Bereiné Petrik 
Mária,  a  tagintézmény  megbí‑
zott  vezetője  kollégáival  együtt 
azon  fáradozik,  hogy  ezekben 
a  napokban,  hetekben,  amikor 
mindenki  a  szeretet  ünnepére 
készül,  egy  kis  örömet  lopjon 
az  itt  lakók életébe. Azt szeret‑
nék, ha ebben az időszakban itt 
az átmeneti otthonban, a csalá‑
dok krízishelyzetének dacára is 
sikerülne  belopni  egy  kis  örö‑
met  és  békességet  az  életükbe. 

Ezért  együtt  díszítették  fel  a 
közösségi  termet,  meggyújtot‑
ták  az  adventi  gyertyát,  és  egy 
kis időre leültek, hogy elbeszél‑
gessenek  az  ünnep  jelentősé‑
géről,  a  karácsony  lényegéről, 
Isten szeretetéről. 

Nemrégen kezdték el, de kará‑
csonyra  befejeződik  az  intéz‑
ményben néhány szoba felújítá‑
sa, amelyek így az új bútorokkal 
és  berendezési  tárgyakkal  még 
meghittebbé  varázsolják  majd 
az itt lakók ünnepét. December 
6‑án  a  Mikulás  érkezett  tele 
puttonnyal,  és édességgel meg‑
töltött  csomagokkal  kedveske‑
dett a gyermekeknek, de ízletes 
pogácsát  is  sütöttek  az  intéz‑
mény  dolgozói.  Ha  elkészül‑
nek  a  felújítással,  tûzhelyavató 
ünnepséget  is  tartanak,  amikor 
közös  sütéssel‑főzéssel  próbál‑
ják  ki  az  új  konyhai  berende‑

zést.  Mézeskalácsot  és  egyéb 
süteményeket  is  készítenek 
ezekben  a  hetekben,  és  szent‑
este  együtt  díszítik  fel  a  közel 
kétméteres fenyőt, és persze az 
ünnepi  ebéd,  az  ajándékozás 
sem maradhat el. Tudjuk, hogy 
ilyenkor  decemberben  sokak 
vállára  még  nagyobb  súllyal 
nehezedik  a  magány  és  kire‑
kesztettség  miatt  érzett  szomo‑
rúság. 

–  Kollégáimmal  megteszünk 
mindent azért, hogy a Családok 
Átmeneti  Otthonában  lakó 
gyermekek  és  felnőttek  ne, 
vagy sokkal kevésbé figyeljenek 
a  saját  otthonuk  hiánya  miatt 
érzett fájdalomra, és ezekben a 
napokban,  hetekben  elfelejtsék 
a  nehézségeket,  súlyos  gondja‑
ikat – mondta a szociális  tagin‑
tézmény megbízott vezetője. 

  B. E.

A szeretet ünnepére készülnek
Már kora délután óriási volt a sürgés-forgás az érdi Szociális Gondozó Központ 
Családok Átmeneti Otthonában, ahol december 6-án vidám mikulásváró partit 
rendeztek az ott lakó gyermekeknek. Az apróságok versekkel, dalokkal készültek, a 
felnõttek pedig fánkot gyúrtak és egyéb finom harapnivalót készítettek, hiszen egy 
igazi ünnepséghez éppúgy hozzátartoznak a jó falatok, mint a feldíszített nappali. 

Boldogan várták a Mikulást a gyerekek, de ezekben a napokban már a karácsonyra készülnek
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Mikulások a fõtéren
Két napon át gyermekzsivajtól volt hangos Érd fõtere, ahová december 5-én és 6-
án óvodások és kisiskolások érkeztek, hogy találkozzanak a Mikulással. 

A Mikulás puttonya sok-sok édességet rejtett, amelyekbõl bõkezûen osztogatott is a kicsinyeknek

Folyamatosan érkeztek a gyermekek a fõtérre – néhány apróság verset is mondott vagy énekelt
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Decemberben az Operettszínház két művésze 
is önálló show-műsorral mutatkozik be. 2013. 
december 17-én Szulák Andrea nagyszabású 
gálával lép színpadra, melynek apropója pálya-
futásának harmincadik, jubileumi évfordulója. 
A művésznő zenekarával, valamint a Győri 
Filharmonikusokkal kísérletet tesz arra, hogy 
egyetlen felejthetetlen estében összegezze pá-
ratlanul sikeres színész-énekesi karrierjét – 
népszerű slágereiből, színházi szerepeiből is 
válogatott a műsorba. 

Szenteste előtt egy nappal, december 23-án 
pedig Peller Károly mutatja be egy látványos 
show keretében Ez Karácsony! című albumát. 

Persze a színpadon és a nézőtéren nem csak 
ünnepi hangulat uralkodik majd, a táncos-ko-
mikus a tőle megszokott humor és látvány kí-
séretében énekli el a vadonatúj lemezén hall-
ható karácsonyi slágereket – neki írt magyar 
szöveggel, zenekarral, táncosokkal és meglepe-
tésvendégekkel.

Természetesen az Operettszínházban szil-
veszter este és újév napján is rendhagyó pro-
dukciók várják a nézőket: december 31-én az 
Elfújta a szél musical nagyszabású előadása 
után vacsora, extra szórakoztató program és 
színpadi retro diszkó, január 1-jén pedig a ha-
gyományos Újévi Operett Gála!  

Ünnepi gálák a Budapesti Operettszínházban
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. december 16 – 22.

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 16. hétfő 17 óra 
A szeretet ünnepe 
Előadó: Sall Margit
Kézműves Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet- Enikő u. 2.
Információ: Libnárné Herczeg 
Ilona 06-20/517-1130
December 21. szombat 10 óra
Mézeskalácssütés
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit. Belépő: 300 Ft

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ számítógépes tanfo-
lyamaira 25 %-os kedvezmény-
nyel lehet beiratkozni december 
20-ig.
Gondoljon szeretteire és vásá-
roljon ajándékba számítógépes 
ismereteket elsajátító részvételi 
jegyet, szövegszerkesztő 40 
órás és internethasználat 20 
órás tanfolyamra.
Várjuk azok jelentkezését is, 
akik ismereteiket szeretnék 
felfrissíteni 20 órás Excel és 
40 órás Word, Excel tanfolya-
mokra.

Befizetés a művelődési központ 
pénztárában. 
Jelentkezés: Nagy Éva 
Tel.: 06-30/640-6946
A tanfolyamok 2014 januárjától 
indulnak.

Kiállítások:
A kamarateremben
A Poly–Art alapítvány csopor-
tos tárlata
Megtekinthető: 2014. 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: január 6-ig

Programok:
Micimackó bérlet 2013. Ősz
December 16. hétfő 10 és 14 óra
Hócsata 
a BUBORÉK együttes koncertje 
Alkalmi belépőjegy: 800 Ft.

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

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 12-21-ig  Míves – Hímzés. 
Kiállítás és vásár.
18. (szerda) 17 óra
Író-olvasó találkozó Fábián 
Jankával

Zenei könyvtár programja
17. (kedd) 11 óra
Zenei Klub – különkiadás
Karácsony ovisoknak 
– Hangszerbemutató és 
karácsonyi dalok éneklése. 
Közreműködnek a Lukin 
László Alapfokú Művészeti 
Iskola tanárai  
Várjuk a nem óvodás korú 
érdeklődőket is!

Ünnepi nyitva tartás
Felnőtt- és Gyermekkönyvtár:
2013. december 21. (szombat) 8-16
2013. december 24-28. (kedd-szombat) 
zárva  
2013. december 31. (kedd) zárva

Zenei, Jószomszédság, 
Parkvárosi Könyvtár: 
2013. december 23-31. zárva 

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

al

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: 
2014. január 13-ig

EGY KIS MUSTRA 2012. 
Műemléki felújítások Pest- és 
Nógrád megyében című kiállí-
tás . Megtekinthető: december 
20-ig
 
Programelőzetes!
December 31-én, 20 órától
Szilveszteri Batyus Bál
a Rozbora zenekarral
Büfé, tombola, családias hangu-
lat! 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

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 16. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Szigliget, 50/39. 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 Szigliget, 50/39. gasztronómiai 

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

16:40 Polgár-társ
17:10 A Jazz születésétől napjainkig 24/19.  

TV sorozat, 52’ 
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. 

 ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

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

TV sorozat, 52’ 
21:55 Híradó ism.
22:15 Polgár-társ
22:45 Négyszemközt ism.

december 17. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Szigliget, 50/39. 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 Nagyvárad 12/10. isme-

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
14:45 Híradó
15:05 Fény-Kép
15:35 Ízőrzők Szigliget, 50/39. gasztronómiai 

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

16:05 Négyszemközt
16:25 Bibliai Szabadegyetem 90/36. 
17:25 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. isme-

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

Nemes Tibor filmje 21. 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 21. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/36. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

december 18. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/19.  

TV sorozat, 52’ 
09:40 Négyszemközt
10:00 Ízőrzők Szigliget, 50/39. gasztronómiai 

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

10:30 Polgár-társ
11:00 Bibliai Szabadegyetem 90/36. 
12:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 21. rész 
14:55 Híradó
15:15 Fény-kép
15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 90/36. 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Négyszemközt 
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. isme-

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

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

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. isme-

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 

december 19. 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 21. rész 
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

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

Nemes Tibor filmje 21. rész 

16:00 Mozgás
16:30 Fény-Kép
17:00 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Szigliget, 50/39. gasztronómiai 

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/14. 
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 90/37. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 21. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

december 20. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/37. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/14. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 21. 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 14/14. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:05 Négyszemközt 
17:25 Mozgás
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. isme-

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

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

TV sorozat, 46’ 
21:10 Híradó
21:30 Bibliai Szabadegyetem 90/37. 
22:30 Négyszemközt
22:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/20.  

