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Hulladékgyûjtõ akciók
Legközelebb május 9-11-én lesz szemétsze-
dés, az országos TeSzedd! akció keretében. 

2

Áprilisi közgyûlés
A képviselõk egyhangúlag támogatták a házi 
bekötések határidejének meghosszabbítását.

4

A Földet ünnepelték

Megint gyerekek voltak a fõszereplõk Érden, amikor környezetük védelmét „játsz-
hatták el” a kivirult fõtéren, múlt szerdán. A Föld napja alkalmából sem lehetett 
elég korán kezdeni; már kora reggel gyülekeztek a kicsik és nagyok, hogy játékos 
formában ismerkedjenek meg talán a legfontosabbal: hogyan óvjuk meg lakóhe-
lyünket a környezeti ártalmaktól. 12. oldal

Érdiek az Európai Parlamentben
Magyar utazókat és 
felfedezõket bemutató 
kiállítás nyílt április 
elején Brüsszelben, 
az Európai Parlament 
épületében. A Sógor 
Csaba RMDSZ-es kép-
viselõ által kezdemé-
nyezett kiállítás össze-
állításában részt vet-
tek a Magyar Földrajzi 
Múzeum munkatársai, 
akik jelen voltak az ün-
nepélyes megnyitón is.
 3. oldal

A rendõrök napja

Három új terepjáró a térség rendõreinek, Érd 
Közbiztonságáért és Tûzbiztonságáért Díj Mihály István 
megyei fõkapitánynak, elismerés és jutalom az állo-
mány legjobban teljesítõ rendõreinek – így ünnepelték 
meg Érden április 24-én a rendõrök napját.  10. oldal

Csatorna-tájékoztató
Érdemes minél hamarabb elvégeztetni a mun-
kát, a vállalkozók ugyanis emelik az árakat.

5

Gyõzelem és döntetlen
Az Érdi VSE labdarúgó csapata továbbra is 
tartja második helyét a bajnoki tabellán.

13

Röplabda

Az Érdligeti Általános 
Iskola tornatermében ren-
dezték meg vasárnap az 
U14-es korosztály Pest 
megyei régiós verseny-
sorozatának 6., érdi for-
dulóját. Az érdi lánykák 
a Közgáz B-csapata és a 
Göd együttese ellen lép-
tek pályára, teljes siker-
rel.  16. oldal

Családi 
ökonap

Családi ökonapot tartott 
az Ö.T.H.É.T. Egyesület, az 
önkormányzat és az Érdi 
Tesco közös szervezésében 
múlt szombaton.  5. oldal

A Tátra kincsei

Kárpátok egyik legszebb 
tájegységét mutatták be 
és járták körbe gondo-
latban és vizuálisan a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
konferenciatermében.  
 7. oldal



az egyik legfiatalabb települé-
se is vagyunk, remélem, hogy 
minisztériumi forrásból pályá-
zaton kívül is tudunk fedezetet 
teremteni egy új óvoda meg-
építésére. Nagy szükség volna 
a Darukezelő utcai óvodára, 
amelynek tervei már rég elké-
szültek, csupán a forrás hiány-
zik. Most készül egy másik 
terv is: a régi Széchenyi iskola 
ma már használaton kívül álló 
faépülete helyére szeretnénk új 
óvodát építeni. Reméljük, erre 
is meg tudjuk szerezni a for-
rást. Ha megépülne ez a Diósdi 
úti nyolccsoportos intézmény, 
a Riminyáki úti, illetve a Felső 
utcai, rossz körülmények közt 
mûködő kis óvodákat megszün-
tetnénk – ismertette a terveket 
T. Mészáros András, hangsú-
lyozva: az óvodai férőhelyek 
bővítése nem szándék vagy 
terv, hanem pénz kérdése.

Április 22. a Föld napja 
– ebből az alkalomból Érden is 

rendezvények várták a gyere-
keket, emellett takarító akciót 
is rendeztek: a Tárnoki út mel-
letti kiserdőt tisztították meg az 
önkéntesek az illegálisan lera-
kott hulladéktól.

– Felelőtlen emberek, cégek 
miatt évente jelentős összege-
ket fordítunk adóbevételünk-
ből az illegálisan lerakott sze-
mét eltávolítására – körülbelül 
100 millió forintot költünk az 
érdi szemétszállítási akciók-
ra minden esztendőben. Az 
elmúlt közgyûlések egyikén 
döntöttünk arról, hogy a kör-
nyezetvédelmi alap több mint 
harmincmillió forintos kere-
tét többek között erre költjük 
majd. Érdemes meggondol-
ni azoknak, akik felelőtlenül 
lerakják a hulladékot, hogy az 
érdiek adóforintjait más célokra 
– például a fent említett óvodai 
férőhely-bővítésre – is fordít-
hatnánk – jegyezte meg a pol-
gármester, hozzátéve: Érd idén 
is csatlakozik a TeSzedd! akci-
óhoz, amelyre május 9-11-én 
kerül majd sor.

A polgármester végezetül az 
európai parlamenti választások-
ról ejtett szót, kérve az érdi 
polgárokat, éljenek szavazati 
jogukkal. Véleménye szerint 
Magyarország nemzeti érdekeit 
leginkább a Fidesz–KDNP kép-
viselheti, ami abból is látható, 
hogy nemcsak hazai politikusok 
kerültek fel a listájukra, hanem 
az elszakított országrészek kép-
viselői is.

– Az EU most már elisme-
ri az eredményeinket. Meg-
győződésünk: ha a kormány, 
illetve a kormányfő az elmúlt 
időszakban nem lett volna 
ennyire határozott és kemény 
a saját álláspontjuk, a magyar 
nemzet érdekének képvise-
letében, jóval kisebb lenne a 
2014-2020-as költségvetési idő-
szakban a később csatlakozó tíz 
ország EU-s forrásokból történő 
támogatása – hangsúlyozta a 
polgármester, aki ezúton gra-
tulált az érdi Bodnár Gábornak, 
aki – mint előző lapszámunkban 
beszámoltunk róla – egy ezüst- 
és egy aranyérmet szerzett a 
veterán atléták fedett pályás 
világbajnokságán. 

 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

Megkezdődött a Gyula utca 
átépítésének második üteme – 
erről beszélt T. Mészáros András 
múlt szerdai sajtótájékoztató-
ján. Mint mondta, az első ütem 
a csatornázással egy időben zaj-
lott: ekkor a Gellért utcától a 
Parkváros felé eső szakasz épült 
meg, míg most – önkormányzati 
finanszírozással – az utca másik 
része is megújulhat.

– A tervek még 2012-ben elké-
szültek, ám a források csak az 
utca fenti felének átépítésére 
voltak elegendőek. Most, hogy 
befejeződött az ivóvízhálózat 
rekonstrukciója és az óvoda is 
szerkezetkész állapotba került, 
el lehet kezdeni az útépítést. 
Az aszfaltozás helyett egy tar-
tós és esztétikus megoldást 
választottunk, a Barabás tég-
lakövet. A Holló és Alispán 
utcákat ugyanezzel burkoltuk. 
A téglakő nagy előnye, hogy 
sérülés nélkül felszedhető, bon-
tás, javítás után visszahelyez-
hető, nem úgy, mint az aszfalt. 
A téglakő nem kátyúsodik, így 

az elkészült felület fenntartása 
is olcsó – tette hozzá a polgár-
mester, aki elmondta azt is: a 
munkálatok során elkészítik a 
Gyula utca teljes felszínivíz-el-
vezető rendszerét is. 

Mint azt már többször meg-
írtuk, nemcsak a Gyula utca, 
hanem a Meseház Óvoda is 
megújul: az önkormányzat 200 
millió forintos pályázati támo-
gatást nyert el, amely összeghez 
saját erőből 150 millió forintot 
tett hozzá, hogy egy új, 8 cso-
portos intézmény épülhessen a 
Gyula utcában. Az óvodát szept-
emberben vehetik majd birtok-
ba a gyerekek.

– Amennyire lehet, bővítettük 
az óvodai férőhelyeket az elmúlt 
években; a Gyula utcait is bele-
számítva négyszáz férőhellyel 
lett több az elmúlt esztendők-
ben. Természetesen továbbra is 
azon leszünk, hogy a koráb-
biakhoz hasonló eredményeket 
érjünk el a különféle óvodabőví-
tési pályázatokon. Mivel az agg-
lomeráció legnagyobb, valamint 

Évente százmilliós kiadást okoznak a szemetelõk

Önerõs útépítés, készülõ óvoda
Megkezdõdött a Gyula utca átépítésének második üteme – hangzott el a múlt 
szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón. T. Mészáros András beszélt az óvodai 
férõhelyek tervezett bõvítésérõl, valamint a városszépítõ és -takarító akciókról is. 
Mint megtudtuk, az illegálisan elhelyezett hulladék eltávolítására évi százmillió 
forintot költ a város. Legközelebb május 9-11-én lesz szemétszedés, az országos 
TeSzedd! akció keretében. 

Hamarosan befejezõdnek a Meseház Óvoda külsõ munkálatai

A	
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	fe
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A Gyula utca egyik fele a csatornázás alatt megújult, a másik része önkor-
mányzati forrásból kap szilárd burkolatot

A vízelvezetõ rendszer kiépítése már megkezdõdött, hamarosan a téglakö-
ves burkolás is megtörténik
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Minden karácsonyomat az tette 
tönkre, hogy nekem soha nem 
lehet névnapom. Van ajándék a 
fa alatt, de István napra semmi. 
A lázadás végül is a katolikusok 
és első királyunk segítségével 
vált teljes sikerré. Megpróbálok 
szent lenni, döntöttem el, ami-
kor saját lábamra álltam, magya-
rán kiszakadtam az érdi szülői 
ház közegéből. Ráadásul, ami-
kor az ember „leválik” a család-
ról, akkor sokkal vonzóbbá válik 
az elvesztett világ, szülei szá-
mára pedig ő maga. Hiányozni 
kezd a hepehupás dívány, a 
tanulóasztal, a falra ragasztott 
plakátok, fényképek elvesztett 
paradicsoma az albérletek sivár-
sága felől. Még apám parafából 
készített „falvédője” is elkezdett 
nélkülözhetetlen emlékké válni, 
ami nemcsak utánozhatatlan 
melegséget adott a téli szunyó-
kálások idején, de a fal burko-
latát bámulva a trópusi növény 
szabálytalan mintázata fantázia-
mozgató élményként is szolgált 
elalvás előtt. Az álom maga is 
egyfajta absztrakció, olyan folya-
mata az agynak, amit nem lehet 
szándékkal befolyásolni. Nem 
kell aggódni, nem álmodtam a 
falvédővel, csak utánozhatatlan 
tapintását és formáit éreztem 
megnyugtatónak, elringatónak. 

Tehát végül is a saját nevem-
mel már rendben is lennék. 
Születésem környékén még 
nem voltak televíziós soro-
zatok, sőt, televízió sem volt 
Magyarországon, tehát utóbb, 
az induláskor sem volt olyan 
közvetlen és vad a hatás, mint 
manapság. Nem kezdtek el gye-
rekeket Tenkesnek nevezni a 

kapitány után, a Jakab sem vált 
gyakoribbá a nevezetes Buga 
miatt. Zenthe Ferenc és Szabó 
Gyula pedig már az örökkévaló-
ság képernyőjén találkozik csak, 
bár nekem utóbbi már örökké 
Frakk hangja marad, a magyar 
népmesék sorozatáról nem 
is beszélve. Úgy vélem, hogy 
akkoriban sem a Tell Vilmos, 
sem a Robin Hood-sorozat nem 
okozott akkora felfordulást a 
magyar családokban a kereszt-
szülők kiválasztásakor, mint 
manapság. Nem tudok sem 
Robin, sem Vilmos nevezetû 
kistestvéreket felsorolni akkori 
osztálytársaim köréből, tehát a 
televíziózás korabeli csoportos 
élménye ugyan nagy hatással 
bírt, de nem vette még el az 
emberek eszét. 

A védelmet talán éppen az 
jelentette, hogy egyébként is 
eléggé cifra volt a családi név-
sor, ha valaki Érden éppen 
elkezdte sorolni bármely okból 
összeverbuválódott csapattár-
sait. Bár már akkor is nagyon 
vonzó volt a nagyközség, majd 
a kisváros az „urbanizációs 
menekültek” körében, ám még 
akkoriban – okkal – erősebb volt 
a hétvégi kert vonzása, hiszen 
egy Budapest-érdi vonatozás is 
kalandnak számított, a busz-
járatok pedig messze elma-
radtak a mai sûrûségtől. Sőt: 
egy motorkerékpár is komoly 
vagyontárgynak számított, nem 
pedig hangrobbanással fölérő 
státuszszimbólumnak, amivel 

szabálytalankodni az ősz halán-
tékúaknak is fiatalító kúrával 
fölérő élmény manapság. 

De hagyjuk a pöfögő Cse-
peleket, a szelíd Pannóniákat, a 
brummogó Danuviákat a nevük-
kel együtt, mert mi az érdiek 
családneveivel írunk történel-
met. Akkor is, ha csak a baráta-
ink között nézünk körül. Előbb 
a rácok menekültek még a török 
elől, persze ők sem szerbek 
voltak, hanem hagyományaik 
szerint dalmátok, tengermellé-
kiek. Milkovics, Ivics, Kozarocz, 
Milacski, Loncsér, Ivanecz, 
Szöny, Szukmovics, Devits. 
A Gyurcsek családból még egy 
neves szobrász is kikerült; a 
Romits testvérek két orvos, kli-
nikusok, akadémikusok, orszá-
gos hírûek. Maradtak nálunk 
törökök is Érden: a Deffend, 
Csibrák, Bandzi és a Hasszán 
családnevek árulkodnak, ha 
figyelünk az ősökre. Az érdi 
dunai svábokra Eschbach János 
által indított gyûjtés emlékeztet, 
meg az Engler, Sinkó, Keszler, 
Bach, Kellner, Grimm családok, 
amelyek utódai meggyökere-
sedtek itt. A második hullám 
1906-ban Bácskából, nevezete-
sen Eschbach, Hirschenberger, 
Eisemann családneveket és 
az operett hangulatát hozták. 
A bukovinai székelyeket már a 
háború utáni telepítések sodor-
ták ide. Õk Kóka, Csibi, Csiki, 
Asztalos, Lőrinc nevûek, és per-
sze közöttük is akad Antal. 

Rokon tehát mindenki, aki itt 
van itthon, bár egy névsorolva-
sás ma is sokat elárulna a mai 
vándorlásokról. 

 Antall István

Névnap

A középkorúaknak, meg a 
kicsit idősebbeknek még talán 
most is cseng a fülében az „Itt 
van május elseje…”, esetleg 
„A munka hadának a lépése 
dobog…”, hiszen évtizedeken át 
sulykolták belénk: május elseje a 
munka ünnepe. Jöttek jelszavak, 
jelmondatok is, amolyan moz-
galmi csujogatók: „Munkásököl, 
vasököl, oda sújt, ahova köll”, 
meg „Jó munkás, jó vezető” – ám 
itt már kezdtek összezavarodni 
a fogalmak. A folyamat ugyan-
is a gyakorlatban valahogy így 
nézett ki: illetékes elvtárs mint-
egy morfondírozva elengedett 
egy mondatot: ez a Kiss – vagy 
Nagy, mindegy – milyen ügyesen 
mozog a műhelyben, a (párt)tag-
gyűléseken is élénken szerepel, 
láthatóan velünk van: emeljük 
ki, tegyük föl valamelyik irodá-
ba. És az effajta taggyűlési igyek-
vőket igyekeztek is minél előbb 
valahova „föl” tenni. Ebben nem 
is az volt a legnagyobb baj, hogy 
olykor politikailag aktív cipőfel-
sőrész-készítőből lett alkalmat-
lan szerszámgépgyári vezérigaz-
gató, hanem az, hogy tudatosult: 
a munka „hada”, vagyis a mun-
kások ott valahol lenn vannak, 
az íróasztal mögötti emberek 
meg fenn.