TV sorozat, 46’ 

december 21. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Deszk, 50/40. 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 14/14. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/37. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Deszk, 50/40. 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 21. rész 
20:30 Tanár úr kérem 

magyar vígjáték, 76’ 
rend.: Mamcserov Frigyes 
fsz.: Horesnyi István, Makláry Zoltán, 
Gobbi Hilda 

21:50 Érdi Panoráma

december 22. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/37. 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Deszk, 50/40. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Deszk, 50/40. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/37. 
17:00 Tanár úr kérem magyar vígjáték, 76’ 

rend.: Mamcserov Frigyes fsz.: Horesnyi 
István, Makláry Zoltán, Gobbi Hilda 

18:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/20. 
TV sorozat, 46’ 

19:10 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 22. rész 

19:40 Fény-kép
20:10 Mozgás
20:40 Polgár-társ
21:10 Érdi Panoráma
21:40 Fény-kép
22:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2013. december 16 – 22.

Rádió FM 87.8 MHz  
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

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

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

Állandó műsorok:   hírblokk országos és helyi hírekkel  
minden egész órában

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

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

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

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

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

Movie and Music 
22–06   Könyv–színház–muzsika 

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

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

A Rádió 87.8 MHz műsorán

minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel

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

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

Az

A társadalmak gazdasági fejlő-
désével együtt a mûvészetek 
kifejező eszközei is jelentős 
átalakuláson mennek keresz-
tül. Az új technikák megjele-
nése mindig aggódást is hoz 
magával: vajon nem jelenti-e 
majd a hagyományos mûvészeti 
ágak hanyatlását is? Mint meg-
tapasztalhattuk, a forradalmian 
új módszerek miatt alapvetően 
nem tûnnek el a régi mûvészeti 
ágak, legfeljebb bővülnek. 
Gondoljunk például arra, hogy 
az új múzsa, a fotózás meg-
jelenése sem szorította ki a 
képzőmûvészetek iránti érdek-
lődést, inkább gyarapította a 
kifejezési módok palettáját. 

Az élet rövid, de a mûvészet 
örök – idézte a jól ismert 
mondatot Majorné Bániczki 
Julianna a Poly-Art tizenkilen-
cedik közös kiállítását meg-
nyitva, majd sietett hozzátenni: 
az idén bemutatkozó alkotók 
olyan sok nagyszerû munkát 
helyeztek ki közszemlére, ame-
lyeknek köszönhetően mind-
annyian gazdagabbak leszünk. 
Kitért arra, hogy Érd az utóbbi 
évtizedekben hatalmas várossá 
nőtt, ahol mindenki, így az alko-
tásban örömet lelő emberek is 
keresik a saját helyüket, hiszen 
attól, hogy valakit polgári fog-
lalkozása mellett ragad magá-
val valamilyen képzőmûvészeti 

tevékenység, még egyáltalán 
nem biztos, hogy az általa 
létrehozott mû esztétikailag 
kevesebb ér, mint a hivatásos 
mûvészeké. A bizalmat, és a 
lehetőséget mindenkinek meg 
kell adni a megmutatkozásra, 
tudva, hogy a kiállított munká-
kat lélekből készítették, és nem-
csak önmaguk örömére, hanem 
mindannyiunk gyönyörûségére 
szánták alkotóik. Más kérdés, 
hogy Somfai Istvánnak, a Poly-
Art kuratóriumi elnökének és a 
szakmai segítséget nyújtó Eőry 
Emil képzőmûvésznek koránt-
sem volt egyszerû a feladata, 
amikor ezeket a minden ízük-
ben különböző munkákat közös 
kiállítássá kellett berendezniük. 
Az alkotók nemcsak életkorukat 
és érdeklődésüket, de foglalko-
zásukat, alkalmazott techniká-
ikat, szemléletüket tekintve is 
roppant különböznek egymás-
tól. Ennek ellenére úgy kaptak 
helyet a tárlaton, mint ahogyan 
egy hatalmas zenekarban meg-
felelő helye van minden egyes 
hangszernek: a legkisebbtől a 
legnagyobbig. Hangjuk, mére-
tük, megszólaltatási módjuk 
ugyan jelentősen különbözik, 
ám összehangolva nagyszerû 
muzsikára képesek. A kiállítás 
elrendezése tehát jól átgondol-
tan „megkomponált”, mint egy 
remek zenekari mû. Az alkotá-

Tizenkilencedik Poly-Art kiállítás a mûvelõdési központban

Az élet rövid, de a mûvészet örök
Mindig újra visszatérõ dilemma: vajon mit nevezhetünk profi mûvészetnek, és ki a 
valódi, hivatásos mûvész? Természetesen nem áll szándékunkban eldönteni a kér-
dést, csupán egy újabb közös kiállításra kívánjuk felhívni a figyelmet. A városunk-
ban csaknem húsz éve töretlenül mûködõ Poly-Art Alapítvány köré csoportosuló 
alkotóknak immár tizenkilencedik tárlatát nyitotta meg Majorné Bániczki Julianna 
december 6-án a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. 

sok hívogatják, beljebb és bel-
jebb csábítják a látogatót, kíván-
csivá téve, és végigvezetve őt a 
mûvek sokszínûségén, a témák 
és a technikák kavalkádján úgy, 
hogy ez a különbözőség is képes 
a harmonikus és gazdag látvány 
élményét nyújtani. 

A tárlatvezetésben remek 
segítséget nyújtott Majorné 
Bániczki Julianna, aki vérbeli 
pedagógusként valamennyi kiál-
lító erősségét emelte ki, miköz-
ben azt is elárulta, hogyan tekint 
rájuk, mit tart értékesnek az 
alkotó itt látható munkáiban. 
Mint mondta, a kiállítás emlí-
tett berendezőinek elsősorban 
abban kellett kemény döntést 
hozniuk, mi ne kerüljön a falak-
ra, hiszen a kiállítók több mun-
kát hoztak el, mint amennyit 
a Szepes Galéria mérete elbír. 
Szép számban akad itt tájkép, 
amelyekben mindegyik alkotó 
mást fedezett fel és ábrázolt. 
Vannak új, merész megfogal-
mazású munkák is, ahogyan 
a technikai megközelítés is 
roppant változatos. Néhány 
esetben a korábban kizárólag 
kerámiával jelentkező alkotók 
ezúttal a festészetben próbálták 
ki magukat, mások csupán a 
stíluson, a témán, vagy az ecset-
kezelésen változtattak. A míves 
fafaragványok éppoly szemet 
gyönyörködtetőek, mint a raku- 

és a hagyományos techniká-
val készített kerámiatárgyak, 
vagy a csodálatraméltó ékszer 
szobrocskák, az aprólékos 
ecsetvonásokkal megszületett 
csendélet, a markáns és merész 
impresszionizmussal megfogal-
mazott portré, esetleg a lehelet-
finom árnyakból és színekből 
kibontakozó, vagy aprólékos 
rajzvonásokkal készített mito-
logikus figurák – mind, mind 
roppant érzékeny lelkiséget tük-
röznek, és mélyen megérintik a 
szemlélőt. 

Majorné Bániczki Julianna 
úgy fogalmazott: itt a ház kama-
ratermében nincs „sarokba szo-
rított” mû. Mindegyik alkotás 
egyformán fontos és kiemelt 
helyen szerepel, így kínálja 
magát a szemlélőnek. Érdemes 
közelről, majd távolról is ala-
posan elmerülni a mûvekben 
– fûzte hozzá megnyitó beszéd-
ében –, hiszen csodálatos fel-
fedezéseket tanúi lehetünk. 
Somfai István fontosnak tartotta 
elmondani, hogy a Poly-Art kiál-
lítói közül sokan már több mint 
másfél évtizede hûségesen részt 
vesznek a tárlatokon, vannak, 
akik pár esztendőnyi szünet 
után térnek vissza ismét, meg-
újult vagy kiforrott alkotói kedv-
vel, és persze, mindig akadnak 
újak is. Idén öt új kiállítója van 
a tárlatnak. 

A megnyitót Regenhart Anna 
gordonkajátéka varázsolta még 
ünnepélyesebbé, és mivel az 
alapítvány az összmûvészetet 
támogatja és képviseli, az esz-
tétikai élményt Daróci Lajosné 
egy ide illő irodalmi mûvel tette 
teljessé. Bíró András: Hogyan, 
miképpen címû versét mondta 
el. A tárlat megtekinthető 2014. 
január 15-ig, a mûvelődési köz-
pont nyitvatartása idejében.

 Bálint Edit

Regenhart Anna gordonkajátékával kölcsönzött kellemes hangulatot a megnyitónak

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A közönség idén is több tucatnyi kiállító értékes munkáját tekintheti meg a 
Szepes Galériában

Majorné Bániczki Julianna rész-
letes elemzésével kiemelte mind-
egyik kiállító érdemeit
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Kürti István rendőr őrnagy, közlekedésren‑
dészeti vezető ismételten felhívta a figyel‑
met néhány óvintézkedésre, amit nekünk, 
állampolgároknak is meg kell tennünk 
ahhoz, hogy a tolvajok elkerüljenek ben‑
nünket. Még ha esetenként „banálisnak” 
tűnnek is ezek az intelmek (egyáltalán nem 
azok!), érdemes rájuk odafigyelni, mert 
annak ellenére, hogy mindenki előtt ismer‑
tek, mégis sokan elfelejtkeznek róluk. 