A munkának, és vele együtt 
a munkásnak – sőt, a melós-
nak – a rangja ekkor kezdett 
kopni, és ez a kopás a mai napig 
tart. Csak régi filmekből lehet 
látni, hogy bizony a háború 
előtt egy mesterembernek, egy 
jó asztalos mesternek, kőműves 
mesternek, kereskedőnek vagy 
éppen gazdálkodónak legalább 
akkora társadalmi rangja volt, 
mint egy irodában dolgozónak, 
de inkább nagyobb. Sőt: a gyári 
munkásember is komoly meg-
becsülésnek örvendett, ha pél-
dául nyugdíjba ment, takaros 
telekhez, házacskához juthatott 
valamelyik kertvárosi részen 
– de hát ez akkor volt, az átkos 
Horthy-rendszerben, még a „fel-
szabadítás” előtt. Napjainkra 

mindebből egy jókora fogalom-
zavar maradt. Hiába tudjuk, 
hogy ez – sok mással együtt 
– a korábbi évtizedek pártálla-
mi rendszerének káros, máig 
ható következménye, mégsem 
tudunk kikeveredni belőle. 
A fejekben mindmáig nem sike-
rült fontos, alapvető fogalmakat 
helyükre tenni. 

Például a munka fogalmát. 
Meg a munkásét sem. Gyakran 
halljuk, főleg így pályaválasz-
tási időszakban, hogy szakmát 
tanulni, dolgozni az megy, 
aki buta. Aki nem jó tanuló. 
Mert aki jó tanuló, az nem keni 
össze magát a műhelyben, 
nem fekszik autó alá és nem 
kever maltert, hanem megy 
irodába, vagy inkább irodaház-
ba. Erőfeszítéseket tesz, hogy 
menedzser legyen belőle. Vagy 
legalább bróker. A folyamat 
további káros hatása, hogy emi-
att szakmát tanulni valóban 
sokan mennek a viszonylag 
gyengébb képességűek közül 
– működik a kontraszelekció! 
–, és előbb-utóbb alig találunk 
megbízható, jó mesterembert. 
Legalább ekkora baj azonban, 
hogy az „irodai” – szándékosan 
nem írtam „értelmiségi”-t – terü-
letet választók közül rengetegen 
lesznek, akiknek nem válnak, 
nem válhatnak be az elképzelé-
seik, már csak azért sem, mert 
az előbb említett okok miatt 
rendkívül és indokolatlanul 
sokan vannak. Ezért aztán csa-
lódnak – márpedig egy társada-
lomnak az nagyon káros, ha sok 
benne a csalódott, megkesere-
dett ember.

Jó lenne tehát helyre tenni 
néhány fogalmat. Jó lenne pél-
dául, ha a május elseje való-
ban a munka, az igazi munka 
ünnepe lenne. Vagy inkább a 
munkásé.

A szerkesztõ jegyzete

A munka hada

„Érintkezések – magyar uta-
zók és felfedezők” címmel 
nyílt kiállítás április másodi-
kán Brüsszelben, az Európai 
Parlament épületében. A több 
héten át látható bemutatóhoz 

a szakmai útmutatót és a kép-
anyagot a Magyar Földrajzi 
Múzeum biztosította; Kubassek 
János múzeumigazgató és kol-
légái, Lendvai Timár Edit és 
Puskás Katalin közremûködtek 

az anyag javításában, kiegészí-
tésben, és részt vettek a végső 
ellenőrzésben is. Az eseményt 
Sógor Csaba RMDSZ-es képvi-
selő kezdeményezte; a kiállítás 
anyagát munkatársa, Monozlai 
Flóra állította össze. 

A Magyar Földrajzi Múzeum 
igazgatója lapunknak elmond-
ta: minden képviselőnek lehe-
tősége nyílik mandátuma 
öt évében összesen két alka-
lommal egy-egy bemutatkozó 
kiállítást tartani; Sógor Csaba 
néppárti képviselő régi tervét 
valósította most meg ezzel a 
rendezvénnyel.

– Monozlai Flóra, a képvise-
lő úr munkatársa még tavaly 
keresett meg engem a kiállítás 
ötletével. Mint mondta, Sógor 
Csaba nagyon fontosnak tart-
ja, hogy az Európai Parlament 
képviselői, illetve az itt dolgozó 
tisztviselők megismerhessék, 
milyen teljesítményeket nyúj-
tottak magyar utazók, földrajzi 
felfedezők elsősorban Ázsiában 
és Afrikában. Tudnunk kell, 
hogy az EU számára nagyon 
fontos ez a térség – gondolok 
itt a volt gyarmati országokkal 
máig fennálló szoros kötelé-
kekre is. A kiállítás, amit készí-
tettünk, arra is alkalmat adott, 
hogy bemutassuk: hogyan 
kapcsolódik össze a magyarság 
és az európaiság, hiszen szá-
mos magyar utazónk külföldön 
tanult. Magyarországot ezer-
nyi kapocs köti össze Ázsiával 
és Afrikával is; a kapcsolatok 
kialakításában és fejlesztésében 
fontos szerepe volt a magyar 
földrajzi utazóknak – hangsú-
lyozta a múzeum igazgatója, 
akitől megtudhattuk azt is: a 
kiállítás anyagának összeállítá-
sán a Magyar Földrajzi Múzeum 
munkatársain kívül többen is 
közremûködtek: Andercó Aliz 
és Virág István angol fordítók, 
valamint Henter Hunor grafi-
kus. A kiállítás fényképes anya-
gát Kolozsváron nyomtatták ki, 
innen került Brüsszelbe, ahol 
több héten át megtekinthetik az 
EP-ben dolgozó képviselők és 
munkatársaik.

Az ünnepélyes megnyitón 
– amelyen fellépett Kobzos 
Kiss Tamás Kossuth-díjas 
előadómûvész – jelen volt 
Kubassek János és két kollégája, 
Lendvainé Timár Edit és Puskás 
Katalin is, akik így részesei 
lehettek munkájuk sikerének. 

A Magyar Földrajzi Múzeum közremûködésével nyílt kiállítás Brüsszelben

Magyar utazók az Európai Parlamentben
Magyar utazókat és felfedezõket bemutató kiállítás nyílt április elején Brüsszelben, 
az Európai Parlament épületében. A Sógor Csaba RMDSZ-es képviselõ által kez-
deményezett kiállítás összeállításában részt vettek a Magyar Földrajzi Múzeum 
munkatársai, akik jelen voltak az ünnepélyes megnyitón is, egy romániai magyar 
delegáció és több EP-képviselõ társaságában. Hogy miért különleges és érdekes ez 
a kiállítás Brüsszelben, arról Kubassek János múzeumigazgató beszélt lapunknak.

Sógor Csaba, Kubassek János, Kobzos Kiss Tamás és Monozlai Flóra a kiállítás megnyitóján
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Emellett még egy különleges 
programja volt a múzeumi 
delegációnak: Kubassek János 
a kiállításmegnyitót megelőző 
napon Keleti életképek cím-
mel tartott előadást a brüsszeli 
Balassi Bálint Magyar Kulturális 
Intézetben, Bujna Zoltánnal 
közösen.  

– Bujna Zoltán egy Vámbéry 
Ármin nyomában megtett kerék-
páros utazásról számolt be, én 
pedig Kőrösi Csoma Sándor 
életútjáról beszéltem – mondta 
az igazgató, hozzáfûzve: Vitézy 
Zsófia igazgatónőt és munka-
társait elismerés illeti az elő-
adások színvonalas megszerve-
zéséért. 

– A brüsszeli programok 
gyakorlati lebonyolításában 
sokat köszönhetünk Med-
gyesi Emesének és Kovács 
Richárdnak. Fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy e rendez-
vényeken egy harmincöt fős 
romániai magyar delegáció is 
részt vett, és a kiállítás meg-
nyitóján számos EP-képviselő 
is megjelent – fûzte hozzá az 
igazgató, megjegyezve: a kultu-
rális programok mellett külön 
örömet jelentett, hogy megis-
merhették az EP munkájának 
egy kis szeletét.

– Láthattuk, milyen leter-
helten, állandó készenlétben 
dolgoznak kint a képviselők 
és stábjuk. Sokan nem tudják, 
mennyire megdolgoznak az 
EP-ben az itthon gyakran iri-
gyelt fizetésükért, feláldozva 
magánéletüket is – jegyezte meg 
Kubassek János, aki a brüsz-
szeli kiállítással kapcsolatban 
azzal zárta szavait: a magyar 
utazókat, földrajzi felfedezőket 
bemutató anyag különlegesség-
nek számít az EP-ben megren-
dezett kiállítások sorában. 

Az  Érintkezések – magyar 
utazók és felfedezők címû kiál-
lítás a tervek szerint vándorútra 
indul azokra a vidékekre, ahon-
nan egykor a neves magyar fel-
fedezők utazásaikat indították.

 Ádám Katalin

A magyar utazókat bemutató kiállítás meghívott vendége volt gróf Teleki 
Kálmán is, Teleki Sámuel leszármazottja (jobb szélen)

A rendezvényen jelen volt egy 35 fõs romániai magyar delegáció és több 
EP-képviselõ is
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Az eredetileg huszonhat pontból 
álló április 24‑ei napirendet egy 
sürgős indítvánnyal egészítette 
ki a közgyûlés, amely a szenny‑
vízelvezető csatorna házi rákö‑
tésének határidejét módosította. 
A képviselők támogatták, hogy 
az áprilisi határidőt június 30‑
ig meghosszabbítsák, így az új 
csatornaprojektben résztvevők 
ezen dátumig mentesülhetnek a 
talajterhelési díj fizetése alól, ám 
a sok évvel ezelőtt csatornázott 
területekre ez a mentesítés nem 
érvényes. A szokásos tájékoz‑
tatókban a polgármester kitért 
a házhoz menő lomtalanításra, 
amit évente egyszer, egy nekik 
megfelelő időpontban vehetnek 
igénybe a lakosok, de – mint 
kiderült – plusz térítés ellené‑
ben akár többször is kérhető. T. 
Mészáros András arról is szólt, 
hogy a térfigyelő rendszer kiépí‑
tését az óvodák környékének 
bekamerázásával kívánják foly‑
tatni, de ez a benyújtott pályá‑
zat eredményességétől függ. 
Ezt követően a képviselők – az 
önkormányzat fenntartásában 
mûködő intézmények 2013. évi 
költségvetési gazdálkodásáról, 
valamint a polgármesteri keret 
és a Környezetvédelmi Alap fel‑
használásáról szóló beszámolók 
ismeretében – elfogadták a tava‑
lyi költségvetés zárszámadását. 
A városi plénum tagjai egyetér‑
tettek a Városi Televízió alapí‑
tó okiratának néhány technikai 
változást érintő módosításával, 
és elfogadták, hogy a könyv‑
vizsgálást végző cég eddigi 

ügyvezetőjének elhunyta nem 
befolyásolja az önkormányzat 
megbízását, így meghozták a 
további együttmûködéshez 
szükséges döntéseket is. 
 Mint ismert, az érdi önkor‑
mányzat vasúti felüljáró építé‑
sét tervezte a Bagoly utcában, 
emiatt a közgyûlés a helyi építé‑
si szabályzatban még 2009‑ben 
értéknövelő beruházási tilalmat 
vezetett be a vasút környékén 
lévő ingatlanokra. Erre a beru‑
házásra azonban – uniós pályá‑
zati források hiányában – a 
közeljövőben biztosan nem fog 
sor kerülni, ezért ezt a korláto‑
zást a képviselők egyetértésével 
most feloldották, valamint az 
ingatlanokra vonatkozó kisa‑
játítási eljárásokat is leállítják.   
Néhány, főként önkormányzati 
ingatlant érintő döntést köve‑
tően ismét a Szivárvány Óvoda 
Meseház Tagóvodájának férő‑
helybővítéséről szóló beruhá‑
zási célokmány módosítása 
került a képviselők asztalára, 
amit a változási tételek nap‑
rakész átvezetése indokolt. T. 
Mészáros András polgármester 
az első világháborús emlékmû 
rendbetételére és környezeté‑
nek rendezésére benyújtandó 
pályázathoz kérte a képvise‑
lők támogatását. Ha sikerül, 
ötmillió forintot fordíthatnak a 
magyar katonát ábrázoló szobor 
és az emlékhely megújítására. 
Természetesen a közgyûlés egy‑
hangúlag támogatta, hogy Érd 
benyújtsa pályázatát a „Az első 
világháború történelmi emlékeit 

őrző emlékmûvek rendbetételé‑
re, renoválására, helyreállításá‑
ra” címû kiírásra, mint ahogyan 
azzal is egyetértett, hogy az 
Ercsi úti sporttelep részt vegyen 
a Magyar Labdarúgó Szövetség 
által meghirdetett Országos 
Pályaépítési Programban, amely‑
lyel – 23 millió forint önerő biz‑
tosítása mellett – mûfüves pályát 
építhet. 

Noha egy megyei jogú város‑
ban kötelező lenne biztosítani, 
Érden csaknem másfél éve nem 
mûködik fogorvosi ügyelet. 
Dr. Veres Judit, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnöke 
arról tájékoztatta a képviselőket, 
hogy a feladatot korábban ellátó 
dr. Tállai Zsuzsanna szerződése 
tavaly januárban lejárt, és a hét‑
végi kötelező 6 órás, valamint 
az ezen felüli telefonos elérhe‑
tőséget azóta senki sem vállal‑
ta. Most megoldódni látszik a 
probléma, mert dr. Baumann 
Nóra Zsófia fogorvos a Tárnoki 
út és Csaba utca sarkán lévő 
fogorvosi rendelőben vállalná a 
fogorvosi ügyelet mûködtetését 
is, ami az OEP finanszírozá‑
sa mellett az önkormányzat 
részéről éves szinten mintegy 
hárommillió forint támogatást 
igényel. A képviselők támogat‑
ták a határozati javaslatot, így 
az érdi fogorvosi ügyelet vár‑
hatóan idén szeptember 1‑jétől 
lesz majd elérhető. 

A közgyûlés arról is dön‑
tött, hogy a Kincses Óvoda 
és a Szivárvány Óvoda maga‑
sabb vezetői teendőinek ellá‑
tásával újabb öt esztendőre a 
korábbi vezetőket bízza meg. 
A pályáztatás nélküli kinevezés‑
re mind a jogszabályok, mind 
pedig az érintett intézmények 
nevelőtestületeinek támoga‑
tó állásfoglalása is lehetőséget 
adott. Így a Kincses Óvoda veze‑
tője Szénásiné Mészáros Márta 
marad, a Szivárvány Óvoda 
pedig a következő öt évben is 
Simonics Gabriella irányítása 
alatt fog mûködni. 