Ha autóval érkezett a vásárlás színhe‑
lyére, zárja be a gépkocsit, és ne sajnálja 
az időt arra, hogy ezt újra leellenőrizze! 
Autóját még pár percre se hagyja nyitva! Ha 
van riasztója, mindig kapcsolja be, és sem‑
miképpen se hagyja az utastérben a sze‑
mélyes iratait, mobiltelefonját, a navigációs 

rendszert, laptopot, tabletet, de a megvásá‑
rolt ajándékokat se tegye jól látható helyre, 
mert mindez csábítja a tolvajokat, akik 
pillanatok alatt betörik az ablakot, és már 
viszik is, amit érnek. Bevásárlás után, amíg 
autójába pakol, semmiképpen se hagyja 
az ülésén a táskáját, mert ennek elvétele 
is csupán egy pillanat műve a „gyakorlott” 
kezek számára. Soha nem vásároljon a par‑
kolóban zacskóból felkínált, úgynevezett 
„márkás” termékekből, amiket „áron alul” 
próbálnak elsózni az erre szakosodottak!

Ilyenkor igencsak zsúfoltak a tömegköz‑
lekedési eszközök és a bevásárlóközpon‑
tok, ami a zsebtolvajok kedvelt színtere, 
ezért fontos, hogy olyan helyre tegye a 
pénzét, pénztárcáját, ahol nem férhetnek 
hozzá. Külső zsebben semmiképpen sincs 
jó helyen a buksza, de a vállra akasztott 
kézitáskát sem árt úgy tartani, hogy test‑
közelben legyen, így semmiképpen sem 
férhetnek hozzá észrevétlenül. A bevásárló 
kocsira akasztott táskát, kabátot se hagyja 
őrizetlenül! A bankkártya PIN kódját pedig 
véletlenül se tartsa mellette, és ha nagyobb 
értékű készpénzt vesz fel, nézzen körül, 
nem állnak‑e lesben gyanús alakok a háta 
mögött! Aki az ünnepek alatt elutazik, 
kérje meg a szomszédját, hogy rendsze‑

resen ürítse ki a postaládáját, és adja meg 
elérhetőségét is, amelyen értesíthetik, ha 
bármi történik.

Ha a körültekintő odafigyelés ellenére 
is bűncselekmény áldozatává válna, hívja 
azonnal a 107 telefonszámot! be

December 15‑én, vasárnap 
lép életbe a 2013/2014. évi 
vasúti menetrend, amelynek 
legjelentősebb fejlesztései‑
re a Budapest–Székesfehérvár 
vasútvonal pályaépítési és 
korszerûsítési munkálatai biz‑
tosítanak alapot. Kelenföld és 
Tárnok között kiépült a máso‑
dik vágány, ennek köszönhe‑
tően nő a vasútvonal átbocsá‑
tóképessége, és a vonatok 120 
km/h‑s sebességgel közleked‑
hetnek. Ennek egyik eredmé‑
nye, hogy új menetrendi struk‑
túrát vezet be a MÁV‑START 
az Érd felsőt és Érd alsót érintő 
vasútvonalakon. Mindez csök‑
kenő menetidőt, kiszámítható‑
ságot, bővebb kínálatot, több 
vonatot, rugalmasabb tervezhe‑
tőséget jelent a mindennapok‑
ban. Csúcsidőszakokban 5‑10 
percenként követik egymást 

a vonatok Érd alsó vagy felső 
és Budapest között. Igazodva 
az utasforgalmi igényekhez az 
eddigi személyvonatok mellett 
zónázóvonatok indulnak, ame‑
lyek nem állnak meg Érd alsó 
és Kelenföld között, így itt a 
menetidő 10‑12 percre csökken. 
A vonatok ütemes menetrend 
szerint közlekednek, így nap‑
közben minden járattípus az 
óra ugyanazon percében indul.

Közvetlenül lehet eljutni Dél‑
Pestre, 33 perc alatt! Dél‑Pest 
elérésére és a reptéri eljutásra is 
megoldást jelent a MÁV‑START 
új, (G43‑as jelzésû) gyorsított 
személyvonati viszonylata, mely 
Kelenföld után Ferencváros érin‑
tésével ér Kőbánya‑Kispestre, 
Érd felsőről 33 perc alatt. 
A vonatok hajnaltól kora estig 
óránként közlekednek és csatla‑
kozást nyújtanak a Liszt Ferenc 

repülőtér és Kelet‑Magyarország 
nagyvárosai felé.

Először jelenik meg 
viszonylatjelölés a vasúton. 
A könnyebb és egyszerûbb tájé‑
kozódás érdekében új utastá‑
jékoztatási rendszert vezet be 
a MÁV‑START a városi, közös‑
ségi közlekedéshez hasonlóan. 
A vonatokat betûvel és szám‑
mal jelöli a vasúttársaság, így 
könnyebben meg lehet külön‑
böztetni, hogy egy vonat pél‑
dául Érd alsó vagy Érd felső 

felé közlekedik, illetve azt is, 
hogy hol áll meg. Az Érd alsón 
át közlekedő zónázó vonatok a 
Z30‑as, a személyvonatok pedig 
az S30‑as jelzést kapják. Az Érd 
felsőnél megálló vonatok közül 
a személyvonatok S40 vagy 
S42 jelzésûek (attól függően, 
hogy Dunaújvárosig közleked‑
nek‑e vagy sem), a G42‑es jelzés 
pedig azt jelenti, hogy a vonat 
gyorsított, azaz Pusztaszabolcs 
és Dunaújváros között nem 
áll meg. Szintén Érd felsőn 
áll meg a már említett G43‑as 
gyorsított személyvonat, mely 
Budapest‑Déli helyett Kőbánya‑
Kispestre közlekedik. Egyes 
kora hajnali és késő esti vonatok 
Székesfehérváron túl közleked‑
nek, illetve Székesfehérváron 
túlról érkeznek, így Érd alsón 
S34‑es és S35‑ös személyvona‑
tokkal, Érd felsőn pedig G34‑es 
gyorsított személyvonattal is 
találkozhatunk.

Az utasok a menetrendi válto‑
zásokról a 2013/2014‑es menet‑
rendkönyv segítségével és az 
ELVIRA internetes menetrendi 
keresőben tudnak tájékozódni. 
Ezen felül információ kérhető 
a MÁVDIREKT 06 (40) 49 49 
49‑es, helyi tarifával hívható 
telefonszámán is.

 MÁV-START Zrt.

Odafigyeléssel megelõzhetõ a lopások többsége

Védjük értékeinket!
Múlt héten már felhívtuk olvasóink 
figyelmét arra, hogyan kerülhetik el, 
hogy tolvajok áldozatává váljanak. 
Azt is megírtuk, hogy a rendõrség 
is fokozott ellenõrzéseket tart, és 
megerõsíti járõrök, nyomozók je-
lenlétét a bevásárló központokban 
és azok környékén. 

Több vonat és csökkenõ menetidõ Érd és Budapest között

Változások a vasúti menetrendben
Érd város lakosainak különösen jó híreket, változáso-
kat hoz a jövõ évi vasúti menetrend, hiszen a munká-
ba, iskolába járáshoz ad segítséget vasárnaptól a több 
vonat és a csökkenõ menetidõ. A fõváros Érd alsóról 
már 12 perc alatt lesz elérhetõ. Érd felsõrõl új vonat 
indul Dél-Pestre is. A teljesen új közlekedési rend 
 könnyebb megértéséhez viszonylatjelölési rendszert 
vezet be a vasúttársaság.

Kürti István rendõr õrnagy, közlekedésrendésze-
ti vezetõ ismételten felhívta a figyelmet néhány 
óvintézkedésre
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információk

Az Év Településszolgáltatója 2013

Posztumusz-díj  
Kluták Lászlónak

A Településszolgáltatási Egyesület 2013. évben kiírt pályázat‑
nak a zsûri döntése értelmében az egyik nyertese néhai Kluták 
József László, az Érdi Közterület‑ fenntartó Intézmény volt 
vezetõje. A díjat ünnepélyes keretek között Siófokon vehették át 
Dr. Gasparics Emese belügyminisztérium helyettes államtitkár‑
tól az ÉKFI meghívott képviselõi.

A díjat és az ehhez járó díszoklevelet T. Mészáros András 
polgármester adta át Kluták József László özvegyének.

Köszönet az ÉKFI munkatársainak az elvégzett munkáért és 
köszönet Kluták József Lászlónak! Õrizzük meg szívünkben 
emlékét!
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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!
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Mivel érkezik a Mikulás, ha 
épp nincs kéznél rénszar-
vas? Hát bogárral! No nem 
(rén)szarvasbogárral, hanem 
igazi, négy keréken gurulóval. 
Aki nem hiszi, megkérdezhe-
ti bármelyik gyereket az érdi 
Móra iskola tanulói közül, ők 
tanúsíthatják, hogy a Mikulás 
néha Volkswagenen érkezik – 
pontosabban Volkswageneken, 
és nem is egy Télapó, hanem 
húsz-harminc, nagy dudaszó-
val, kurjantásokkal, szalon-
cukrokat dobálva, krampuszok 
impozáns kíséretében. 

Ez a csoda egy különleges 
napon esett meg: december 7-
én, mikor leesett az első hó, és 
egy különleges iskolában, ahová 
értelmileg és tanulásban akadá-
lyozott gyerekek járnak.