Az érdi önkormányzat – dacá‑
ra annak, hogy az iskoláit már 
KLIK mûködteti – a korábbi évek 
jól bevált gyakorlatát követve 
idén is biztosítani kívánja a 
nyári szünidő idejére a város 
általános iskolás korú gyerme‑
keinek napközbeni felügyeletét 
a Nyári napközis táborban. Erre 
hatmillió forintot különített el 
a 2014. évi költségvetésében. 
A tábor pedagógiai‑szakmai hát‑
terét a Teleki Sámuel Általános 
Iskola biztosítja, a tábor térítési 
díját pedig a közgyûlés az érdi 
gyerekek részére heti ötezer 
forintban határozza meg, míg 
a szabad férőhelyekre felvehe‑
tő, nem érdi lakóhellyel ren‑
delkező diákoknak 12500 forin‑

tot kell fizetniük fejenként egy 
hétre. Ezután ismét pályázatok 
benyújtásához adták támoga‑
tásukat a képviselők; mindkét 
határozati javaslat a Szociális 
Gondozó Központ szolgálta‑
tásainak javítását érintette. 
Utóbbi többek között a szen‑
vedélybetegek nappali ellátását 
is bevezeti a Vörösmarty utcai 
tagintézményben, valamint a 
Dr. Dizseri Tamás Habilitációs 
Központban egy speciális, hal‑
mozottan sérült (autista) cso‑
porttal történő bővítést tesz 
lehetővé. A városi plénum elfo‑
gadta a 2014‑2016 évre szóló 
Ifjúsági Cselekvési Tervet, majd 
döntött a 2014. évi közbeszerzé‑
si tervének, valamint az önkor‑
mányzati intézmények 2014. 
évi belső ellenőrzési terveinek 
módosításáról. 

Ezután az éves beszámolók 
kerültek napirendre, köztük a 
Központi Ügyelet 2013. évi tevé‑
kenységéről szóló beszámoló. 
A Központi Ügyelet szakmai 
vezetője, dr. Zacher Gábor nem 
volt jelen a tanácskozáson, két 
kollégája próbált válaszolni a 
képviselők kérdéseire. Kopor 
Tihamér például arra volt kíván‑
csi, hogy a cég tevékenységének 
bővülésével milyen mértékben 

nőtt az orvosok létszáma. T. 
Mészáros András polgármes‑
ter hiányolta a beszámolóból 
a minőségi értékelést, márpe‑
dig ez fontos lett volna, mert 
az utóbbi időben egyre több 
panaszt és bírálatot fogalmaz‑
tak meg az érdiek a Központi 
Ügyelet mûködésére vonatko‑
zóan. A szolgáltatás képviselője 
válaszában közölte, maga a cég 
csaknem hatszáz orvossal dol‑
gozik, ami akár egy kórházzal 
is felvehetné a versenyt, de a 
szakemberek külföldre vándor‑
lását nem mindig képesek meg‑
fékezni. A panaszokat érintve a 
fiatal orvos közölte: hozzájuk 
nem érkeztek írásos panaszok. 
Elismerte: az orvosok leter‑
heltsége valóban létező problé‑
ma, ám ez az egész országban 
jelen van. Ráadásul egy 75 ezer 
lakost számláló városban a hét‑
végén egyedül ügyelő orvosnak 
estenként rangsorolnia kell a 
feladatokat, ha egyszerre több 
helyre is házhoz kell mennie. 
Hozzátette: több településen 
már megtették, az idén az érdi 
betegek körében is készítenek 
majd pár kérdésből álló elége‑
dettségi felmérést. Végül a pol‑
gármester közölte: sem a beszá‑
moló, sem a kiegészítő vála‑
szok nem győzték meg, ezért a 
Központi Ügyelet munkájának 
minősítéséről sürgősen tárgyal‑
ni kíván Zacher Gáborral. Addig 
viszont az előterjesztés vissza‑
vonását javasolta, amit dr. Veres 
Judit meg is tett. 

A Vagyonnyilatkozati és Ösz‑
szeférhetetlenségi Bizottság és a 
Kemencés és Lakoma Kft. 2013. 
évi szakmai beszámolóját és 
pénzügyi elszámolását ellenve‑
tés nélkül elfogadta a közgyûlés. 
Az egyebekben dr. Veres Judit a 
csatornázást követően murvával 
leszórt utcák nyári portalanítá‑
sára hívta fel a figyelmet, majd 
a polgármester zárt ülést ren‑
delt el, amelyen többek között 
újabb városi kitüntetések – az 
Érdi Sport Díj és az Év Családja 
Díj – odaítéléséről is döntött a 
közgyûlés.  Bálint Edit

Huszonhét napirendi pontot tárgyalt a közgyûlés az áprilisi ülésén

Ismét lesz fogorvosi ügyelet Érden
A rendõrség napja tiszteletére megtartott díjátadó 
ünnepséget követõen városunk közgyûlése rátért az 
érdemi munkára. A képviselõk egyebek között egyhan-
gúlag támogatták a csatornázást érintõ házi bekötések 
határidejének június végéig szóló meghosszabbítását, 
majd egyetértettek az elsõ világháborús emlékmû fel-
újítására és környezetének rendezésére vonatkozó pá-
lyázat benyújtásával, és igennel szavaztak a fogorvosi 
ügyelet megújítását, valamint a városi nyári napközis 
tábor mûködtetésének folytatását célzó javaslatra is. 

A közgyûlés ülése elõtt Antunovits Antal a vagyonnyilatkozat kérdõíveit 
osztja ki a képviselõknek
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Bár nem volt teljes a képviselõk létszáma, a közgyûlés határozatképes volt 

A Központi Ügyelet munkatársa 
megpróbált a képviselõk kereszt-
kérdéseire is választ adni, ám ez 
sem volt elegendõ a 2013. évi 
beszámoló elfogadásához

aktuális

X. Tárnoki  
Tófutás és Sportnap

2014. május 11. vasárnap

Részletes információ 
és előnevezés:

Tárnoksport Sportegyesület
www.tarnoksprint.hu

06-30-222-9246

Helyi szolgáltatók

Hirdetni 
szeretne?

+36 1 814 4767
+36 20263 2514
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Június végéig meghosszab-
bították a csatornarákötések 
végső határidejét – fellélegez-
hetnek tehát azok, akiknél a 
vállalkozók még nem tudták 
befejezni – vagy akár elkezde-
ni – a munkát. Nagy a zsú-
foltság, hiszen sokan az utolsó 
pillanatig vártak a terveztetés-
sel, kivitelezéssel. Számukra a 
határidő meghosszabbítása jó 
hír – azt azonban tudni kell, 
hogy amíg nincs teljes üzem, 
addig bizony előfordulhatnak 
a köztéri átemelők környékén 
rossz szagok. Minderről Simó 
Károllyal, a társulat elnökhe-
lyettesével beszélgettünk, aki-
től először azt kérdeztük, mi 
indokolta a rákötési határidő 
meghosszabbítását.

– Érd közgyûlése május 24-
én úgy döntött, hogy június 
30-ig meghosszabbítja a talaj-
terhelési díjra vonatkozó türel-
mi időt azoknak, akik eddig 
a határidőig elvégzik a bekö-
tést. A múlt év végén kiküldött 
rákötési engedélyben még ápri-
lis 30. szerepelt, ám kiderült: 
több esetben nem felelt meg a 
házból kijövő vezetékek szintje 
a korábban kért és így lefek-
tetett bekötőcsonk szintjének. 
Ezért a tulajdonosok most arra 

kérték a csatornaépítőket, hogy 
helyezzék mélyebbre a csonkot 
– ez pedig, tekintve, hogy nagy-
számú igényről van szó, időbe 
telik. Mivel az önkormányzat-
nak nem a büntetés a célja, 
hanem az, hogy a csatornará-
kötések szakszerûen és minél 
nagyobb számban megtörtén-
jenek, a határidőt meghosszab-
bították – ez azonban egyszeri 
lehetőség. 

– Hányan kötöttek rá eddig a 
csatornára?

– A rendelkezésre álló adatok 
alapján körülbelül tízezer érin-
tett ingatlan már csatlakozott 
a hálózathoz. A rendszerben 
tapasztalható vízmennyiség 
is ezt igazolja: mind a köztéri 
átemelőknél, mind a szennyvíz-
tisztítónál kezd megjelenni az 
a mennyiség, amire előzetesen 
számítottunk.

– Többször leírtuk már, mégis 
érdemes megismételni, hogyan 
is zajlik a rákötés adminiszt‑
rációja.

– Amennyiben a megrendelő 
akkreditált mérnökkel tervez-
tet, ez a szakember adja le az 
adatlapokat és nyilatkozato-
kat a csatornatársulás kijelölt 

munkatársának. Miután ellen-
őrizték, hogy az ingatlantu-
lajdonos engedéllyel kötött-e 
rá a hálózatra, a dokumen-
tumokat átadják a csatornát 
üzemeltető ÉTCS Kft.-nek. Az 
átadás természetesen nem 
egyenként történik, hanem 
több darabot összegyûjtve, 
rendszeres időközönként. Az 
ÉTCS munkatársai az adatla-
pok alapján elkészítik és pos-
tázzák a szolgáltatási szerző-
déseket. Ez azt jelenti, hogy a 
lakónak nem kell sehová befá-
radnia szerződést kötni – csu-
pán a postaládát kell figyelnie. 
Tudni kell azonban azt is: a 
leadott anyagok mintegy tíz 
százalékában az adatok nem 
egyeznek – például a vízóra 
nem azon néven van, ame-
lyikre a csatornázási szerző-
dést kötötték, illetve a rákötési 
engedélyt kapták. Sokan most 
szembesülnek azzal, hogy a 
vízórát évek, évtizedek óta 
nem íratták át – most ezt is 
rendbe lehet tenni.

– Aki már rákötött, mennyi 
idő múlva várhatja a szerző‑
dést?

– A nagy mennyiségû feldol-
gozásra váró anyag miatt pár 
hónapba beletelik, mire megjön 
a szerződés, illetve a csator-
nacsekk. Ekkor már meglesz-
nek az adatok arról is, hogy ki 
az, aki vízórával rendelkezik, 
de nem kötött rá a csatornára. 
Aki ezt nem tette, illetve júni-
us 30-ig nem teszi meg, annak 
július 1-jétől talajterhelési díjat 
kell fizetnie az ingatlanon mért 
ivóvízfogyasztás alapján; ennek 
mértéke köbméterenként 3600 
forint.

– Akik most szeretnének 
rákötni, azoknak fontos lehet, 
hogy mekkora átfutási idővel 
érnek rá a tervezők, kivitelezők. 
E tekintetben mi a tapasztalat? 

– Az ingatlantulajdonosok-
tól érkező jelzések alapján azt 
mondhatom, hogy az elmúlt 
hetekben jelentősen nőtt azok 
száma, akik a vállalkozóktól 
csak májusra kaptak időpontot. 
A mérnökök is jelezték, hogy 
rengetegen az utolsó hetekre 
hagyták az ügyintézést, így 
zsúfoltság alakult ki. Emellett 
elkezdtek felfele kúszni a vál-
lalási árak is, ezért mindenkép-
pen azt javaslom, hogy senki ne 
várja meg a meghosszabbított 
türelmi idő utolsó napjait, mert 
addigra vélhetően megint emel-
kedni fognak az árak.

– Mi a tapasztalat, hogy bírja 
a terhelést az új rendszer, illetve 
a köztéri átemelők és a szenny‑
víztisztító? 

– A rendszer még nem 
érte el teljes mértékben azt a 
kapacitást, amire tervezték. 
A csapadékos időszakban sem 
volt tapasztalható rendkívüli 
esemény, bár a rendszeren mért 
adatok azt mutatják, hogy ilyen-
kor többszörösére növekszik a 
tisztítóba beérkező vízmennyi-
ség, ami arra utal, hogy egyesek 
a tilalom ellenére rákötötték az 
ereszüket a szennyvízcsatorná-
ra, így drága pénzen az esővizet 
tisztíttatjuk.

– Mennyire elégedettek a 
lakók, érkeztek‑e panaszok 
azoktól, akik már rákötöttek? 

– Jöttek jelzések a rossz szag 
miatt, aminek több oka is lehet. 
Egyik a házi hálózat kialakítá-

sában keresendő, ennek meg-
oldására érdemes konzultálni 
épületgépésszel a szabványnak 
megfelelő szellőzés biztosítása 
érdekében – ilyenkor a házban 
érződik a rossz szag. Másik a 
köztéri átemelők környékén 
időnként előforduló bûz. Sok 
helyről érkezett panasz, misze-
rint egyesek az emésztőjük tar-
talmát nem a szennyvízszállító-
val vitették el, hanem beleszi-
vattyúzták a csatornába, márpe-
dig a pöcében pangó szennyvíz 
teljesen más, mint a frissen 
lefolyó – előbbinek jellegzetes 
szaga van, ami legtöbbször az 
első átemelőnél érezhető. Ez a 
probléma a rákötésekkel és a 
szabálytalan szennyvízleenge-
dések megszûnésével megoldó-
dik majd. A rossz szagot az is 
okozhatja egyébként, hogy a 
hálózat még nem teljes kapa-
citással üzemel, és a szenny-
víz hosszabb ideig tartózkodik 

az adott szakaszon. Érdemes 
megemlíteni azt is, hogy a 
beruházásnak része a szagha-
tás kezelése is; ha majd teljes 
üzemben mûködik a rendszer, 
vegyszereket adagolnak majd a 
problémás helyeken.

– A köztéri átemelők után ejt‑
sünk szót a házi átemelőkről 
is. Hány igénylés érkezett be a 
társuláshoz, hogy áll a berende‑
zések közbeszerzése? 

– Érden kevesebb, mint 500 
igény érkezett be, ezek feldolgo-
zása már folyik. A közbeszerzési 
dokumentációt még minősítenie 
kell a támogatást biztosító szer-
vezeteknek is, azonban ez most 
kissé lelassult. Bízom benne, 
hogy a közbeszerzési kötelező 
határidőket is figyelembe véve 
nyár végére vagy ősszel tele-
píteni lehet az így beszerzett 
átemelőket. 

 Ádám Katalin

Június 30-ig meghosszabbították a rákötés határidejét

Tízezer család már használja a csatornát
Érdemes minél hamarabb elvégeztetni a munkát, a 
vállalkozók ugyanis emelik az árakat. Tízezer érdi 
család már használja az új csatornát, a többieknek pe-
dig június végéig van idejük a rákötésre, a közgyûlés 
ugyanis egyszeri alkalommal meghosszabbította az 
április 30-i határidõt – hívta fel a figyelmet Simó 
Károly, a társulat elnökhelyettese, aki lapunknak arról 
is beszélt, hogyan zajlik a rákötés adminisztrációja, és 
hány igénylés érkezett be a házi átemelõkre.

Egyre több rákötés készül, ahogy közeledik a határidõ
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Családi ökonapot tartott az 
Ö.T.H.É.T. Egyesület, az önkor-
mányzat és az Érdi Tesco közös 
szervezésében múlt szombaton. 
A bevásárlóközpont parkolójában 
rendezett egésznapos rendez-
vényen a szórakozás mellett a 
szelektív hulladékgyûjtésé volt a 
főszerep – a gyerekek és szüleik 
kipróbálhatták ügyességüket és 
kamatoztathatták újrahasznosí-
tással kapcsolatos ismereteiket 
az öko-akadályversenyen, kör-
nyezetvédelmi témákról beszél-
gethettek Pingvin Pityuval, az 
éneklő, mesélő pingvinnel, akitől 
játékosan megtanulhatták a sze-
lektív hulladékgyûjtés szabályait 
is. A gyerekek részt vehettek rajz-
versenyen, építhettek legóping-
vint és készíthettek anyák napi 
üdvözlőkártyát is. Mindezek mel-
lett reggeltől délutánig zenés, tán-
cos mûsor szórakoztatta a kicsi-
ket és nagyokat, az éhes-szomjas 
látogatókat pedig büfé várta. 

– Az volt a célunk, hogy az 
egész család eljöjjön az öko-

napunkra, így állítottuk össze a 
programot is – mondta lapunk-
nak Makai Ferenc, az Ö.T.H.É.T. 
Egyesület elnöke, Pingvin Pityu 
életre hívója, hozzátéve: az érdi 
ökonapot hagyományteremtő 
rendezvénynek szánták. 

– A Föld napját évek óta 
megünneplik az érdi gyerekek, 

ám a szülők kimaradnak belő-
le. Szeretnénk őket is bevonni 
ezekbe a programokba – hang-
súlyozta Makai Ferenc.

Bada Zoltán, a rendezvény 
egyik szervezője úgy fogalma-
zott: gyakran nem elég, hogy 
a gyerekeket környezettudatos-
ságra nevelik az iskolában vagy 
a különböző programokon, a 
szüleiket is meg kell szólítani 
ahhoz, hogy minél több család 
környezettudatosan élhessen.

– Persze arra is van példa, 
hogy a szülő tanul a gyerek-
től. Egy kisfiú büszkén mesélte 
nekem, hogy az apukája már 
szelektíven gyûjti a sörösdobo-
zokat, és ez annak köszönhető, 
hogy a gyerek, aki megtanulta, 
mely hulladékot hogyan lehet 
újrahasznosítani, az apukáját is 
rávette erre – tette hozzá Bada 
Zoltán. Mint mondta: a környe-
zettudatosság nagyon fontos, 
hiszen egy Földünk van, amit 
nem kihasználni kell, hanem 
élhetővé tenni. Á. K.

Családi ökonapot tartottak a parkolóban

Pingvin Pityu ismét Érden

Pingvin Pityu a szelektív hulladékgyûjtésrõl kicsiknek és nagyoknak
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Bada Zoltán és Makai Ferenc nyitotta meg Érd elsõ családi ökonapját

HOMEOPÁTIÁS CSALÁDORVOSI 

BALATONI ÚT 66. /CASINO ÜZLETHÁZ/
Rendel: dr. Sarkadi Ágnes Edit háziorvos, homeopátiás orvos
Telefon: 06-30-535-2826, Honlap: www.drsarkadiagnes.hu

Email: medviser@freemail.hu

Egy olyan anyagot adunk, amely a 
szervezet önvédekezésével együttesen hat.

-
allergia, asztma, alvászavar, 

emésztési zavarok,

reumatológiai

mint pl: szemölcsök, aknék
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. május 5 – 11.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu 
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre! 
Jegyvásárlás: hétfőtől – pénte-
kig 10-18 óráig, hétvégén ren-
dezvénytől függően, a rendez-
vény előtt 1 órával.

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési  
alaptevékenységgel  

összeegyeztethető célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Programok:

Micimackó színház 2014. 
Tavasz IV/4.
10 órakor  óvodásoknak
14 órakor  kisiskolásoknak
Május 12-én, hétfőn
A kis hagymafiú története
bábjáték a MASZK Bábszínpad 
előadásában 
Alkalmi belépőjegy: 800 Ft.

Május 17. szombat 9-12 óráig
Baba-mama Börze
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására.
Információ és asztalfoglalás:
Czinderné Bea 06 20/448-5121
Asztaldíj: 1000 Ft

Május 18. vasárnap 16 óra
Szíj Melinda koncertje
Belépő: 1800 Ft

Klubok, tanfolyamok:

Kertbarát Kör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Információ: Németh Antal 
06 30/549-4230
2014. május 2-án, pénteken  
busszal vagy telekocsis rend-
szerrel látogatunk el a Jeli 
Arborétumba.

 
Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás
Keddtől – vasárnapig 
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

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 és díjszabá-
sáról bővebb információt a 
365-470 telefonszámon, vagy 
a www.csukalib.hu honlapon 
talál.

A felnőttkönyvtár programja 
Május 7. (szerda) 17 óra
Rege Béla: 70 éve tört ki a var-
sói felkelés. Előadás.
Az Érdi Lengyel-Magyar 
Kulturális Egyesület és a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár közös 
rendezvénye

A zenei könyvtár programja 
Május 6. (kedd) 18 óra
Zenei Klub – Utak és megúju-
lások – a néptánc szerepe nap-
jainkban.

Vendégeink: a Forrás 
Néptáncegyüttesből Zsille Dóra 
tánckarvezető és Nagy Péter 
Gábor táncos

Zenélő arcok
címmel kiállítást szervezünk
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Zenei Könyvtárában
A művek témájául szolgálhat 
egy-egy konkrét zeneszerző, 
zenész arcképe, de lehet kép-
zeletbeli arc is, amely láthatóan 
kapcsolatba hozható a zenével. 
Készítésének technikája tetsző-
leges. Gyerekek és felnőttek 
egyaránt nevezhetnek.
A pályamunkákat 2014. május 23-ig,
a Zenei Könyvtárban (Érd, Alsó 
u. 27.) várjuk.Bővebb felvilágo-
sítást a Zenei könyvtárban és 
honlapunkon találhatnak!

A könyvtár részlegeibe  
18 éves korig és 70 év felett 

INGYENES a beiratkozás. 
Családi jegy váltása,  

érvényes diákigazolvány,  
pedagógusigazolvány  

és nyugdíjas igazolvány is  
kedvezményre jogosít.

(A Zenei könyvtár  
díjszabása  

a fentiektől eltérő!)

2030 Érd, Alsó u. 2.
erdigaleria@gmail.com

23/360-143
Nyitva: H-P: 10-18 óráig

Darabont Tamás  
festőművész 

kiállítása.
Megtekinthető: május 3-ig.

Szmolár Sándor  
és Bródy András

festőművészek kiállítása
Megtekinthető:  

május 23-ig.

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

Indulás reggel 7 órakor a 
Szepes Gyula Művelődési köz-
ponttól. Érkezés kb. 19 órakor
Várható költség kb. 6.000 Ft 
útiköltség+ belépődíj
Előzetes jelentkezés szükséges 
április 26-ig  a 06-30-5494-230 tele-
fonszámon.

Vitalitás Klub
Információ: Makai József  
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Május 5. hétfő 17 óra
Az élet misztériuma  
Előadó: Sall Margit

Kern Péter Kaktuszkör
http:// 
www.erdikaktusz.eoldal.hu/ 
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2
Információ: Libnárné Herczeg 
Ilona  06-20/ 517-1130
Május 8. csütörtök 17 óra 
Kaktuszos élet Magyarországon  
Az Érdi Kern Péter Kaktuszkör 
kirándulása a győri helyi cso-
porthoz, gyűjtők látogatása. 
Vetítés a Kern Péter Kaktuszkőr 
életéből.

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

Kiállítások:

A kamarateremben

Május 9–19 ig
Cservenkay Mariann
festőművész
Együtt az úton című kiállítása.
Megnyitó: május 9. péntek 18 óra
Megnyitja: Kiss Joakim Margit 
művészettörténész
Közreműködik: Harmónia 
Vegyes Kar

Az előtéri kiállítótérben

A sóskúti Andreetti Károly
Általános és Művészeti Iskola
kerámia szakkörének kiállítása
Művészeti vezető: Szekér Gizi

A fotógalériában

Április 2 – augusztus 30-ig
Madarak és fák napja, föld 
napja, Nemzetközi műemlék-
nap

Szociális keret 18/2014. (IV.16.) SZEB határozat
Sorszám Pályázó szervezet neve Pályázati cél Elnyert összeg

1. Fészek Gyermekvédő Egyesület
„Én is Gyerek Vagyok”
Krízishelyzetben az otthonba kerülő gyerekek és 
fiatalok segítése

176 030 

2. Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimn. 7/b és 8/b 
osztályok szülői közössége Erdei iskolai program 300 000

3. Emberi Hang Alapítvány Nyári tábor 323 970
Összesen: 800 000

Felhívás
pedagógusoknak adományozható 

arany, gyémánt, vas  
és rubin díszoklevelekre

Az arany, gyémánt, vas, illetve rubin dísz-
oklevelek adományozása a felsőoktatás-
ról szóló többször módosított – 2005. 
évi CXXXIX. törvény 65.§. (3) bekezdése 
alapján –  a felsőoktatási intézmények 
hatáskörébe tartozik.
Azoknak a tanítóknak, óvónőknek, taná-
roknak  (továbbiakban: pedagógusoknak), 
akik oklevelüket 50, 60, 65 valamint 70 
éve szerezték meg,  arany, gyémánt, vas, 
illetőleg rubin díszoklevél adható.
Kérjük azokat a pedagógusokat, akik 50, 
60, 65, 70 éve végeztek, jelentkezzenek a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Érdi Tankerületénél 2014. május 22-ig, 
egyúttal hozzák magukkal a diplomáju-
kat. 
Az Érdi Tankerület elérhetősége:   
2030 Érd, Tompa Mihály utca 1.
Telefon:  06-23-520-616
         06-23-795-214

Érdeklődni lehet  
Pató Anna tanügy-igazgatási referensnél.

Felhívás
pedagógusoknak adományozható 

ÉRD KÖZNEVELÉSÉÉRT DÍJRA
Pedagógusnap alkalmából kerül átadásra az Érd 
Közneveléséért Díj.
Az Érd Közneveléséért Díj azoknak a személyek-
nek és alkotó pedagógus közösségeknek adomá-
nyozható, akik kiemelkedő eredményt értek el az 
óvodai, iskolai és intézeti oktató-nevelő munka és 
a tehetséggondozás területén, illetve magas fokú 
pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen 
járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek 
kidolgozásában.

A díjazott személyére, közösségre bárki javaslatot 
tehet, aki a javasolt személy vagy közösség tevé-
kenységét közvetlenül ismeri. A javaslatot írásban 
kell megtenni.

Az Érd Közneveléséért Díj odaítélésére az Oktatási 
és Művelődési Bizottság tesz javaslatot a beérkezett 
jelölések alapján, az adományozásról Érd Megyei 
Jogú Város Közgyűlése dönt.
A jelöléseket a Humán Iroda címére kell benyújta-
ni: Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda, 2030 Érd,  
Alsó u. 1. 

Határidő: 2014. május 5. 
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május 5. hétfő
08:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
08:25 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
08:50 Mozgás sportmagazin
09:15 Aggódunk érted… Krónikus vírusos  

májbetegek egészségügyi felvilágosító  
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:40 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:05 Fény-Kép kulturális magazin
15:30 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
15:55 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:20 Aggódunk érted… Krónikus vírusos  

májbetegek egészségügyi felvilágosító  
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:20 Magyarok az emberevők földjén 14/8.  
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:50 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/3 
magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 

18:35 Clyde Cook: Kell nősülni egy matróznak? 
amerikai burleszkfilm 18’

19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés
21:00 Híradó ism.
21:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
21.40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról 

ism.
21:55 Clyde Cook: Kell nősülni egy matróznak? 

amerikai burleszkfilm 18’

május 6. kedd
08:00 Híradó
08:15 Aggódunk érted… Krónikus vírusos  

májbetegek egészségügyi felvilágosító  
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:15 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/3. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
11:45 Clyde Cook: Kell nősülni egy matróznak? 

amerikai burleszkfilm 18’
15:25 Híradó
15:40 Fény-Kép Kulturális magazin
16:05 Aggódunk érted… Krónikus vírusos  

májbetegek egészségügyi felvilágosító  
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:05 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
17:20 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/3. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
18:05 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 41. rész 
19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
19:55 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 41. rész 
20:25 Híradó ism.
20:40 Bibliai Szabadegyetem 90/55. 
21:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
21:55 Fény-Kép kulturális magazin

május 7. szerda
08:00 Híradó
08:15 Fény-kép kulturális magazin
08:40 Magyarok az emberevők földjén 14/8.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

09:10 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:25 Aggódunk érted… Krónikus vírusos  

májbetegek egészségügyi felvilágosító  
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:25 Polgár-társ,  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

10:50 Bibliai Szabadegyetem 90/55. 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 41. rész 
15:15 Híradó
15:30 Fény-kép kulturális magazin
15:55 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/55. 
17:35 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:00 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/3. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
18:45 Stan Laurel: Narancs és citrom,  

amerikai burleszkfilm 12’
19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
19:55 Magyarok az emberevők földjén 14/9.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:25 Híradó ism.
20:40 Mozgás sportmagazin ism.
21:05 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
21:20 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/3. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
22:05 Stan Laurel: Narancs és citrom,  

amerikai burleszkfilm 12’

május 8. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás sportmagazin
08:40 Aggódunk érted… Krónikus vírusos  

májbetegek egészségügyi felvilágosító  
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:55 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 41. rész 
10:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
10:50 Stan Laurel: Narancs és citrom,  

amerikai burleszkfilm 12’
15:10 Híradó
15:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 41. rész 
15:55 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:10 Fény-Kép kulturális magazin
16:35 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
17:00 Aggódunk érted… Krónikus vírusos  

májbetegek egészségügyi felvilágosító  
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

18:00 Mozgás sportmagazin
18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/9.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

19:00 Híradó 
19:15 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:55 Bibliai Szabadegyetem 90/56. 
20:55 Híradó ism.
21:10 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 41. rész 
21:40 Fény-Kép kulturális magazin
22:05 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

május 9. péntek
08:00 Híradó
08:15 Bibliai Szabadegyetem 90/56. 
09:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
09:40 Magyarok az emberevők földjén 14/9.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:10 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 
Tibor filmje 41. rész 

10:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
10:55 Aggódunk érted… Krónikus vírusos  

májbetegek egészségügyi felvilágosító  
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:55 Fény-kép kulturális magazin
15:10 Híradó 
15:25 Fény-kép kulturális magazin
15:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:15 Magyarok az emberevők földjén 14/9.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:45 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
17:00 Mozgás sportmagazin
17:25 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
17:50 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/3. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
18:35 Stan Laurel: A legvadabb Afrika,  

amerikai burleszkfilm 22’
19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás sportmagazin
19:55 Portrék – Susánszky László 

Tóth Péter Pál rendező filmje 59’ 
20:55 Híradó ism.
21:10 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról 

ism.
21:25 Portrék – Susánszky László  

Tóth Péter Pál rendező filmje 59’ 
22:25 Stan Laurel: A legvadabb Afrika,  

amerikai burleszkfilm 22’

május 10. szombat
09:05 Híradó
09:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:35 Aggódunk érted… Krónikus vírusos  

májbetegek egészségügyi felvilágosító  
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:35 Stan Laurel: A legvadabb Afrika,  
amerikai burleszkfilm 22’

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:25 Mozgás sportmagazin
15:50 Magyarok az emberevők földjén 14/9.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/56. 
17:35 Fény-kép kulturális magazin
18:00 Aggódunk érted…  

Védőoltások egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 55’  Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 41. rész 
20:20 Arc (1995)  

színes, magyarul beszélő,  
amerikai filmdráma 111’  
rendező: Victor Salva  
szereplők: Sean Patrick Flanery, Lance 
Henriksen, Jeff Goldblum

22:15 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója ism.