– Iskolánk védőnőjétől tudtuk 
meg, hogy létezik egy csoport: 
a Természetkedvelő Bogarasok 
Köre (TerKeBog), amelynek tag-
jai hátrányos helyzetû gyere-
kekhez látogatnak el évről évre, 
és nemcsak megajándékozzák 
őket, hanem autóikkal külön-
leges élményt is nyújtanak a 
kicsiknek. Felvettük velük a 
kapcsolatot, így idén hozzánk 
látogattak el Mikulás-nap alkal-
mából – mondta lapunknak 
Dombainé Bokor Mária, a Móra 
Ferenc Általános Iskola igazga-
tója.

A Bogaras Mikulásokat szom-
bat délután két órára várták; 
az iskola apraja-nagyja izga-
tottan leste az udvaron, mikor 

bukkannak fel a matuzsálemek 
– gondoljunk itt akár az ősö-
reg Mikulásra, akár a negy-
ven évnél általában idősebb 
autókra. A bogarak és a VW-
buszok dudálva, tülkölve álltak 
be az iskola udvarára, utasa-
ik – Mikulások és krampuszok 
– édességeket dobáltak a lelkes 
gyerekeknek, akik alig várták 
az ajándékosztást. Volt azon-
ban egy kis gond: nemcsak a 
gyerekek, hanem a pirosruhá-
sok is szerettek volna ajándékot 
kapni. Hogy kinek jutott végül 
a csomag, a gyerekek vagy a 
Mikulások csoportjának, szoros 
versenyben dőlt el: a srácok éne-
keltek szebben, a mikulások és 
krampuszok ették gyorsabban 
a banánt, ám a döntő számot, a 
kötélhúzást az iskolások nyer-
ték. Így övék lett a sok-sok édes-
ség, gyümölcs, és részt vehet-
tek egy jó kis sétakocsikázáson 
is a Mikulásokkal. A gyerekek 
kiválasztották, melyik autóval, 
busszal szeretnének utazni, 
kaptak egy-egy piros sapkát, és 
nagyokat kurjongatva elindult 
a Bogaras Mikulások menete: 
a Zámori, Vadlúd, Kossuth, 
Bethlen utcán és az alagúton 
át gurultak a városközpontba, 
majd a Velencei, Fehérvári, 
Bagoly utcán át vissza az isko-
lába. Akivel találkoztak, annak 
mosolyt csaltak az arcára (és 
még szaloncukorral is „megdo-
bálták”). A sok bogár és busz 
együtt, tömve gyerekekkel és 
télapókkal, maga is igazi látvá-

Megszokhattuk már: ahogy a 
Mikulás elhagyja a várost, meg-
jelennek az utcákon a fenyő-
fák. Kicsik és nagyok, a szerény 
luctól az egzotikus kolorádói 
jegenyefenyőig, a méterestől a 
plafont verdesőig. Idén azon-
ban hiába kerestük a város-
központ megszokott helyein a 
faárusokat, a Mikulást követő 
hétvége után – azaz december 
9-én – még nem árultak fenyőt 
a buszpályaudvar környékén. 
Pedig idén jó idő járt a fenyők-
re, szépek, dúsak, egészségesek 
a fák – tudtuk meg Kapuvári 
Zoltántól, aki tizenöt éve árusít 
fenyőfákat az Alsó utcában, és 
az idén december 7-én nyitotta 
meg a fenyővásárt.

– Tavaly óta nem változtak az 
árak: a lucnak 800-1200 forint 
métere, a nordmanné 3000-4000 
forint, az ezüstfenyőé 2500-
3000 forint körül van – mondta 
a vállalkozó, aki Zalából hozza 
a fenyőfát.

– Úgy látom, még nincs igazi 
karácsonyi hangulat; érdek-
lődnek, nézelődnek az embe-
rek, de kevesebben vásárolnak 
– összegezte pár nap tapasztala-
tát Kapuvári Zoltán. Arra a kér-
désre, milyen fajtájú és méretû 
fák a legkelendőbbek, elmond-
ta: a pici, méteres, illetve a nagy, 

két és fél méteres fákat viszik 
leginkább, és főleg a luc, az 
ezüst és a nordmann fajtákból. 
Tartanak egy-két különlegesebb 
fajtát is, illetve – alkalmazkod-
va azok igényeihez, akik nagy 
fát szeretnének, de a terebélyes 
példányok nem férnek el a szo-
bájukban – idén a nodmann 
fenyő karcsúbb jegenye-válto-
zatát is árusítják. 

– Vannak, akik a gyökeres 
(dézsás) fenyőt keresik. Nekik 
azt ajánlom, hogy amíg a lakás-
ban van, ugyanolyan gyakran 
öntözzék a fa földjét, mint 
ahogy a szobanövényeket, 
és mihamarabb – akár január 
végén, ha fagymentes az idő 
– ültessék ki a fenyőfát – taná-
csolta a vállalkozó.

És néhány általános érvényû 
tanács azoknak, akik vágott 
fenyőt szeretnének karácsony-
ra: lehetőleg hazai fát válasz-
szanak – a szlovák fákat jóval 
korábban kivágták, és többet 
utaztatták, mint azokat, ame-
lyek Magyarországról származ-
nak. Érdemes a fát minél tovább 
hûvös helyen tartani – kertben, 
pincében, padláson, erkélyen. 
Van, aki vízbe állítja a vágott 
fát, más nedves ronggyal teke-
ri körbe az alját, hogy minél 
később hulljanak a levelei. Az 

összekötözött fát már a díszítés 
előtti napon érdemes megsza-
badítani a hálótól, madzagtól, 
hogy ágai visszanyerhessék ere-
deti formájukat. És még egy jóta-
nács: ne csak a pénztárcánkat, 
hanem a fenyőtalpat is vigyük 
magunkkal, ha fát választunk; 
ma már több helyen vállalják, 
hogy a fenyőt a talpba faragják. 
Így sok munkától és bosszú-
ságtól megszabadulhatunk, és a 
fenyőnk apróbb ágai sem törnek 
le az otthoni farigcsálás során.

 Á. K.

Érd Óváros közösségei, az érdi 
Horvát Önkormányzat, az érdi 
Lengyel Önkormányzat és az 
érdi Német Önkormányzat 
tisztelettel, szeretettel várja és 
hívja az érdeklődőket a hagyo-
mányos Érd Óvárosi Adventi 
sétára: 2013. december 21. –én 
16 órára.

A séta első állomása a Szent 
Mihály templom, ahol az ünne-
pi szentmisét Boros Zoltán 
plébános úr mutatja be, szol-
gál a Rosenbrücke énekkar és 
Pokornyi István kántor.

A szentmise keretein belül 
megemlékezünk tiszteletremél-
tó Bogner Mária Margitról, majd 
a helyi óvodások betlehemi 
játéka, valamint illír-rác-horvát 
karácsonyi szokások bemutatá-
sa következik.

Adventi séta

Hirdetmény 
felsõ küszöbértékû veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

biztonsági jelentésének közzétételérõl

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy az Ubichem 
Pharma Manufacturing KFT a 1225 Budapest Bányalég utca 63-59. szám alatti telephe-
lyén gyógyszer intermedierek és alapanyagok, valamint növény-védõszer hatóanyagok 
elõállítása és a termeléshez szükséges nyers-, segéd és csomagolóanyagok, készter-
mékek, félkész- és melléktermékek, hulladékok tárolása iránti engedélyezési kérelmet 
nyújtott be a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, melynek része az üzem 
biztonságos tevékenységéhez szükséges Biztonsági Jelentés is.
Tekintettel arra, hogy az üzemeltetõ telephelyén esetlegesen bekövetkezõ baleset 
hatásai Érd Érdliget városrészét is érinthetik, a biztonsági jelentés megtekinthetõ a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó utca 3. Polgárok Háza fsz.) és 
interneten a város honlapján (www.erd.hu) 2014. január 6-ig, munkanapokon 08.00-
16.00 óra között. A megtekintett biztonsági jelentéssel kapcsolatos észrevételeket 2014. 
január 6-án 16.30-ig a jegyzõnek címezve írásban lehet megtenni az Ügyfélszolgálati 
Irodán, vagy a jegyzo@erd.hu e-mail címen.
Az üzem biztonságos tevékenysége tárgyában 2014. január 30-án 18,00 órakor köz-
meghallgatásra kerül sor Érd, Alsó utca 3. szám alatt, a Polgárok Háza tanácstermében.
 Érd MJV Önkormányzata

Melegétel-osztás!  

Karácsonyi műsorral és meleg étellel 
vár mindenkit szeretettel az Összefogás 
Egyesület előtt (Alsó utca 6.) 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

Ajándékot hoztak, gyerekeket utaztattak 

Bogaras Mikulások Érden
nyosság volt, de a prímet az a 
jármû vitte, amelynek platóján 
egy nagy karosszékben egy óri-
ásira „tömött” Mikulás trónolt. 

Most csak kis kört tettek 
a bogarak, de amikor nem 
Mikulás-meneten vannak, jóval 
nagyobb túrákat tesznek együtt 
– akár külföldre is. A nyaralások, 
rendezvények mellett immár 
tizenegy éve minden télen 
ellátogatnak egy-egy gyerek-
csoporthoz a Bogaras Mikulás-
programmal. 