22:40 Stan Laurel: A legvadabb Afrika,  
amerikai burleszkfilm 22’

május 11. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója ism.
09:25 Mozgás sportmagazin
09:50 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:00 Aggódunk érted… Védőoltások  

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:55 Polgár-társ  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

11:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
11:35 Bibliai Szabadegyetem 90/56. 
15:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója ism.
15:25 Aggódunk érted… Védőoltások  

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 
Tibor filmje 41. rész 

16:50 Arc (1995)  
színes, magyarul beszélő,  
amerikai filmdráma 111’  
rendező: Victor Salva  
szereplők: Sean Patrick Flanery, Lance 
Henriksen, Jeff Goldblum

18:45 Bibliai Szabadegyetem 90/56. 
19:45 Portrék – Susánszky László  

Tóth Péter Pál rendező filmje 59’ 
20:45 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 42. rész 
21:15 Mozgás sportmagazin
21:40 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom ism.
22:05 Fény-kép kulturális magazin
22:30 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója ism.
22:55 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. május 5 – május 11.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

A Tátra  kincsei  címû  ren-
dezvény  a  múzeum,  vala-
mint  az  érdi  Lengyel-Magyar 
Kulturális  Egyesület,  a  Csuka 
Zoltán  Városi  Könyvtár  és  a 
Dr.  Genersich  Antal  Alapítvány 
sikeres  együttmûködését 
dicséri.  Többek  között  ennek 
köszönhető, hogy a rendezvény 
résztvevői nemcsak rengeteg új 
ismerettel  gazdagodva,  hanem 
kellemes  benyomásokkal  is 
távozhattak  a  múzeumból.  Az 
április 25-ei előadóülésen zsúfo-
lásig megtelt a Magyar Földrajzi 

Múzeum  emeleti  konferencia-
terme,  olyannyira,  hogy  a  pót-
székek  is  kevésnek  bizonyul-
tak,  így  néhányan  még  állva  is 
figyelemmel  követték  az  ese-
ményeket.  A Tátra  festői  szép-
sége,  titokzatossága  és  talán 
a  még  napjainkban  is  számos 
meglepetést  hordozó  tájegy-
ség  témája  rengeteg érdeklődőt 
vonzott  a  rendezvényre.  Az 
előadóülést,  amelynek  nem-
csak  hazai,  hanem  Késmárkról 
és  Poprádról  érkező  kutatók  is 
részesei  voltak,  T.  Mészáros 
András  polgármester  nyitotta 
meg. Azzal kezdte, hogy immár 
több  éve  bebizonyosodott: 
a  Magyar  Földrajzi  Múzeum 
nemcsak  Érd,  hanem  az  egész 
ország  jelentős  „ékköve”  lett, 
ahol nemcsak az állandó kiállí-
tások  láthatók,  hanem  pezseg 
is  az  élet.  Tudományos  konfe-
renciákat, tanácskozásokat, elő-
adásokat  szerveznek,  jelentős 
kutatásokról  szóló  kiadványo-
kat  jelentetnek  meg,  amelyek 
által  a  földrajztudomány  újabb 
és  újabb  felfedezéseivel,  fris-
sen feltárt ismereteivel is gazda-
godhatnak  mindazok,  akik  ide 
betérnek.  Nemcsak  a  szakma, 
hanem  a  laikusok  számára  is 
fontos,  hogy  a  földrajztudo-
mánynak  van  egy  ilyen  csodá-
latos  helyszíne,  ahol  egy-egy 
adott  témában  a  könyvtárigaz-
gatótól  az  egyetemi  tanárig  és 
tudósprofesszorig  mindenki 

meg  tud  nyilvánulni,  és  kifejt-
heti  a  véleményét,  megmutat-
hatja  saját  felfedezéseit  –  ezút-
tal  a  Tátráról.  Ez  a  titokzatos 
szikláiról,  barlangjairól  is  híres 
hegység mindig érdekes volt, és 
maradt.  Nemcsak  a  tudósok  és 
természetjárók számára, hanem 
az egyszerû, kirándulni szerető 
emberek  érdeklődését  is  folya-
matosan  ébren  tartja,  ami  az 
emberi  tudásvágy  mindennapi 
bizonyítékát  szolgálja  –  fejtette 
ki Érd polgármestere, majd hoz-
zátette:  bízik  benne,  ez  az  elő-

adóülés alkalmas lesz arra, hogy 
kielégítse  minden  résztvevő  és 
érdeklődő  kíváncsiságát,  és  a 
képzelőerejüket  megindítva  ad 
majd számukra annyi tudást és 
ismeretet, amit szívesen visznek 
magukkal.  A Magyar  Földrajzi 
Múzeum  pedig  ezáltal  is  betöl-
ti  a  küldetését,  hûen  szolgálja 
a  tudományos  ismeretterjesz-
tés  nemes  célját.  Vigyék  hírét 
ennek a múzeumnak – kérte T. 
Mészáros András a jelenlévőket 
–,  amely  már  akkor  is  betöltöt-
te  e  nemes  küldetését,  amikor 
ez  még  nem  volt  oly  népszerû 
a  környékünkön  –  mondta  a 
polgármester,  majd  Kubassek 
János  a  múzeum  megújulásá-
ról  és  korszerûsítéséről  is  szólt 
néhány  szót,  kiemelve,  hogy  a 
tágas konferenciaterem – amely 
most  például  szûkösnek  tûnik 
– az Európai Unió és az önkor-
mányzat  támogatásával  meg-
valósult  projektnek  köszönhe-
tő.  Az  európaiság  egyik  fon-
tos  eleme  az  együttmûködés 
– fûzte hozzá –, ahogyan a mai 
rendezvény  is  az összefogás és 
az  együttmûködés  eredménye, 
ennek  köszönhető,  hogy  szá-
mos  értékes  vendégelőadót  is 
köszönthetnek köreikben. 

Az  előadások  előtt  T. 
Mészáros  András  polgármes-
ter  díszoklevelet  adott  át  a 
kiemelkedő  munkát  végzett 
kutatóknak,  majd  a  szlovákiai 
Késmárkról  érkező  Mgr.  Milan 

Gondolatébresztõ elõadások, kiállítás, filmvetítés, könyvbemutató

A Tátra kincsei a Magyar Földrajzi Múzeumban 
Tartalmas, gondolatébresztõ elõadásokat, kép- és 
filmvetítéseket, kiadványbemutatót, valamint kerek-
asztal-beszélgetést foglalt magába az az elõadóülés, 
amelyen a Kárpátok egyik legszebb tájegységét mu-
tatták be és járták körbe gondolatban és vizuálisan a 
Magyar Földrajzi Múzeum konferenciatermében. 

Choma  nyugalmazott  gimnázi-
umi  tanár  fényképes  vetítéssel 
egybekötött  előadásával  kezdő-
dött  el  A Tátra  kincsei  konfe-
rencia, ám mielőtt rátért volna a 
tájegység  bemutatására,  átadta 
a késmárki polgármester üdvöz-
letét  és  jelképes  ajándékát  Érd 
város  polgármesterének.  Milan 
Choma  előadását  Sebestyénné 
Majchrowska  Ewa,  a  városi 
könyvtár  igazgatója  fordította. 
A késmárki  gimnáziumi  tanár 
rengeteg  fényképen  mutatta  be 
a  Tátra  lenyûgöző  szépségét, 
beszélt azokról a programokról, 
tematikus  előadássorozatokról, 
amelyeken  a  titokzatos  barlan-
gok legjobb ismerőivel találkoz-
hatott  a  közönség,  és  említést 
tett azokról a tudósokról is, akik 
az elsők között hódították meg a 
késmárki csúcsot. 

Lendvai Tímár Edit, a Magyar 
Földrajzi  Múzeum  munkatársa 
a  svéd  természettudós,  Göran 
Wahlenberg  a  Tátra  vidékén 
végzett  botanikus  kutatása-
iról  tartott  ismertetőt,  némi 
betekintést  nyújtva  e  tájegy-
ség  jellegzetes  növényvilágá-
ba.  Sebestyénné  Majchrowska 
Ewa  könyvtárigazgató  a  Tátra 
eurorégiós  stratégiájáról  ejtett 
néhány szót, amely lényegében 
Lengyelország  és  Szlovákia 
határmenti  együttmûködését 
célozza  meg,  és  a  partnerség-
ről,  együttmûködésről,  közös 
mikroprogramokról  szólna,  ám 
tapasztalataira  támaszkodva 
úgy  látta,  ez  a  stratégia  egye-
lőre nem mûködik  tökéletesen, 
viszont  tény,  hogy  az  európai 
uniós  projekteknek  köszönhe-
tően  a  Tátra  környéki  szürke 
kisvárosok  rendre  megújultak, 
kiépültek, színesedtek, és egyre 
több turistát vonzanak. 

A Késmárkról  érkező  Joppa 

László  a  Tátra  legkedvesebb 
ösvényeit  mutatta  be  fényképe-
in,  és  jellemzőiről  is  szót  ejtett. 
A Magas  Tátra  kapujában  fekvő 
Poprád  városából  meghívott 
Scheirich  László  sajnos  betegsé-
ge miatt személyesen ugyan nem 
lehetett jelen az előadóülésen, de 
a  Lomnici-csúcs  tetején  készült 
lenyûgöző  felvételeit  mégis 
elküldte, és kérésére egy kis inte-
raktív  kvíz  is  kialakult,  amely-
ben  a  Tátra  ismeretében  jára-
tos  közönség  –  egy-egy  ajándék 
fényképért cserébe – kitalálhatta, 
melyik kép hol készülhetett. 

Kubassek  János  múzeum-
igazgató  a  jeles  Tátra-kutatók 
emlékeit  idézte  fel  a  záró  elő-
adásban. Ezt követen Papp-Váry 
Árpád egyetemi tanár bemutatta 
Lendvai  Tímár  Edit  „A Kárpát-
medence  tudományos  feltárói” 
címû kiállításvezető kiadványát, 
majd  filmvetítés  következett, 
amelyben  a  Hazajáró  tévéso-
rozat  tátrai  epizódját  láthatta  a 
közönség „A haza legmagasabb 
oltára” címmel. 

A többórás,  sokoldalú  és 
roppant  tartalmas,  gondolatéb-
resztő  előadásokkal  szolgáló,  a 
Tátrát  szinte  minden  oldaláról 
bemutató  délután  az  előadók 
és  a  házigazdák  kerekasztal-
beszélgetésével  zárult,  amit 
Tankó  Attila  vezetett.  A népes 
közönség  –  azok  is,  akik  már 
jártak  e  gyönyörû  vidéken,  de 
legfőképpen  azok,  akiknek 
eddig még nem volt  szerencsé-
jük  meghódítani  a  Tátra  ösvé-
nyeit  és  csúcsait  –  rengeteg  új 
ismerettel  gazdagodva  hagy-
ták  el  a  konferenciatermet,  és 
biztosan  kedvet  kaptak  hozzá, 
hogy  személyesen  is  felke-
ressék  e  lenyûgöző  tájegység 
legnépszerûbb helyeit. 

  Bálint Edit

A Tátra kincsei címû elõadóülésre sokan voltak kíváncsiak - zsúfolásig 
megtelt az egyébként tágas, emeleti konferenciaterem
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T. Mészáros András polgármester régi ismerõsként üdvözölte Papp-Váry 
Árpádot,  hiszen rendszeresen találkoznak a múzeum jelentõs rendezvényein

Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója örömmel nyug-
tázta, hogy rengetegen eljöttek a Tátráról szóló rendezvényükre
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A szociális felelősség
Az Erzsébet-program, amely Magyarország egyik sikertörténete, 
arról szól, hogy képesek vagyunk gondoskodni azokról, 
akik rövidebb-hosszabb ideig kiemelt figyelemre szorulnak.

Az Erzsébet-utalvány és a ráépülő Erzsébet-program
Magyarország megújulásának egyik mérföldköve és szimbóluma.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által működtetett Programnak 
köszönhetően eddig több százezren: nyugdíjasok, nagycsaládosok, 
fogyatékossággal élők és gyermekek kaptak üdülési,
kikapcsolódási lehetőséget.

A szociális felelősség

Erzsébet-program
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A táborba a lengyel Lubartow-i 
Piotr Firlej Középiskola, a szlo-
vák Javorová 16 Gimnázium, 
valamint a cseh Hladnov Kö-
zépiskola diákjai, hazánk képvi-
seletében pedig a meghívásos pá-
lyázat során kiválasztott kecske-
méti Katona József Gimnázium 
hattagú csapata és a szolnoki 
Varga Katalin Gimnázium négy 
diákja utazhatott. 

A tábor első napja főleg egy-
más és a helyszín megismeré-
sével telt. Másnap került sor a 
nyertes pályaművek bemutatá-
sára, amelynek során a fiatalok 
megcsodálhatták a nemzeti nép-
viseletben fellépő lengyel tánc-
együttes előadását, valamint íze-
lítőt kaphattak a lengyel húsvéti 
hagyományokból is. A cseh diá-
kok saját készítésű kisfilmmel 
érkeztek, amelyet városukról, 
Ostraváról és Csehország emb-
lematikus személyeiről készítet-
tek. A szlovák csapat rendkívül 
sokszínű műsorral lepte meg a 
közönséget, hiszen néptánc-elő-
adásukat élő hegedűmuzsiká-
val tették még különlegesebbé, 
mindemellett saját készítésű raj-
zokon és festményeken mutatták 
be országuk építészeti és termé-
szeti kincseit. A magyar diákok 
humoros színielőadáson mesél-
tek a hungarikumokról, világ-
szerte híres feltalálóinkról, spor-
tolóinkról és konyhaművésze-
tünkről, illetve egy komolyabb 
hangvételű előadás keretében 
mutatták be történelmünket és 
népi hagyományainkat. 

A harmadik nap délelőttjén a fi-
atalok játékos vetélkedőkön ke-
resztül tudhattak meg minél 
többet egymás országáról, dél-
után pedig - szimulációs játék 
keretében -, összeült a V4 Youth 
Parliament, amelyben először a 
nemzeti frakciók készítettek ja-
vaslatokat a visegrádi együtt-
működés megerősítésére, majd 

szakterületekre bontva, vegyes 
bizottságokban tovább dolgoztak 
az egyes javaslatokon. A legnép-
szerűbb témák a diák-csereprog-
ramok szervezése, közös kultu-
rális fesztiválok rendezése és az 
információs webplatform létre-
hozása voltak. 

Másnap Visegrádra és Budapest-
re kirándult a csapat. Visegrádon 
a Fellegvár megtekintése után 
közös flashmobot készítet-
tek, amely a készülő interak-
tív kulturális térképre is felke-
rül. Budapesten körtáncot jár-
tak és filmet forgattak a Hősök 
terén, bejárták a Budai várat, 
de alkalmuk volt az esti fény-
ben úszó várost is megcsodálni 
a Citadelláról.

A tábor utolsó két napja intenzív 
forgatással telt. A nemzeti csapa-
tok önálló forgatókönyv szerint 
profi operatőrrel és rendezői se-
gítséggel vették fel rövid jelene-
teiket, melyek szintén megjelen-
nek majd a kulturális térképen. 
Ahogy több fiatal mondta: „tán-
cosként érkeztem és filmsztár-
ként térek haza”. A záró estre 
közös munkával készült a nem-
zetközi vacsora, amelyhez a pa-
lóclevest a magyar csapat, a juh-
túrós sztrapacskát a lengyelek, a 
desszerteket a lengyel és a cseh 
diákok készítették. Vacsora után 
az estet hagyományos magyar 
táncház zárta, amely elsöprő si-
kert aratott. 

A nagyszerűen sikerült tábor vé-
gén mindenki sok-sok élmény-
nyel és új barátsággal gazdagod-
va indult haza. A programban 
résztvevő partnerek elhatároz-
ták, hogy folytatják a megkez-
dett közös munkát: ismét pályá-
zatot nyújtanak be a Nemzetközi 
Visegrádi Alaphoz annak érdeké-
ben, hogy a „V4-tábor: Kultúrák 
találkozása” egy születő hagyo-
mány kezdetévé váljon.

Az Erzsébet-utalvány partnerei-
vel való kiváló kommunikációja, 
az üzleti világban megvalósított 
kimagasló eredményei és rö-
vid idő alatt elért ismertsége és 
megbecsültsége elismeréseként 
kapta meg a díjat. Az Erzsébet 
Utalványforgalmazó Zrt. vezér-
igazgatója az oklevél átvétele-
kor úgy fogalmazott, hogy a vi-
szonylag fiatal, harmadik élet-
évébe lépett utalvány hírne-
ve és elismertsége elhivatott és 
komoly csapatmunka eredmé-
nye. - Köszönjük a díjat, amely 
objektív elismerése annak a 
munkának, amit az Erzsébet-
utalvány brandjének felépítésé-
be fektetünk. 

– Az üzleti Superbrands alap-
vetően marketing-szakmai díj, 
amelyet kifejezetten márkaépí-
tési tevékenysége miatt kapott 
az Erzsébet-utalvány – fűzte 
hozzá Otto Krisztina, az elisme-
rést odaítélő cég képviselője, aki 
arról is szólt, hogy azért nagy 
jelentőségű a díj, mert nem le-
het rá sem pályázni, sem je-
lentkezni. Fontos, hogy a nagy 
sokaságból – hiszen rengeteg 
márka van ebben az ország-
ban –, egy független szakértői 
bizottság megkeresés befoga-
dása és lobbitevékenység nél-

kül mondja azt egy termékről, 
hogy igen, ez szuperbrand, és a 
legjobb márka a maga területén. 
Gratulálunk, mert nagyon rövid 
idő alatt építették fel a márkát, 
amelynek remek volt a beveze-
tése és a kommunikációja: nyil-
ván ezt is díjazta a bizottság a 
díj odaítélésekor.  

A Superbrandsről

Magyarországon 2004-ben in-
dult a nemzetközi Superbrands 
program: vitathatatlan sikerét jel-
zi, hogy 2014-ban tizedik alka-
lommal a legkiválóbb fogyasz-
tói márkák, hetedik alkalommal 
a legkiválóbb üzleti márkák ré-
szesültek díjazásban. Mára a 
Superbrands nemcsak a marke-
ting és kommunikációs szakma 
igazodási pontjává vált, hanem a 
nagyközönség, a fogyasztók előtt 
is ismert védjegy. 

A Business Superbrands Bizott-
ság a Bisnode csoport által létre-
hozott Bisnode Rating kockáza-
tossági mutatószám (a hivatalos 
források adatai mellett a válla-
latra vonatkozó pénzügyi infor-
mációk – mérlegadatok, ered-
mény-kimutatás, trendek –, to-
vábbá a cég vagy szervezet fize-
tési fegyelme, demográfiai ada-

tai, tevékenysége, mérete, tulaj-
donosai, éves árbevétele) alap-
ján vizsgált és szűrt vállalatokat, 
márkákat, végül az iparági szö-

vetségek, szakmai szervezetek 
által tett ajánlások figyelembe-
vételével választotta ki az idei év 
legkiválóbb üzleti márkáit.

A Brand Council álláspont-
ja szerint a Business Super-
brands státussal megerősödik 
a díjazottak pozíciója, növe-

lik presztízsüket, és a jövő-
ben a díj még inkább meg-
különbözteti márkájukat ver-
senytársaiktól.

Nagyszerűen sikerült a V4 nemzetközi tábor
A Nemzetközi Visegrádi Alap pályázatát - egy, a V4 országok részvételével megvalósuló diáktábor, a „V4-tábor: Kultúrák találkozása" megrendezésének támogatására 
2013-ban nyerte el a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. A Zánkán, idén április 11. és 17. között megrendezett táborban a visegrádi országok gimnazista diákjai mu-
tatták be nemzeti hagyományaikat, kulturális örökségeiket, tehetségüket pedig a művészet megannyi területén bizonyították.

A világszerte közel 90 országban működő Brand Council díjazta az Erzsébet-utalványt, mint üzleti márkát. A független szervezet azon márkák előtt tiszteleg, amelyek 
kiemelkedő sikert értek el, illetve e kivételes eredmény fenntartását biztosítják.

Superbrands-díjat kapott az Erzsébet-utalvány

Erzsébet-program
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érezze magát, és ehhez mind 
a főkapitány, mind pedig Érd 
város önkormányzata tovább-
ra is megad minden lehetséges 
segítséget. T. Mészáros András 
kitért a rendőrségi épület ügyé-
re is, kiemelve, hogy a hónap 
elején Pintér Sándor belügymi-
niszter városunkba látogatott, és 
miután átvette a rendőrségnek 
kijelölt ingatlan átadásáról szóló 
dokumentumot, személyesen is 
ígéretet tett arra, hogy már idén 
ősszel elkezdik az új, korszerû 
rendőrkapitányság építését, és 
várhatóan jövő tavasszal már 
beköltözhet az érdi állomány. 
A polgármester kifejezte remé-
nyét, hogy a rendőrök a majda-
ni tágas és korszerû épületben 
hasonló elkötelezettséggel, hiva-
tástudattal tesznek majd eleget 
feladataiknak, az érdi polgárok 
biztonságát védve, amihez az 
önkormányzat lehetőségeihez 
mérten továbbra is megad min-
den segítséget. Ebben segíthet 
az a három új gépjármû is – 
fûzte hozzá T. Mészáros András 
–, amit az ünnepség alkalmából 
átadnak a helyi kapitányságnak. 
Egyik gépkocsit Tárnok önkor-
mányzata, a másikat Érd ado-

mányozza, a harmadikkal pedig 
Százhalombatta önkormányza-
ta járul hozzá a közbiztonság 
érdekében végzett munkához. 

Szolnoki Gábor, Tárnok 
polgármestere, aki részt vett 
a rendőrség-napi ünnepsé-
gen, elsősorban a települések 
példaértékû együttmûködését 
emelte ki, hangsúlyozva, hogy 
az önkormányzatok összefogás-
sal és egymás segítésével az élet 
minden területén jóval többet 
nyújthatnak a térség lakosai-
nak, legyen szó akár csatorná-
zási projektről, közbiztonságról 
vagy kultúráról. 

Mihály István rendőr dan-
dártábornok, a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság főkapitá-
nya a kitüntetést megköszönve 
kiemelte: 35 esztendeje tagja 
Magyarország rendőrségének, 
és ebből harminc évet a megye 
szolgálatában töltött el. Amikor 
Érdre került, egy családi ház 
méretû épületben, ötven fővel 
mûködött a helyi kapitányság, 
ez volt az az erő, amelynek nap 
mint nap fel kellett vennie a 
harcot a térségben a bûnözéssel 
szemben, miközben szolgálta-
tói tevékenységet is végeztek. 
A közbiztonság azonban olyan 
„jószág” – mondta –, amit akkor 
veszünk csak észre, ha nincs. 
A társadalom tagjai pedig, ami-
kor a kiváló feltételek adottak, 
hajlamosak megfeledkezni 
arról, hogy semmi sincs ingyen. 
Márpedig a megfelelő és elvárt 
társadalmi körülményeknek két 
alappillére van: az egyik a rend-
őrség, a másik az önkormány-
zatiság. Nekünk pedig, mint 
természetes szövetségeseknek 
– hangoztatta a főkapitány –, 
kiemelt feladataink vannak, és 
az érdi önkormányzattal mindig 
kiváló kapcsolatot ápolt a rend-
őrség, hiszen a település veze-
tése is tudatában volt annak a 
felelősségnek, ami a polgárok 
közbiztonságának javítására 
irányult. Mihály István hangsú-
lyozta: az Érd Közbiztonságáért 
és Tûzbiztonságáért Díj olyan 
elismerés nemcsak neki, hanem 
annak a háromezres állo-
mánynak is szól, amely Pest 
megyében a közrend és a köz-
biztonság terén teljesíti a szolgá-
latát, ugyanis ez egy csapatmun-
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Az érdi közgyûlés ünnepség-
gel kezdte áprilisi tanácsko-
zását abból az alkalomból, 
hogy a rendőrség napján, a 
képviselők döntése alapján 
az Érd Közbiztonságáért és 
Tûzbiztonságáért Díjat 2014-
ben Pest megye főkapitányának, 
Mihály István rendőr dandár-
tábornoknak adományozza. Az 
elismerést a főkapitány munkás-
ságának méltatását követően T. 
Mészáros András polgármester 
nyújtotta át. Rövid köszöntőjé-
ben kiemelte: Érd ezzel a kitün-
tetéssel csaknem harmincéves 
„adósságát” törleszti Mihály 
Istvánnak, aki rendőri pályafu-
tásából három évtizedet a város 

és a megye szolgálatában töl-
tött el. Hozzátette: a hét évvel 
ezelőtti közbiztonsági adatok 
még igencsak riasztóak vol-
tak, hiszen Érd a megyei jogú 
városok ranglistáján az utolsó 
helyen állt. Ennek megváltoz-
tatása érdekében elindítottak 
egy olyan közbiztonsági straté-
giai folyamatot, amelynek szá-
mos hatékony intézkedésével 
– amelyekből a rendőrség mel-
lett az önkormányzat is kivette 
a részét – az utolsó helyről a 
középmezőnybe sikerült fel-
küzdeniük magukat. A szándék 
természetesen továbbra is az, 
hogy Érd, illetve a járás lakossá-
ga minél nagyobb biztonságban 

Az érdi közgyûlés napirend elõtti díjátadóval ünnepelte meg a rendõrség napját

Elismerés és új autók a rendõrségnek
Három új terepjáró a térség rendõreinek, Érd Közbiztonságáért és Tûzbiztonságáért 
Díj Mihály István megyei fõkapitányának, elismerés és jutalom az állomány legjobban 
teljesítõ rendõreinek – így ünnepelték meg Érden április 24-én a rendõrök napját. 

ka, amely csapatnak jelenleg ő a 
csapatkapitánya. Az eddig elért 
eredmények ugyanis nemcsak 
az ő saját munkáját, hanem az 
Érdi Rendőrkapitányság és a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság erőfeszítéseit is dicsérik, 
ezért az ő nevükben is meg-
köszönte a rangos kitüntetést, 
és kifejezte reményét, hogy a 
jövőben is ilyen példaértékûen 
együtt tudnak mûködni annak 
érdekében, hogy békés, nyu-
godt és kiegyensúlyozott hét-
köznapokat biztosítsanak min-
denki számára ebben a város-
ban, megyében és az ország-
ban egyaránt – zárta köszöntő 
szavait a főkapitány, majd a 

rendőrség napja alkalmából T. 
Mészáros András elismeréseket 
és jutalmakat adott át a helyi 
rendőrség és tûzoltóság öt ifjú 
munkatársának. Ezt követően a 
polgármester Szolnoki Gáborral, 
Tárnok polgármesterével együtt 
átadta Mihály István megyei 
főkapitánynak annak a két új 
terepjárónak az indítókulcsát, 
amit a tárnoki képviselő testü-
let és az érdi közgyûlés dönté-
se szerint a rendőrség részére 
vásároltak a települési önkor-
mányzatok. 

(A harmadik autó ünnepélyes 
átadására a százhalombattai 
ünnepségen került sor.)  

 Bálint Edit

Az érdi rendõrség állományának idei jutalmazottjai az elsõ sorban, mögöttük Tolnai Ildikó kapitányságvezetõ-helyettes
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Mihály István rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, 
egyetemi docens, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője. 
1979-ben került a rendőrség hivatásos állományába. 1983-ban 
végzett a Rendőrtiszti Főiskola bûnügyi szakán, 1990-ben jogi 
diplomát szerzett. 1988-ban az Érdi Rendőrkapitányság kapi-
tányságvezetői beosztásába került, amely pozíciót 2007-ig, a 
Gödöllői Rendőrkapitányság élére történő kinevezéséig töltötte 
be. 2010-ben a Magyar Köztársaság belügyminisztere kinevezte 
a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság élére. Magyarország 
Köztársasági elnöke 2012-ben szakterületén végzett kiemelkedő 
munkavégzésének elismeréseként rendőr dandártábornokká 
nevezte ki. Ebben az évben bízta meg a belügyminiszter a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésével. 2013-ban Pintér 
Sándor belügyminiszter a Szent György Érdemjel adományozá-
sával ismerte el példaértékû szolgálati tevékenységét. 

Mihály István mindig megkülönböztetett figyelmet fordított 
Érd közbiztonságának javítására, a bûnmegelőzés hatékony-
ságának növelésére és a lakosságbarát rendőrségi munka meg-
valósítására. Vezetői tevékenységével (korábban, mint városi 
rendőrkapitány és jelenleg, mint megyei rendőrfőkapitány) 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a város közbiztonságának 
fenntartásában a segítő és a kölcsönös bizalmon alapuló 
együttmûködés valósuljon meg a rendőrség, az önkormány-
zat és a polgárőrség között. Mihály István egyik legfontosabb 
aktuális feladatának tekinti, hogy városunk rendőrei méltó, a 
korunk színvonalának megfelelő elhelyezési és szolgálati körül-
mények között végezhessék feladataikat elsősorban a lakossá-
gunk nyugalmának és védelmének biztosítása érdekében. 

T. Mészáros András polgármester adta át kitüntetést Mihály István megyei 
rendõrfõkapitánynak

helyi társadalom

1978. május 1-jén Budai Ifjúsági Parkban mutatkozott be a 
Korál együttes. Balázs Fecó billentyűs-énekes korábbi zene-
kara, a legendás Taurus hagyományaira építve vitte sikerre új 
csapatát. Ebben az időben élte legnagyobb éveit az úgyneve-
zett őszinte, kőkemény rock – a Korált egyéni hangvétele, lí-
raisága különböztette meg a korszak többi nagy bandájától.

Így történhetett, hogy bár a rockkorszak végeztével, 1986-
ban felbomlott az együttes, bő tíz évvel később mégis újra 
a Kisstadion színpadára állt Fecó mellett Fischer László gitá-
ros, Fekete Tibor Samu basszusgitáros és Dorozsmai Péter 
dobos. (A zenekar „láthatatlan” tagja Horváth Attila dalszö-
vegíró.) A Korál zenéje, gondolatai nem avultak el, ma is 
több generációnak adnak vigaszt vagy éppen erőt. A régi és 
újabb kiadású lemezek barázdáiról, illetve az utóbbi évek-
ben már leginkább a koncerteken – hiszen az élő előadás a 
rockzenekarok igazi terepe.

Az együttes tavaly ünnepelte 35. születésnapját. Ha nem 
is ezen alkalomból, de végre eljutott az óceánon túlra, 
New Yorkban és a floridai Sarasotában lépett fel. Idén újra 
Magyarország lesz a Korál terepe, aminek különleges állomá-
sa lesz a Barba Negra Track május 17-ei koncertje, ahol új-
ra eredeti felállásban hallhatóak az olyan Korál-slágerek mint 
a Kölykök a hátsó udvarból, vagy a Kőfalak leomlanak, és a 
Homok a szélben.