– Sok köztünk a tanár, és 
sok köztünk a gyerek. Tudjuk, 
milyen nehéz az egészségügyi 
vagy más jellegû problémák-
kal küzdő gyerekeknek. Úgy 
gondoltuk, ha így együtt bár-
mit is tudunk tenni azért, hogy 
nekik egy kicsit jobb legyen, 
akkor érdemes megpróbálni. 
Nemcsak a gyerekeknek szer-
zünk ezzel örömet, hanem saját 
magunknak is, hiszen azt a 
boldogságot, ami ilyenkor ránk 
sugárzik, semmivel sem lehet 
pótolni – mondta lapunknak 
Boka István, a TerKeBog tagja, 
akit arról is kérdeztünk, miből 
fedezik a rengeteg ajándékot, 
amivel meglepik a gyerekeket.

– Saját magunk is vásárolunk, 
de vannak támogatóink is. Évek 
alatt olyan ismerőseink lettek, 
akik ugyan nem bogár-tulaj-
donosok, de szimpatizálnak 
velünk. Így, egy személyes kap-
csolaton keresztül vált támo-
gatónkká az egyik nagy áru-
házlánc is. Reméljük, segítőink 
előbb-utóbb bogártulajdonosok 
is lesznek – zárta szavait moso-
lyogva Boka István. 

 Ádám Katalin

Egy különleges pillanat: a Móra iskola udvarába tucatnyi régi Volkswagen 
gördült be, bennük Mikulások hada
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Idén kedvezett az idõjárás a fenyõfáknak

Lassan indul be a fenyõszezon

A séta állomásai:
1.  Tiszteletreméltó Bogner 

Mária Margit vizitációs 
nővér sírja, a templom olda-
lánál.

2.  A Zárdakert volt temető-
jének meglátogatása, tisz-
teletreméltó Bogner Mária 
Margit nővér első sírja.

3.  Artézi kút, közösségi kará-
csonyfa.

4.  Fogadalmi kápolna.
5.  Az iskolában agape.

Megköszönjük, ha gyertyával, 
lámpással lesz velünk az immár 
10 éves sétánkon.

 Védnök: Érd-Óváros Szent 
 Mihály Alapítvány

Idén egészségesek, dúsak, szépek 
a fenyõk, a megfelelõ idõben és 
kellõ mennyiségben hullott esõ 
miatt – mondta Kapuvári Zoltán
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helyi társadalom
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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! 

Az ivóvízkészlet minõségének megóvása érdekében mérnökök 
vizsgálják az érdi vízadatbázis kútjainak sérülékenységét. A pro-
jekt célja, hogy felmérjék, mely kutak tisztaságát veszélyeztetik 50 
éven belül a felszínen végzett tevékenységek és ennek megfelelõen 
még idõben megelõzõ intézkedéseket hajtsanak végre. A kivitele-
zéshez az önkormányzat a Környezet és Energia Operatív Program 
(KEOP) keretében nyert támogatást „Érd Sasvárosi és az Érd 
Keserûfû utcai forrás üzemelõ sérülékeny vízbázisok diagnosztikai 
vizsgálata” címen.

Az érdi vízbázis látja el ivóvízzel a települést és annak környé-
két. A munkálatok során 40 db lakossági kút vizsgálatát követõen 
több helyen figyelõ-kutakat fúrtak, a kútfejekbe pedig adatgyûjtõ 
mûszereket telepítettek. A vizsgálathoz alkalmazott számítógépes 
modell segítségével kimutatható lesz, hogy 50 éves távlatban a fel-
színen keletkezõ szennyezõdések bejuthatnak-e a kutakba, és ha 
igen, milyen mértékben képesek károsítani a vízkészletet. Ennek 
azért van kiemelt jelentõsége, mert a veszélyeztetett területeken 
bizonyos tevékenységek – pl: egyes mezõgazdasági munkálatok, 
hulladéklerakás stb. – korlátozásával megelõzhetõ a vízkészlet 
szennyezése, ezáltal pedig hosszútávon biztosítható a minõségi 
ivóvíz-szolgáltatás. 

A vízbázisok védelme a legtöbb helyen kötelezõ. A vizsgá-
lati eredmények függvényében a kivitelezõ cég javaslatokat és 
ajánlásokat fogalmaz majd meg. Ezek olyan kötelezõ jellegû 
elõírásokat, intézkedéseket is tartalmazhatnak majd, melyek egyes 
tevékenységeket megtilthatnak bizonyos területen. Ilyen lehet 
például az önkényes lakossági kútfúrás vagy bizonyos ipari, illetve 
mezõgazdasági létesítmények létrehozása, bõvítése.  

A munkálatok 2013. júniusában kezdõdtek, és várhatóan 2015-
ben fejezõdnek majd be. A kivitelezést a GeoGOld Kárpátia 
Környezetvédelmi és Mérnöki Szakértõ Kft. végzi. 

Az érdi vízkészlet megóvása 
kulcsfontosságú feladat

információk
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A szépség,  miután  relatív  –  ezt 
nem a tudósok állítják –, mindig 
vita téma a nézők körében, akik-
nek  ízlése,  csak  nagyon  ritkán 
találkozik  a  zsûriével.  Most  is 
így történt. Hosszú hetek, hóna-
pok  vajúdása  után  megszüle-
tett  a  végső  sorrend,  amellyel 
lehet  vitatkozni,  de  a  városi 
történelemkönyv  ezt  regisztrál-

ja:  1.  Simon  Zsuzsa,  2.  Pados 
Lilla, 3. Ilosfai Csenge. Herczeg 
Zoltánnak,  a  zsûri  „szóvivőjé-
nek” első mondata az eredmény-
hirdetéskor  ez  volt:  „Bizonyára 
sokakat meglep majd a sorrend, 
engem is meglepett.” S még szá-
mos  nézőt,  mert  legalább  két 
másik  lányt  képzeltek  a  dobo-
góra, és ha a szemüknek jobban 
hisznek  a  zsûritagok,  mint  a 
matematikának  –  azaz  a  pont-
számoknak  –,  akkor  biztosan 
nem  ez  a  sorrend  alakul  ki… 
A lényegen azonban ez már mit 
sem  változtat,  mindenesetre  a 
következő  választásokon  (2014 
amúgy  is  a  választások  éve), 
érdemes  a  kiíráson  finomítani 
és  azt  is  meggondolni,  hogy  a 
döntőben  részt  vevő  hölgyek 
valamennyien jutalomban, érté-
kes  ajándékban  részesüljenek, 
mert ők is megdolgoztak a sike-
rért. Elvégre ez nem egy orszá-
gos-  vagy  világverseny,  hanem 
egy kis város rendezvénye, ahol 
jobban  számít,  ki-milyen  száj-
ízzel  hagyja  el  a  rendezvényt. 
Akár a főszereplő lányok is meg-
szavazhatnák, kit tartanak ők a 

legszebb(ek)nek,  mert  belülről 
is hiteles lehet az ítélet. 
Kárpáti  Rebeka,  a  Miss 

Universe  Hungary  győztese 
nemrég  jött  haza  a  moszkvai 
világversenyről,  amelynek  a 
győztese  egy  venezuelai  lány 
lett, róla így nyilatkozott:
–  Az  első  udvarhölgy,  a  spa-

nyol  lány  gyönyörû,  ami  nem 
mondható el Miss Venezueláról. 
Nálam egy szép nő, még pizsa-

mában, kócos hajjal, smink nél-
kül is megállja a helyét.
Van  benne  igazság,  ezért  a 

tudatos  szépségverseny mellett 
– mint amilyen az Érd Szépe –, a 
természetes szépeknek is helyet 
adnék…  Herczeg  Zoltán  azt  is 
mondta  az  érdi  szépségekről, 
hogy  „a  hetek  alatt  hihetetlen 
átváltozáson,  fejlődésen  men-
tek keresztül, próbálták maguk-
ból  a  maximumot  kihozni.” 
Bada  Zoltán  főszervező  pedig 
azt  mondta:  „Nem  szívesen 
ültem  volna  a  zsûribe,  olyan 
nehéz dolga volt a választáson.” 
Valóban, ezért hívták segítségül 
a matematikát…  A pontozáshoz, 
többek  között  a  következő 
szempontokat  vették  figyelem-
be:  első  benyomás,  szépség, 
alak,  harmónia,  kommuniká-
ció.  Ezek  alapján  tehát  Simon 
Zsuzsát  tartották  a  legszebb-
nek,  akiről  megtudtuk,  hogy  a 
Budapesti  Gazdasági  Főiskola 
gazdálkodás  és  menedzsment 
szakára  jár,  közgazdász  lesz. 
Nővére  biztatására  indult  az 
érdi  szépségversenyen,  van 
barátja.  A család  öt  éve  jött 
Érdre Sepsiszentgyörgyről. 
– Nagy meglepetés volt, hogy 

bejutottam  a  döntőbe,  még 
nagyobb, hogy meg is nyertem – 
mondta. Sokan gratuláltak neki, 
Aradszki  András  országgyûlési 
képviselő  is  köszöntötte  a 
város  első  szépségkirálynőjét. 
Bada  Zoltán  a  példás  összefo-
gást emelte ki,  jövőre újra neki 
vág a szervezésnek. Kíváncsiak 
vagyunk,  ki  nyeri  a  követke-
zőt…   Temesi László

Köszönet a szponzoroknak
Bada Zoltán köszöni a következő médiáknak a támogatást: 
Rádió 6, Érdi Lap, Érdi Újság, Érd Tv, Halom Tv, Érdioldal.hu.