Heti kérdésünk: 
Melyik slágerével indult 1981-ben a Tánc és 

Popdalfesztiválon és lett bronzérmes a Korál?
1.) Kölykök a hátsó udvarból 2.) Homok a szélben

3.) A kőfalak leomlanak

Küldd el a válaszod a track@helyitema.hu e-mail címre, és 
írd meg azt is, hogy a programajánlóban szereplő koncer-
tek közül melyikre jönnél velünk szívesen! Ráadásul nem 
csak a koncertre várunk, hanem a Barba Negra Trackben 
egyéb ajándékkal is kedveskedünk. A nyerteseket e-mail-
ben értesítjük, valamint nevüket a Track és a Téma FB ol-
dalán is kiposztoljuk.

04. 30. Hooligans l 05.01. Kosheen(UK)
05. 02. Supernem lemezbemutató

05. 03. Intim torna illegál l 05. 08. Paddy and the rats
05. 09. Ganxsta Zolee és a kartel

05. 10. Depresszió-Rómeó vérzik l 05. 11. Grund napközben

Gyere ingyen  a Track-be! Játssz és nyerj!

Korál
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Április 22-én a Nemzet Színészei a 
közelmúltban elhunyt Szabó Gyula 
helyére Gera Zoltán Kossuth–díjas 
művészt választották meg. 

A Nemzeti Színházban tartott tit-
kos tanácskozáson Máthé Erzsi, 
Molnár Piroska, Törőcsik Mari, 
Bodrogi Gyula, Haumann Péter 
és Tordy Géza vett részt. Psota 

Irén, Berek Kati, Király Levente és 
Sztankay István telefonon adták 
le voksaikat. A Nemzet Színészei 
egyhangú döntéssel Gera Zoltánt 
választották be maguk közé. A 
Tenkes kapitánya című legendás 
filmsorozatban Szabó Gyula Buga 
Jakabot, Gera Zoltán Dudva urat, 
a kocsmárost alakította.

A Nemzet Színészei jelenleg: 

Avar István (2001-től), Berek Kati 
(2000-től), Bodrogi Gyula (2007-
től), Haumann Péter (2010-től), 
Király Levente (2006-tól), Máthé 
Erzsi (2000-től), Psota Irén (2000-
től), Tordy Géza (2008-tól), 
Törőcsik Mari (2000-től), Molnár 
Piroska (2011-től), Sztankay 
István (2012-től), Gera Zoltán 
(2014-től). FE

– Remek formában van, megválto-
zott a külseje és csak úgy sugárzik 
a képernyőn.

– Nyilván, ha az ember más ál-
lapotban van, akkor az tényleg 
egy más állapot, nem véletlenül 
hívják így. Túl vagyok a rosszul-
levős korszakon, a második tri-
meszterben a várandóság hihe-
tetlenül jó dolog, az ember csak 
élvezi, hogy növekszik a hasá-
ban egy kis élet. Ilyenkor az em-
ber befelé figyel jobban, és nem 
nagyon tudja felidegesíteni sem-
mi, figyel magára. Lehet, hogy 
ez a belső boldogság látszik kí-
vülről is.

– Leánya hogyan fogadta a kis-
testvér érkezését?

– Nagyon örült! Igazából bevon-
tuk a „tervezésbe” is. Jázmin min-
dig kérdezgette, hogy mikor lesz 
már testvére. Amikor megmond-
tuk neki, hogy hamarosan érke-
zik a tesó, borzasztóan örült, és 
rögtön elkezdte tervezgetni, hogy 
a szobájában hol fog aludni a kis-
baba, és hogy milyen meséket fog 
felolvasni neki. Ahogyan nő a po-
cakom, Jázmin egyre többször si-
mogatja, beszél hozzá.

– Lányos szülőkként kisfiúnak 
vagy ismét egy kislánynak örülné-
nek jobban?

– Eddig még nem mutatta ma-
gát. Ha nekem kellene dönteni, 

nem tudnék. Jázmin és az apu-
kája között akkora szerelem van, 
hogy a férjem azt mondja, egy 
nagyon picivel talán jobban húz 
még egy kislány felé.

– Híradót vezet, most jobban el-
érzékenyül a híreken?

– Ha nem vagyok várandós, ak-
kor is vannak olyan esetek, amik 
megdöbbentenek. Az első váran-
dóságom idején egy reklámon is 
képes voltam elbőgni magam, 
most nem dobálnak annyira a 
hormonok. Azt sem veszem ész-
re magamon, hogy hisztisebb len-
nék, bár a férjem lehet, hogy mást 
mondana.

– A magánéletében is jellemzi 
a televízió képernyőjéről sugárzó 
magabiztosság?

– A tévében csak ez az oldalam 
látszik, a Híradóban nem humo-
rizál az ember. Ennél azért sokkal 
lazább vagyok, szeretek nagyokat 
nevetni. Nyilván a magabiztos ol-
dalam is előkerül a mindennapok-
ban, az életben muszáj erősnek len-
ni, és a családot is egyben kell tar-
tani. Vidéki lány vagyok, tizennégy 
éves voltam, amikor feljöttem tanul-
ni Budapestre. A szüleim önállóság-
ra neveltek, engedték, hogy én hoz-
zak döntéseket a saját életemmel 
kapcsolatban. Szeretném a szüleim 
példáját követni. Nagy Orsolya

Lassan egy éves lesz Som-Balogh 
Edinának, a Barátok közt csinos 
színésznőjének a kisfia, Noel. Az 
édesanya a fiával töltött minden 
percet ünnepként éli meg és él-
vezi, hogy babázhat. A napirend-
jüket férjével Noelhez igazították, 
aki későn fekszik, de szerencsé-
re reggel sokáig alszik. – Noel iga-
zi kis örökmozgó, aki mellett nem 
lehet pihenni – mondja Edina.

A család kedvence egy siklósi 
termálfürdő. Noel most először 
járt ott. A szülők kicsit tartottak 
attól, hogyan fogja a kisfiuk fogad-
ni az óriási medencéket és bele-
merészkedik-e a vízbe? Noel úgy 
viselkedett, mintha a világ legter-
mészetesebb dolga lett volna a víz 

és az úszógumi. – Imádta, ki sem 
akart jönni belőle. Amikor az apu-
kája megmutatta neki, hogy ho-
gyan kell fröcskölni a vizet, onnan-
tól nem volt megállás. Noel igazi 
kis vízi lény lett!

– Azt olvastam egy hírben, 
Novák Péter, kultúrmunkás. Ez 
mit takar?

– A kultúrmunkás kifejezés jól 
tömöríti mindazt, amit tevékeny-
ségeimről feltételezek. Benne van 
a kultúra és a tartalomszolgáltatás 
is, de benne foglaltatik az alázat 
is, mert mindez valójában a kö-
zönségről szól, nem arról, aki a 
színpadon áll! Ezzel a kultúrmun-

kás kifejezéssel ráadásul meg-
könnyítem az újságírók munkáját.

– Nehéz kultúrát csepegtetni a 
fiatalokba?

– Ha értékrendi szinten nézzük, 
igen. Olyan rombolást vittünk vég-
hez az elmúlt húsz-huszonöt esz-
tendőben, különösen a kereske-
delmi médiumok megjelenésével, 
hogy azon már kár csodálkozni, 
hogy az emberek megbolondultak 

és elhülyültek. Az intézményesített 
hülyeség terjesztésében részt venni 
gyilkos, lélekölő tevékenység.

– Melyek most az értékes meg-
mozdulások?

– A Fölszállott a páva, a Beugró 
mind vállalható. A páva az identi-
tásom része. A nyitottságot, amit 
képviselek, ebből is hozom. Ha a 
nemzeti szót keressük, ez az.

 Molnár Attila

Gera Zoltán a Nemzet Színésze

Szöllősi Györgyi: A várandóság
hihetetlenül jó dolog

Szöllősi Györgyi ismét anyai 
örömök elé néz. A műsor-
vezetőnek van már egy hét-
éves kislánya, férjével együtt 
most látták a legideálisabb-
nak az időt egy újabb gyer-
mek vállalására. Jázmin már 
jó ideje könyörgött a szülei-
nek a kistestvérért.
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Novák Péter az intézményesített hülyeségről
Kultúrmunkásként jelle-
mezte magát Novák Péter. 
Énekelt, színészkedett, mű-
sort is vezetett már. Mint la-
punknak elárulta, sosem 
tudta magával rántani a ke-
reskedelmi média általa ér-
téktelennek talált világa, 
mindig a közönséget tartot-
ta szem előtt. A Fölszállott a 
pávát a nemzeti szóval azo-
nosította.
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Edina kisfia a vízben
Kalapács József nyolc évet töltött 
el a Pokolgép frontemberként. A 
zenekar 1984-től számítja a har-
minc év pályafutást, akkoriban 
Kukovecz Gábor, Paksi Endre, 
Németh László, Neogrády Dezső 
és Kalapács József zúzott együtt. 
A júniusi Pokolgép-koncerten fel-
lép az összes tag, aki harminc év 
alatt megfordult a zenekarban. 

– Az a nyolc év meghatáro-
zó számomra, amíg a Pokolgép 
énekese voltam. 1984-re állt ösz-
sze a klasszikus banda, és en-
nek van idén a 30. jubileuma. 
Nekünk, zenészeknek ez ugyan-
olyan, mint a hegymászóknak a 
Mont Everest: mindig az újabb és 

nagyobb dobások tudnak adrena-
lint előcsalni. Amikor együtt ze-
néltünk, mindig éreztem egy nagy 
adrenalinfröccsöt. A mostani kon-
certen is ugyanolyan érzésre szá-
mítok, mint amikor utoljára 2003-
ban együtt álltunk színpadra, szin-
tén a Petőfi Csarnokban – mond-
ta el lapunknak Kalapács József.  
– Jóideje mindenki járja a maga 
útját, de ezekben a nagy ritka pil-
lanatokban összejöhetünk em-
lékezni egy kicsit és találkozni a 
régi a rajongókkal – magyarázta 
a zenész. A zenekar a lebontás-
ra ítélt Petőfi Rendezvényközpont 
szabadtári színpadán ad koncer-
tet. Kalapács Józsi azt mondja, 
nem örül, ha megszűnik egy kon-

certhelyszín, de neki az ifjúságá-
hoz inkább a budai Ifi Park kötő-
dik. – Nekem a budai Ifjúsági Park 
volt anno a koncerthely, volt ott 
szerencsém a Pokolgéppel is fel-
lépni, és az is egyszer csak meg-
szűnt létezni, majd ezt váltotta 
fel a Petőfi Csarnok. A felújított 
Várkert Bazárban még nem jár-
tam, de szívesen megnézném, 
hogy mi van ott, az egykori kon-
certhelyszínen.  NO

JÁTSSZON VELÜNK POKOLGÉP-JEGYEKÉRT! JÁTSSZON VELÜNK
POKOLGÉP-JEGYEKÉRT! 

Válaszoljon a kérdésekre, és a he-
lyes megfejtők között páros belépő-
ket sorsolunk ki a Pokolgép 30 éves 
jubileumi koncertjére, amely június 
7-én lesz a Petőfi Rendezvényközpont 
(PECSA) szabadtéri színpadán. A 
nyertesek névsorát a játék végén kö-
zöljük. A megfejtéseket, címmel, te-
lefonszámmal az alábbi e-mail címre 
várjuk: jatek@helyitema.hu

1. Melyik világhírű zenekar előtt lé-
pett fel a Pokolgép 1984-ben?
2. Mi volt az első Pokolgép-nagy-
lemez címe?
3. Hány példány fogyott az első 
Pokolgép-nagylemezből? 
A/ 60 000, B/ 80.000, C/10.000
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  Kulturális keret 35/2014.(IV.17.)OMB határozat  

Sorszám Pályázó szervezet Pályázat címe TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

1. Hétszínvirág Alapítvány Pályázat kirándulási költségre             100 000,00    

2. Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub Hagyománnyal bíró rendezvényhez való 
aktív kapcsolódás                50 000,00    

3. Petőfi Nyugdíjas Klub Város és színház látogatás                50 000,00    

4. Életmód Nyugdíjas Klub Kulturális, művészeti eseményeken való  
aktív részvétel                50 000,00    

5. Szirmok Érd Városi és Pedagógus Női Kar Pedagóguskórusok Országos Találkozója             130 000,00    

6. Érd Zenekultúrájáért Alapítvány Lukin Bérleti Hangversenysorozat 2014/2015             130 000,00    

7. Tusculanumi Nyugdíjas Klub

Gárdonyi Géza Általános és Középiskola technika 
óráinak foglalkozásában való besegítés lehetősége, 
10 éves évfordulónk ünnepélyes körülmények 
közötti  megünneplése és kulturális kirándulásaink 
lehetőségének biztosítása

               50 000,00    

8.  Nyugdíjas Pedagógus Klub Nagyjaink emlékházainak látogatása                50 000,00    

9. Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesülete Ága-Boga gyereknap             100 000,00    

10. Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti 
Kör Egyesület Öregdiák Nap             100 000,00    

11. Mátyás Király Alapítvány Mesék szárnyán                50 000,00    

12. Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub kulturális 
 tevékenységének megvalósításához pályázat                50 000,00    

13. Német Nemzetiségi Rozmaring Kórus IV. “Nyitnikék” Nemzetiségi Kórustalálkozó Érd 
2014/15             100 000,00    

14. Érdi “Igraj Kolo” Rác Tánccsoport A rác hagyományőrzés érdekében fellépő népviseleti 
öltözék beszerzése és hangtechnika kiegészítése                80 000,00    

15. Sasvárosi Nyugdíjas Klub Országjárás                50 000,00    

16. Harmónia Vegyeskar Egyesület 15. éves jubileum             100 000,00    

17. Irodalomkedvelők Klubja Irka Antológia 2014             100 000,00    

18. Hóangyal Alapítvány Élmény, kultúra, tudás             100 000,00    

19. Duna-Art Fotóklub Érd képekben - vándorkiállítás                50 000,00    

20. Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért 
Közhasznú Egyesület Szüreti mulatság támogatása             300 000,00    

21. “Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub Népi és ipartörténeti múltunk megtekintése                50 000,00    

22. Tusculanum Alapítvány Gárdonyi-heti rendezvénysorozat             140 000,00    

23. Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium Diákönkormányzata Népi hagyományok napja             100 000,00    

24. Szivárvány baba-mama kör Generációs örökségünk (családi rendezvény), 
Szivárvány ötlet-TÁR (kiadvány)                50 000,00    

25. Érdligeti Református Templom 
Alapítvány Prédikáció gyűjtemény kiadása             150 000,00    

26. Érdi Német Kultúr Egyesület “Nyitnikék” ének-zene-tánc találkozó             100 000,00    

27. Alsó utcaiak Baráti köre Alsó utcaiak és környékbeliek utcabálja             100 000,00    

28. Érdi Gimnázium Alapítvány Diákgála az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban             100 000,00    

29. Érdi Bukovinai Székely Népdalkör Bukovinai Találkozások XXV. Nemzetközi 
Folklórfesztiválja                90 000,00    

30. Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub Kulturális keret 2014.                50 000,00    

31. Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület Lengyel-magyar barátság ápolása             100 000,00    

32. Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát 
Köre

A Helytörténeti Gyűjtemények beilleszthetősége a 
közoktatásba             100 000,00    

33. Kisgazda Örökség és Levéltár Alapítvány Levéltári anyagok digitalizálása             100 000,00    

34. Béke-Barátság Nyugdíjas Klub Színház látogatás                50 000,00    

35. Barátkozzunk Nyugdíjas Klub 2014. karácsony, Hajléktalan Szálló és Melegedőben 
műsor és ajándékozás                50 000,00    

36. Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát 
Köre

A Magyar Földrajzi Múzeum kulturális 
kommunikációjának fejlesztése             150 000,00    