Akik támogatása nélkül a rendezvény nem jöhetett volna 
létre:

Diamond  Fitness, Telekol Kft, Kati Mami Pékség, Pensio-17 
Kft, Füredi Ion Lugosító Italok, Molnár Ildikó mesterfodrász, 
Tesco, Lilla-Fitt Stúdió, David Szalon, Pataki Cukrászda, 
Clearwater, Kivi Decor, Molnár Erika sminkes, Borháló-Érd, 
Tóalmási Húsüzem, Kádár Andrea sminkes, Unigeo-Kft.,Domi 
Tours 

További együttmûködő partnerek: Érd Megyei Jogú Város, 
Szepes Gyula Mûvelődési Központ, ÉTH, Érdi Polgárőrség, 
ÉKFI, Finta-rendezvényház.

A gálaest koreográfiáját Mantovay Viktória  egyhetes inten-
zív felkészítés során tanította be a 10 döntős lánynak. 

Már a jövõre készülhetnek az érdi szép lányok

Nívós gálán választottunk szépségkirálynõt
Egy hét elteltével még mindig beszélnek Érd elsõ szépségversenyérõl. Nem csoda, 
hiszen a szép lányokra mindenki kíváncsi. Meg is kaptuk a „legszebbet” egy húszéves 
egyetemistában, aki az utolsó percben „ugrott be” és tarolt saját maga meglepetésé-
re is... Simon Zsuzsa nagyot álmodott és álma duplán valóra vált, mert a zsûri és a 
közönség õt koronázta meg. Az udvarhölgyei még nagyobb meglepetést okoztak…

Középen a királynõ, Simon Zsuzsa, balra Pados Lilla, jobbra Ilosfai Csenge udvarhölgyek
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Szóka Júlia operettprimadonna 
ezúttal a tanítványaival együtt is 
fellépett   

Fórum

Sok  ember  teszi  fel  a  kérdést 
karácsony  előtt:  mûfenyőt 
vagy igazi fenyőt vegyek? Miért 
jobb  a mûfenyő?  Vajon  ugyan-
olyan  hangulata  lesz,  mint  az 
igazinak?  Kétségtelen,  hogy 
az  ünnephez  hozzátartozik  a 
meghittség,  a  szép  fenyőfa  és 
a  fenyőillat.  Évekkel  ezelőtt 
irtóztunk  az  áruházak  ritkás 
ágú  PVC  fáitól.  Ma  már  egy 
igényes  mûfenyő  pont  olyan 
élethû  mint  egy  igazi.  Az  illa-
tot  lehet  pótolni  fenyőágakkal 
és valódi fenyő asztaldíszekkel. 
A mûfenyő  szép  szimmetrikus 
formájú,  élénk  színû,  dúshatá-
sú.  Feldíszítve  a  szoba  dísze. 
Nem  kell  faragni,  nem  fog  fer-
dén  és  görbén  állni,  nincsenek 
„lyukak” középen, amit sehogy 
sem  tudunk  feldíszíteni,  mert 
nem áll sehogy.
A mûfenyők  emellett  deko-

rációs  célokat  is  szolgálnak. 
Recepciók,  éttermek,szállodák, 
irodák kedvelt kelléke az ünne-
pek  alatt  egy  szép  feldíszített 
karácsonyfa.  A mûfenyő  nem 
hullajtja  levelét,  januárban 
csak  összecsukjuk  és  követke-
ző ünnep előtt egyszerûen újra 
felállítjuk. Egyszeri költség, ami 
legalább  5-10  éven  át  használ-
ható.
Régen  gyertya  volt  minden 

fán. Ahogy a tradicionális kará-
csonyi ünnephez a fán lévő gyer-
tyákat fokozatosan felváltotta az 
égőfüzér, ma már LED-es  fény-
füzér,  úgy  a mûfenyő  is  lassan 
beszökik  a  mindennapokba, 
és  egyáltalán  nem  elvetemült 
gondolat. Egyre többen gondol-
kodnak  környezettudatosan  és 
választanak  mûfenyőt.  Amíg 
egy  élő  fenyő  hosszú  éveken 
keresztül éri el a kivágásra érett 
kort és veszti el pompáját, majd 
elpusztul  a  karácsony  utáni 
hetekben,  addig  egy  mûfenyő 
akár  tíz  évig  is  képes  megtar-
tani  eredeti  szépségét. A leve-
lek  alapján  négyféle  mûfenyőt 
különböztetünk meg. Lehet 2D, 
azaz  két  dimenziós,  3D,  azaz 
háromdimenziós,  tûlevelû  és 
kevert. A legegyszerûbbek a két-
dimenziós  levelûek, ezek  lapos 
PE szálakból vannak kialakítva. 
A háromdimenziós    fenyőleve-
lek  sokkal  élethûbb hatást  köl-
csönöznek, mivel ezek valóban 
úgy néznek ki, mint egy fenyőle-
vél. Ezek a drágább árkategóriá-
jú fák. A tûlevelû a hosszúlevelû 
fákat jelöli. A kevert típusokban 
mindhárom megtalálható. Ezek 
dús  hatásúak,  jól  dekorálha-
tóak,  ezért  főként  dekorációs 
célokra ajánlottak.
  Nagy Gábor

Mûfenyõ legyen, vagy igazi?

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
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Amikor a kedves, mosoly-
gós hölgy a kezembe ad egy 
őket népszerûsítő lapot, nem 
lehet nem észrevenni, hogy 
a sorokban mely szavak a 
hangsúlyosak. Az Egymásért, 
az Összefogás, a Barátok, a 
Sportélmény és a Generáció az, 
amely az ember szemébe ugrik, 
s amelyre rögvest magyarázatot 
is ad a hölgy.

– Ezekre építjük a tevékeny-
ségünket, mert ezekben minden 
benne van, ezek vezérlik a mun-
kánkat. Az egymásért szót nem 
is kell magyarázni, azt hiszem, 
ez önmagát kínálja… Az össze-
fogás nélkül sok minden nem 

mûködik, a mozgáskultúra, a 
tánc végképp nem… Az sem 
árt, ha barátok, egymást szerető 
és tisztelő emberek vagyunk, 
mert ez tettekre sarkalja, sike-
rekre ösztönzi az embert. 
A sportélmény szintén kézen-
fekvő, mert a mozgásmûvészet 
mellett sport is ez, s nem is 
akármilyen állóképességet meg-
követelő. A generáció szó pedig 
azért lényeges, mert a fiatalok-
tól az idősebbekig mindenkit 
szeretettel várunk.

Az „alaptörvények” meg-
ismerése után szóba kerül a 
Bonton Tánc SE elnevezés is, 
mert hihetné az ember, hogy 

az alapító család tagjai – az 
édesapa, Bóna István, a fele-
sége, valamint a lányuk, Bóna 
Eszter – adták kölcsön a veze-
téknevüket az 1989-ben táncis-
kolaként megalapított, ma már 
sportegyesületként mûködő 
„formáció” megalapításához és 
létéhez. Kiderül azonban, más 
az igazság, a Bonton gyökerei 
máshonnan erednek.

– A szó jól neveltet, korszerût, 
illemtudót jelent, s amikor e név 
mellett döntöttünk, úgy gondol-
tuk, ezzel vissza tudjuk adni 
a táncmûvészet lényegét, leg-
alábbis annak egy szeletkéjét. 
Ugyanis mindhárom hozzá tar-
tozik ehhez, s ennek a jegyében 
is kezdtük meg a munkánkat 
a kilencvenes években, hogy 
mára már „öregek” legyünk, 
ám jóleső érzéssel vehessük 
tudomásul: nem hiába szállt el 
fölöttünk negyedszázadnyi idő 
– emlékezik a múltra is Bóna 
Istvánné.

A Bonton Tánc SE nem ver-
senyistálló, sokkal inkább 
nevezhető utánpótlásnevelő 
központnak. Akár a verseny-
zőikre, akár a leendő edzők-

re gondolunk. E szón azonban 
módosít némileg a hölgy.

– Ha hivatalosan akarom 
megnevezni azokat, akik kike-
rülnek tőlünk, akkor társastánc-
pedagógusokról, illetve  képzé-
sükről lehet beszélni. Ha az 
ars poeticánkat említem meg, 
akkor röviden azt mondhatom, 
hogy az emberiséggel szinte 
egyidős kultúrát, a táncot ter-
jesztjük a magunk módján, a 
magunk eszközeivel és lehető-
ségeivel. Nem mondom, hogy 
mindig gond nélküli ez, azt 
sem állítom, hogy könnyû, de 
mi erre tettük fel az életünket, 
így aztán nem lehet semmi, 
ami eltántoríthatna bennünket 
e céltól.

A bontonosok számtalan 
alkalommal vettek és vesznek 
részt jótékonysági táncverse-
nyeken, hogy azok is láthassák 
és elsajátítsák a táncmozgás- 
és mûvészet alapjait, akiknek a 
tervei között az szerepel, hogy 
elegáns, csillogó ruhákban, 
tökéletes alakkal és lépésekkel 
kápráztassák el a nézőket.

– Azt valljuk mindhárman, 
hogy táncolni mindenki tud… 
Többé, kevésbé, de mindenki-

ben benne él a mozgás szere-
tete, a ritmus, az ütem, a zene. 
Gondoljon csak bele. Ha bekap-
csolja valaki a rádiót és meg-
hallgat egy zeneszámot, annak 
óhatatlanul is „elkezd” járni a 
lába, s a kezével is „lemásolja” 
a ritmust. Ezek hozzánk tartoz-
nak. Ha csak egy kicsit is hozzá 
tudtunk tenni ehhez, már azt 
mondom, hogy nem volt hiá-
bavaló a huszonöt évnyi mun-
kánk. Az életünket jelenti, hogy 

ápoljuk, s terjesztjük a mozgás-
kultúrát, a táncot, amely, hogy 
úgy mondjam, megkerülhetet-
len. Nem véletlen, hogy minden 
évben, április 29-én megünnep-
lik a tánc világnapját. Ez a tény 
önmagáért beszél.