37. Rosenbrücke Hagyományőrző Közhasznú 
Egyesület Zenei kórustábor             100 000,00    

38. BONTON Tánc Sport Egyesület Tánc Világnapja Érd 2015.             150 000,00    

39. Vörösmarty Mihály Gimnázium 
Alapítvány

Tematikus hét. Hazafias nevelés az Érdi Vörösmarty 
Mihály Gimnáziumban             100 000,00    

40. Kertbarát kör Adventi gyertyagyújtás a Főtéren műsorral 
egybekötött programmal, az óriáskoszorú felújítása                80 000,00    

41. Érdi Kamarazenekar Egyesület Az Érdi Kamarazenekar 2014/2015. évadbeli 
koncertjei             150 000,00    

42. Sportiskola Alapítvány A 2014/2015. tanév kulturális rendezvényei             150 000,00    

  Összesen:      4 000 000,00    

A helyi  óvodások  és  általános 
iskolások  szép  számban  jöttek, 
őket  köszöntötte  a  főszervező 
Bada  Zoltán,  a  Pest  megyei  1. 
sz.  választókerület  Fidesz  Zöld 
Tagozat  elnöke,  aki  elmond-
ta,  hogy  a  tavalyi  nagy  sikerre 
való  tekintettel  örömmel  ren-
dezték meg  idén  is  a  szelektív 
hulladékgyûjtési roadshowt.
– Ez  a harmadik  ilyen  jellegû 

„földnapi”  rendezvényünk  sok-
sok játékkal, vidámsággal és gon-
dolatisággal, hogy a gyerekekbe 
minél hamarabb belevésődjön: a 
saját jövőjük érdekében mindent 
meg  kell  tenniük  a  felnőttekkel 

közösen  bolygónk  tisztaságáért 
–  hallottuk  a  város  egyik  leg-
lelkesebb  környezetvédőjétől, 
aki egyben megköszönte a part-
nereknek,  a  cégeknek,  a  helyi 
önkormányzatnak  a  segítséget, 
s  aki  ezek  után  T.  Mészáros 
András  polgármestert  végigkí-
sérte a főbb pontokon, állomáso-
kon.  Ismét  jó volt  látni a  lelkes, 
mosolygós  arcokat,  amelyek 
azt  sugallták,  igyekeznek  job-
ban  odafigyelni  környezetükre. 
Az  is  látszott  rajtuk,  élvezik  az 
összes  akadályversenyt,  amiből 
sokat  tanulhattak.  Lehetett  töb-
bek  között  tekézni  petpalack-

kal,  palackot  préselni,  szelektí-
ven  válogatni,  az  ÉTH-sátorban 
totózni,  kérdésekre  válaszolni 
csokoládéért,  cukorkáért,  és 
lehetett  egy  kék  vízcseppnek 
öltözött  figurával  beszélgetni, 
fotózkodni,  simogatni.  Pingvin 
Pityu  is  a  gyerekek  kedvence 
volt,  vele  legalább  ezer  palac-
kot  préseltek  le.  Az  Ö.T.H.É.T. 
Egyesület  hozta  a  kéziprést 
–  az  egyesület  régi  szereplője 
az  érdi  hasonló  eseményeknek, 
mint  ahogy  a  szintén  budapes-
ti  székhelyû  ÖKO-Pannon  is. 
Természetesen  nem  hagyhatók 
ki  a  felsorolásból  a  többi  segítő 
cégek,  szervezetek  sem,  ame-
lyek  nélkül  nem  lehetett  volna 
megrendezni ezt a nagyszabású, 
nyugodtan  mondhatjuk,  orszá-
gos rangú rendezvényt. 
A Föld  Napján  –  amelyet 

1990-ben hívtak életre és azóta 
175  országban  ünneplik,  újab-
ban  Föld  Anya  Nemzetközi 
Napnak  is  nevezik  –,  Érd  óvo-
dáiból  és  iskoláiból  csaknem 
ezren  jöttek  el  a  főtérre.  Egy 
ilyet  megszervezni  bizony 
nem  könnyû  feladat,  de  Bada 
Zoltánnak  ebben  már  rutinja 
van.  A fő  szervező  örömmel 
számolt  be  arról  is  lapunknak, 

Pet-teke, palackpréselés, szelektív gyûjtés, totó

Összefogás a Föld napján  
Megint gyerekek voltak a fõszereplõk Érden, ami-
kor környezetük védelmét „játszhatták el” a kivirult 
fõtéren, múlt szerdán. A Föld napja alkalmából sem le-
hetett elég korán kezdeni; már kora reggel gyülekeztek 
a kicsik és nagyok, hogy játékos formában ismerked-
jenek meg talán a legfontosabbal: hogyan óvjuk meg 
lakóhelyünket a környezeti ártalmaktól.

Az önkormányzaton, a helyi polgárőrségen, rendőrkapitány-
ságon, közterület-felügyeleten, vöröskereszten (2. sz. területi 
szervezet), ÉTH Hulladékkezelőn, a jobboldali Összefogás 
Egyesületen, Érdi Környezetvédő Egyesületen, ÉKFI-n, 
Ö.T.H.É.T. Egyesületen, Érdi Horvát Önkormányzaton kívül 
számos cég összefogott, amelyeket nem hagyhatunk ki a fel-
sorolásból: a Clearwater, a Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft., 
a Xeless, az ÖKO-Pannon. Az Érdi Tankerület (Sárközi Márta 
és Pénzes Judit), valamint az önkormányzati Humán Iroda 
(Körmöczi Józsefné és Havril Károly) és Kocsis János helyi 
védelmi referens is hozzájárult a szervezési munka sikeréhez.

Szerencsére  az  időjárás 
is  kegyes  volt  Érdhez  a  Föld 
Napján,  a  földet  és  a  gyerme-
keket megkímélte az esőtől, így 
minden  állomást,  pontot  siker-

rel végig járhattak – eredményes 
környezetvédelmi  nap  volt. 
Persze a többi napon is vigyáz-
nunk kell(ene) Földünkre.
  Temesi László

hogy  áprilisban  indult  el  váro-
sunkban, a Parkvárosban a ház-
nál  történő  szelektív  hulladék 
gyûjtés,  amely  szintén  sikeres 
volt, három tonna jött össze…

Színes forgatag a Föld napján
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Pingvin Pityu és a petprés

panoráma
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Nem a legjobb előjelekkel ké-
szült az érdi csapat az Örkény 
elleni találkozóra. Hét közben a 
Pest megyei kupában elszenve-
dett vereség – Taksony–Érd 3–0 
– a hangulatot nem javította fel, 
másrészt két játékos – Süveges 
G., Csizmadia Z. – begyûjtötte 
az ötödik sárga lapját, így nem 
léphettek pályára. A hazai csa-
pat, köszönhetően főleg a ta-
vaszi jó szereplésének, a táblá-
zat hatodik helyét foglalta el és 
újabb pontszerzésével tovább 
folytathatta volna bravúros sze-
replését.

A vendég érdi együttes maga-
biztos labdatartásával és pasz-
szolgatással kifogta a szelet a 
hazai csapat vitorlájából, de 
sajnos támadásaiból hiányzott 
az átütő erő, így gólveszélyes 
helyzet sem alakult ki a hazai 
kapu előtt. A 20. percben várat-
lanul szerzett vezetést az örké-
nyi csapat. Jakab Á. labdáját 
elcsípte a hazai játékos és élt 
is a lehetőséggel, megszerez-
ve a vezetést csapatának. 0–1. 
A hazaiak vezető gólja után sem 
változott sokat a játék képe. 
Meddő érdi fölény, helyzet sem 
itt, sem ott. A félidő valamennyi 
izgalma végül az utolsó percek-
be sûrûsödött. A 42. percben 
Patkó Gy. került gólhelyzetbe a 
hazai 16-oson belül. A menteni 
igyekvő kapus a labda megszer-
zése helyett az érdi csatárt tarol-
ta le, így nem volt meglepő a 
kiállítása és a megítélt büntető. 
Az ítélet végrehajtója Kovács 
B. volt, aki biztosan helyezte 
a labdát a hazaiak kapujába. 

1–1. Még fel sem ocsúdtak az 
örkényiek a bekapott gól után, 
már újból a kapujukban tán-
colt a labda. Középkezdésnél 
Kupi Z. csípte el a labdát, majd 
Patkó Gy., Gyurácz B. volt a 
labda útja. A szélső beadására 
nagyszerûen érkezett Kovács B. 
és helyezett a kapuba. 1–2.

A második félidőben a tíz 
emberrel játszó hazaiak nagy 
erőket mozgósítottak az egyenlí-
tés érdekében, és lelkesedésük-
kel kiegyenlítették a létszám-
hátrányukat. A vendégek meg-
elégedtek az egygólos előnnyel 
és játékukkal nem sok veszélyt 
jelentettek a hazai kapura. Az 
izgalom most is a félidő végé-
re maradt. Már a hosszabbítás-
ban jártak a csapatok, amikor a 
hazaiak előtt két alkalommal is 
lehetőség nyílt a gólszerzésre, 
de Kertész F. mindkétszer bra-
vúrral hárított.

A győzelemmel az Érd tovább-
ra is hét ponttal vezet a har-
madik helyen álló Biatorbágy 
csapata előtt és egyre remény-
teljesebb a bajnokság második 
helyének elérése. 

Örkény SE – Érdi VSE 1–2 (1-2)
Örkény, 200 néző
Vezette: Pánti T.
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Ebedli Z., Jakab Á., Németh G. 
– Papp G., Patkó Gy., Kovács 
B., Kupi Z., Cservenka G. 
– Gyurácz B.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerző: Kovács B. ( 44’, 45’)
Sárga lap: Kertész F., Jakab Á., 
Kormos E.

Jók: Kertész F., Kovács B., Patkó 
Gy.

Edzői nyilatkozatok: 
Limperger Zs.(Érd): 
– Hét közben „megfázással” 

bajlódtunk, de sikerült kikúrál-
ni magunkat.

Lakatos S. (Örkény): 
– Gratulálok a csapatomnak. 

Nagyszerû mérkőzést vívtak a 
jó erőkből álló érdi csapattal. 
A második félidőben tíz ember-
rel is egyenrangú ellenfelei vol-
tunk a vendégeknek. 

*

Az őszi találkozón már meg-
tapasztalta az érdi együttes, 
hogy milyen kellemetlen ellen-
fél a törökbálinti csapat: nagy 
küzdelem után sikerült az érdi-
eknek egy döntetlent (1–1) elér-
ni ellenük. A mostani találkozó 
sem ígért könnyû mérkőzést, 
de a mérkőzés esélyesei minde-
nesetre a hazaiak voltak. 

Mindkét csapat nyílt támadó-
játékot felvállalva kezdte a talál-
kozót, de mezőnyfölényt egyik 
csapatnak sem sikerült kihar-
colnia. A támadásokból mind-
két oldalon hiányzott az átütő 
erő, izgalom csak a szögletek 
utáni helyzeteknél adódott. 
A közepes iramú játék mellett 
a csapatok kivárásra játszottak, 
várva, mikor hibázik az ellenfél, 
de ezt a szívességet egyik véde-
lem sem tette meg.

A második félidőben nagyobb 
sebességre kapcsoltak a csapa-
tok. A vendégek úgy érezték, 
akár a három pontot is megsze-
rezhetik, míg a hazaiak a papír-
formát akarták igazolni. Alig 
telt el néhány perc, és már az 
első vendég helyzetnél a hazai 
kapusnak kellett mentenie. Kis 
idő múlva egy védelmi hibát 
kihasználva ismét a vendégek 
veszélyeztettek. A kimaradt 
törökbálinti lehetőségek után 
észbe kapott az érdi csapat, 
és végre elkezdett úgy játsza-
ni, ahogy az egész mérkőzé-
sen is elvárható lett volna. Nem 
is maradtak el a gólszerzési 
lehetőségek. Először Kovács B. 
szögletből fejelt a kapus kezébe, 
majd néhány perccel később, a 
16-os vonaláról elvégzett sza-
badrúgását a felső sarokból 

tolta ki a vendégek hálóőre. Ez 
volt a mérkőzés talán legszebb 
jelenete. A későbbiekben sem 
volt szerencséje a hazaiaknak. 
Csizmadia Z. lövését védte bra-
vúrral a vendég kapus, majd 
Kovács B. lőtt gólhelyzetben a 
kapu fölé. A legnagyobb lehe-
tőség Gyurácz B. előtt adódott, 
aki a kapu előtt elguruló labdát 
nem érte el.

Hiába kapcsolt rá az érdi 
csapat a második félidőben és 
javult fel a játéka, a kiharcolt 
mezőnyfölényt már nem tudta 
gólra váltani, így maradt a gól 
nélküli döntetlen.

Érdi VSE – Törökbálinti TC  
0–0
Érd, 200néző
Vezette: Jakab Árpád
Érd: Kertész F. – Ebedli Z., 
Jakab Á., Süveges G., Kormos 
E. – Patkó Gy. (Kulin A.), 
Kovács B. (Makituma N.), 
Kupi Z.(Papp G.), Csizmadia 
Z., Cservenka G. (Kormos E.) 
– Gyurácz B.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Sárga lap: Jakab Á., Csizmadia 
Z., ill. Sikur L., Hegedûs Cs.
Piros lap: Gyurácz B., ill. 
Radovits Ádám (mindketten a 
második sárga lap után )

A mérkőzés után mindkét 
edző az elszalasztott győzelem 
okait kereste.

Limperger Zs. (Érd):
– Küzdelmes mérkőzést 

játszottunk a jól felkészített 
Törökbálint ellen. Azért nem 
sikerült gólt szereznünk, mert 
egyrészt hadilábon álltunk a 
szerencsével, másrészt a mély-
ségi, minőségi átadások hiá-
nyoztak a csapat játékából.

Mersich Péter (Törökbálint):
– Nem túl magas színvonalú 

mérkőzésen végig kiegyenlített 
volt a játék. Ha a második fél-
időben adódó lehetőségeinkből 
egyet kihasználunk, nagyobb 
bravúrt is elérhettünk volna.

A 25. fordulóban, május 3-án 
szombaton öt órakor Gödöllőn 
vendégszerepel az Érdi VSE, 
majd május 10-én szombaton öt 
órakor az Üllő csapatát fogadják 
az Ercsi úti sportpályán.

 Harmat Jenő

Gyõzelem Örkényben, döntetlen Érden

Szerencse és küzdelem

Fõleg a küzdelem dominált a Törökbálint elleni találkozón
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Egészségügyi Keret 17/2014. (IV. 16.) SZEB határozat

Sorszám Pályázó szervezet megnevezése  Pályázati cél Elnyert összeg

1. Hétszínvirág Alapítvány Egészségmegörzés 50 000

2. Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub Gyógyfürdő látogatása, használata 50 000

3.  Nyugdíjas Pedagógus Klub Gyógyfürdő látogatása, kirándulás 50 000

4. Petőfi Nyugdíjas Klub Gyógyfürdő látogatása 50 000

5. Életmód Nyugdíjas Klub Egészséges életmód javítása, gyógyfürdő 50 000

6. Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub Egészségünk megőrzése, gyógyfürdő látogatása 50 000

7. Tusculánum Nyugdíjas Klub Gyógyfürdő látogatása, kirándulások Érden 50 000

8. „Életet az Éveknek”Nyugdíjas Klub Gyógyfürdő látogatása 50 000

9. Szépség és Egészség Baráti Kör Bőrgyógyászati tumorok prevenciója 50 000

10. Sasvárosi