Valóban árulkodó, s aláhúz-
za azt is, hogy a Bonton Tánc 
SE elmúlt két és fél évtizede 
nemhogy ezáltal is értelmet 
nyer, de örök érvényt is ad a 
jövőjükre. Róth Ferenc

Edzések itt, gála ott…
Az edzéseiket az Érd és Könyéke Ipartestület székházában, az 
Alispán utcában tartja a sporttánc-egyesület, hetente három-
szor. Keddenként, szerdánként és csütörtökönként vannak a 
mozgást csiszoló és alakító oktatások, a jövõ bajnokainak és 
táncpedagógusainak, 16-tól 21 óráig.

A megalakulásuk 25. évfordulója alkalmából természete-
sen emlékezetes jubileumi gálát is terveznek a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban. Ennek az idõpontját a jövõ év elején 
véglegesítik.   

Huszonöt éves lesz tavasszal a patinás sporttánc-egyesület

Divatos, korszerû, illemtudó, vagyis Bonton
Büszkén várhatják a jövõ esztendõ tavaszát azok, akiknek bármi köze is van Érd pa-
tinás sporttánc-egyesületéhez, a Bontonhoz. A jó nevû, a táncmûvészet és-oktatás 
utánpótlás-nevelésében elévülhetetlen érdemeket szerzett iskola áprilisban lép ab-
ba a korba, amikor már igazi felnõtté válik, s „legjobban tud táncolni”. Továbbadni 
azt a tudást, amelyhez – legyen az idõs, fiatal, legyen a „parkett ördöge”, netán 
botlábú – így, vagy úgy, de mindenkinek köze van. A közelgõ jubileum kapcsán az 
egyik alapítóval, Bóna Istvánnéval beszélgettünk.

Bécsi keringõ, a junior csoport elõadásában

Színpadon a szeniorok

Vérpezsdítõ salsa az ifjúsági csoporttól

sport
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AJTÓ-ABLAK

Budapest III., Bécsi út 267.
(bejárat a Fehéregyházi útról)

Telefon: 430-0181,
e-mail: diadaliv2001@t-online.hu

www.diadaliv2001.hu

- 7 év garanciával

Kérjen irodánktól személyre szabott ajánlatot!
Már 12 éve a lakosság szolgálatában!

Elindult a tema.hu webshop.
Olvasóink féláron vásárolhatnak termékeink közül. Részletek: tema.hu/webshop

018 PIHENÉS AZ ASZÚ SZÜLŐFALUJÁBAN 

Akciós ár:
21.340 Ft

Listaár: 
42.680 Ft

Magita Hotel*** és Étterem
Erdőbénye, Mátyás király u. 49. 
Tel.: 06/47/536-400
E-mail: info@hotel-magita.hu

Néha egy pihenéssel 
töltött hétvége felér két 
hét nyaralással. Pláne, 
ha azt a hétvégét a 
Magita hotelben tölti 
el. Próbálja ki! 

093 ANTIK RÓMAI WELLNESS HÉTVÉGE

Akciós ár:
30.850 Ft

Listaár: 
61.700 Ft

Kék Duna Wellness Hotel:
2300 Ráckeve, Dömsödi út 1-3.
Tel: 06-30-633-6984,
assist@wellnesshotel.hu, 
www.wellnesshotel.hu 

Ajánljuk azoknak, 
akik a hagyományos 
wellnessnél izgalma
sabb és különlegesebb 
élményre vágynak.

094 ANTIK RÓMAI WELLNESS HÉTVÉGE 

Akciós ár:
41.200 Ft

Listaár: 
82.400 Ft

Kék Duna Wellness Hotel:
2300 Ráckeve, Dömsödi út 1-3.
Tel: 06-30-633-6984,
assist@wellnesshotel.hu, 
www.wellnesshotel.hu 

Ajánljuk azoknak, 
akik a hagyományos 
wellnessnél izgalma
sabb és különlegesebb 
élményre vágynak.

096 TÉLI ÁLOM SÁRVÁRON 

Akciós ár:
20.000 Ft

Listaár: 
40.000 Ft

Tinódi Hotel és Étterem***
9600 Sárvár, Hunyadi út 11.
Tel: +3695/320225
www.tinodihotel.hu

2 éj szállás félpanziós 
ellátással, 2 fő részére, 
1 db fürdőbelépő

097 CSALÁDI CSOBBANÁS SÁRVÁRON

Akciós ár:
25.100 Ft

Listaár: 
50.2000 Ft

Tinódi Hotel és Étterem***
9600 Sárvár, Hunyadi út 11.
Tel: +3695/320225
www.tinodihotel.hu

2 éj szállás félpanziós 
ellátással, 2 felnőtt
+ 2 gyerek részére
(16 éves korig)

021 NAGYTAKARÍTÁS AKCIÓS ÁRON

Akciós ár:
12.900 Ft

Listaár: 
30.000 Ft

Budapest, Dembinszky utca 8. 2/26, 
Tel: 06-70-247-5820,
www.facebook.com/
Pucol takarit

30000 forint 
helyett 12900
forintért kínálunk 
NAGYTAKARÍTÁST 
100nmig!
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Konyhakészen háztáji tömött májka-
csa 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

ASZTALOS

Antik stílbútorok szakszerû felújítását, 
restaurálását vállalom. T:06 20 313 6872

AUTÓBONTÓ

BIZTOSÍTÁS

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BOR

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉLELMISZER

Friss, házi tojás eladó. T:06 70 526 
9535

FELVÁSÁRLÁS

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

FENYÕVÁSÁR

Fenyõfavásár termelõi áron! Fedett 
helyen, Bagoly utcánál - Fehérvári út 
17. - hagyományos LUC és EZÜST 
1-4 m-ig, nagy választékban, házhoz 
szállítással.

FODRÁSZ











Férfi és gyermek fodrász házhoz 
megy. T:06 30 9703 593

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

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

GÉP

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCSLÉ

INGATLAN

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

Budapest XIV., Gvadányi utca., 
48.00 nm-es, tégla építésû lakás 
eladó. Földszinti Ár: 15.3 millió Ft. 
+36704519161   
www.ingatlan.com/20465286

XXII. kerületi domboldalon, panorá-
más, 2 szobás, felújított házrész téli 
kerttel, gyönyörû kilátással eladó! 
Irányár: 18.400.000 Ft Tel:06-70/209-
0578

XXII. kerületben, Kísérleti lakótele-
pen, panorámás, 57 nm-es, felújított 
lakás szigetelt házban eladó! Irányár: 
9.900.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

Érd központban eladó 4. em-i lif-
tes, erkélyes 55 m²-es 2 szoba+hall, 
világos konyha, alacsony rezsi, mûa. 
ablakok, ár:7,3 M Ft. T:23 361 368

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

INGATLANIRODA

JÁRMÛ

KÉMÉNYEK

Hõ- és áramlástechnikai (kémény) 
méretezés. Energetikai tanúsítások, épü-
letgépészeti tervezések. T:06 30 6310 
919, 06 23 378 266

KERT

KIADÓ

Érdligeten kiadó 1,5 szobás felújí-
tott külön bejáratú házrész 1-2 fõnek, 
külön mérõórákkal, kocsibeállóval, 50 
E Ft/hó+rezsi+2 hó kaució. T:06 70 
398 1802





















Rendes káros szenvedélytõl men-
tes idõsebb férfinek albérlet kiadó, ház 
körüli segítségért+ 15 E Ft-ért. T:06 
23 367 590

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

Parkvárosban garzonlakás kiadó 1-2 
fõnek, bútorozva is 35 E Ft/hó+rezsi+1 
hó kaució. T:06 20 470 7491

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

Érden a Retyezáti utcában, bútorozott 
lakás kiadó igényes párnak vagy sze-
mélynek. 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

Érdligeten, felújított 40 m²-es önálló 
ház kiadó, 50 E Ft/hó+rezsi+kaució. 
T:06 70 332 5544

Kiadó egy szoba összkomfortos ház 
almérõórákkal, bútorozva. T:0630 954 
4671

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

Érden kiadó ház nappali+másfél szoba 
két fürdõszobával. Tel.: 20 934 8834

KIADÓ LAKÁST KERES

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

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

Érdligeten étterem kiadó. T:06 30 
966 0054

KONTÉNER

























KÖLTÖZTETÉS

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

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT VÁLLAL

Gyermekfelügyeletet, takarítást válla-
lok gyakorlattal, referenciával., autóval 
rendelkezem. T:06 30 9703 593

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-
8909

RUHAJAVÍTÁS

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

SZABÓ

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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











SZOLGÁLTATÁS

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

TÁRSKERESÕ

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

Akciós tûzifa, tölgy, bükk, akác hasít-
va 12 500/m3 vagy 2 300 Ft/q-tól, szén 
2000 Ft/ Tel.: 0620/586-3230

TV JAVÍTÁS







ÜDÜLÉSI JOG

VASKERESKEDÉS

VEGYES

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátor, elzáró csere 
javítás.Víz-fûtési rendszerek kiépítése 
mosó és mosogatógép bekötés 06 70 
642 75 26
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 A Városház utcában tapasztalha-
tó nagy „sportforgalom”  jelezte: 
sokakat érintő volt az elmúlt hét 
péntekének  a  délelőttje,  sokak 
életében játszott fontos szerepet, 
hogy elismerik, s  jutalmazzák a 
„sportos tetteiket”.
A Pest megyei közgyûlés párat-

lan szépségû díszteremben meg-
rendezett  ünnepségen  ott  volt 
többek  között  Pogácsás  Tibor, 
országgyûlési  képviselő,  Szûcs 
Lajos,  a Pest megyei közgyûlés 
elnöke  és  Balogh Gábor,  sport-

ügyekért  felelős  miniszter-
elnöki  tanácsadó,  a  Magyar 
Diáksport Szövetség elnöke. Az 
Év  Sportolója,  az  Év  Legjobb 
Csapata,  az  Év  Edzője,  az  Év 
Szabadidő- és Sport Szervezetei 
díjakat,  valamint  az  Év 
Legeredményesebb  Iskoláinak 
és  az  Év  Legeredményesebb 
Testnevelőinek Díjait  is átadták 
az arra érdemeseknek.
Ünnepi  beszédében  Szûcs 

Lajos kiemelte: 
– Szerencsések vagyunk, mert 

van  miből  meríteni.  A megye 
187 városa és községe, az itt élő 
1,3  millió  ember  eredménye, 
teljesítménye és helytállása sok-
féleképpen  gyarapítja  a  közös-
ségünket.  Ilyen kiválóságokkal, 
példát  adó  és  mutató  embe-
rekkel  az  élet  szinte  valameny-
nyi  területén  találkozhatunk, 
megyénk sportéletében is.
 A sok  büszke  és  boldog 

kitüntetett  között  szólítottak 
nem egy érdit is.
Testnevelés  és  Sport  Díjban 

részesült  Tóth  Judit,  az  Érdi 

Torna  Club  (ÉTC)  elnöke,  aki 
példamutató hittel,  akarattal  és 
elszántsággal  irányítja  az  egye-
sületet.  Elnöki  tevékenysége 
alatt  megnőtt  az  egyesületben 
sportolók száma.
Az  év  legjobb  Pest  megyei 

sportolója  díj  utánpótlás  kate-
góriájának harmadik helyezését 
vehette át Dénes Mercédesz, az 
Érdi  Spartacus  birkózója.  Az 
ifjú tehetség az ősszel rendezett 
budapesti  világbajnokságon  a 
felnőttek  között  is  megmutatta 
a tudását, ő képviselte a magyar 
színeket  a  48  kilós  hölgyek 
mezőnyében.  Mercédesz  büsz-
ke  lehet  arra  is,  hogy  a  nyári, 
szófiai  junior  világbajnokságon 
a dobogó harmadik helyére áll-
hatott, bronzérmes lett.
A díjat  nem  ő,  hanem  az 

édesapja,  Dénes  András  vette 
át, mert a lánya éppen „munká-
ban” volt.
–  Az  elmúlt  héten  Bakuban 

versenyzett Merci a válogatottal, 
most meg már Kanadában indul 
nemzetközi  viadalon,  amelyet 
edzőtáborozás követ, ugyanott. 
Amikor  megtudta,  hogy  kitün-
tetik őt az eredményeiért, olyan 
boldog volt, mintha valóban egy 
nagy  verseny  dobogóján  állna 
– mondta nem kis büszkeséggel 
az édesapa.
A díjazottak  között  volt 

az  Érdi  Sport  Kft.  NB  I-es  női 
kézilabdacsapata  is,  amelyik 
szebbnél-szebb  eredményekkel 
dicsekedhet  az  elmúlt  időszak-
ban. Szabó Edina hölgyei az év 
legjobb Pest megyei felnőtt csa-
patainak  sorában  a  harmadik 
helyezést érdemelték ki. A díjat 
Tekauer  Norbert,  a  kézilabda-
csapat elnöke vehette át.
   Róth Ferenc

Tóth Judit, Dénes Mercédesz és a nõi kézilabdacsapat is a díjazottak között

Ünnepi közgyûlés,  
Megyenap, Sportkarácsony
Pest megye közgyûlése 1999-tõl tartja meg a Megyenapot. Ebbõl az alkalomból 
évente ünnepi közgyûlésen díjazzák a megyében a közmûvelõdés, a tudomány, a kul-
túra, az építészet, a környezetvédelem, a közbiztonság és a társadalmi összetartozás 
érdekében tett erõfeszítéseket. Az idei év azért volt különleges, mert az ünnepség 
része volt a Pest megyei Sportkarácsony is, a megye amatõr és hivatásos sportoló-
inak az ünnepe, amelynek keretében elismeréseket, díjakat nyújtottak át, köztük Érd 
város nem egy kiválóságának is. Az ünnepségre december 6-án került sor.

Testnevelés és Sport Díjban részesült Tóth Judit, az Érdi Torna Club (ÉTC) elnöke (képünkön középen)

Dénes Mercédesz, az Érdi Spartacus kiváló birkózója díját édesapjának, 
Dénes Andrásnak (képünkön balról a harmadik) adták át

Az Érdi Sport Kft. NB I-es nõi kézilabdacsapata díját Tekauer Norbert, a 
kézilabda szakosztály elnöke és Kovács Anna, a csapat kiváló játékosa 
(képünkön balról a második és harmadik) vette át

Másodszor  rendezték  meg 
Magyarországon  az  ÉTC 
Cheerleading  Championship 
elnevezésû  nemzetközi  ver-
senyt,  ezúttal  az  Érdi  Városi 
Sportcsarnokban. 
A rendezvény  résztvevőit  T. 

Mészáros  András  polgármester 
és  Tóth  Judit,  az  Érdi  Torna 
Club,  valamint  a  Hungarian 
Cheer Union elnöke köszöntöt-
te – akit egyébként a napokban 
Pest megye közgyûlése  a  2013-
as  Testnevelési  és  Sportdíjban 
részesített.  A megnyitó  az  Érdi 
Torna  Club  akrobatikus  torná-
szainak bemutatójával zárult. 

A résztvevő országok – Cseh-
ország,  Lengyelország,  Szlové-
nia,  Románia  és  Magyarország 
–  több  mint  400  versenyzővel 
indultak,  a  produkciókat  nem-
zetközi  szabályok  alapján  érté-
kelték  a  szintén  nemzetközi 
–  szlovén  és  horvát  –  bírók. 
Kategóriánként  változó  lét-
számmal  négy  korosztály  kép-
viseltette magát, közülük a  leg-
kisebbek,  a  4-11  éves  kor  közé 
sorolható  mini  és  pewee  cso-
portok még a szünet előtt vehet-
ték  át  a  helyezéseikhez  járó 
érmeiket.  Az  ÉTC  versenyzői 
sikeresen szerepeltek, arany- és 
ezüstérmekkel  is  gazdagították 
a  csapatot.  Az  éremátadón  sor 
került  egy  ünnepélyes  beje-
lentésre  is,  mely  szerint  meg-
alakult  a  2013-2014-es  évre  a 
Magyar Cheerleading Szövetség 
Nemzeti Kerete. A 25 főből álló 
válogatott  tagjait  Tony  Hodges 
szövetségi  kapitány,  a  Magyar 
Nemzeti  Válogatott  edzője 
mutatta  be,  és  Tóth  Judittal,  a 
Magyar Cheerleading Szövetség 
elnökével kiosztották az egyen-
pólókat.  A válogatott  a  2014-es 

világbajnokságon  Orlandóban 
képviseli Magyarországot.
A szünet  után  a  11  év  fölötti 

junior és  senior korosztály  tag-
jai  mutatkoztak  be  több  méter 
magas  dobásokkal,  szaltókkal, 
látványos  emelésekkel.  Külön 
kategóriát képviselt a táncos ele-
mekből  felépített,  úgynevezett 
Cheer Dance formáció, melyben 
a  jazz  és  a  hip-hop  is  szerepet 
kapott.  Érdemes  megjegyezni, 
hogy  a  cheerleading  eredeti-
leg  szurkolósportként  indult  a 
csapatsportok  buzdítására,  a 
meccsek  alatti  hangulatkeltés 
céljából.  Egyre  profibbá  váltak 

azonban  a  látványos  táncos, 
akrobatikus  elemeket  tartal-
mazó  produkciók,  így  nőtte  ki 
magát önálló sportággá, és ezért 
alakulhatott  ki  a  versenysport, 
ahol  meghatározott,  egységes 
szabályrendszer alapján mérhe-
tik össze tudásukat a csapatok.
A sportágat  ûző  sportolók 

megjelenési  lehetősége  ezáltal 
bővült: szurkolhatnak, ahogy azt 
az Érdi Torna Club cheerleaderei 
is teszik az ÉRD női NB 1-es kézi-
labda csapat hazai mérkőzésein, 
valamint  versenyezhetnek, most 
már  hazánkban  is  akár  olyan 
nagyszabású  nemzetközi  verse-
nyen  is,  mint  amilyen  az  ÉTC 
Cheerleading  Championship. 
Ehhez  az  ÉTC  csapatai  is  hoz-
zájárulnak  kiváló  eredménye-
ikkel,  hiszen  a  hétvégén  tartott 
versenyen  junior  korosztályban 
is született arany- és ezüstérmes 
helyezés.  A sikeres  szereplés 
hátterében  a  heti  kétalkalmas 
edzések,  az  ELTE és  a  Topflyers 
csapataival  közösen  tartott  kép-
zések,  a  kitartó  akarat,  valamint 
a  meccseken  való  szurkolások 
állnak.  Esze Gabriella

II. ÉTC Cheerleading Championship

Groupstunt, cheer dance,  
coed cheer és a többiek

Liberty – egy lábon passzé, levegõben a lányok
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Az ÉTC Chini csapata – a legkisebbek


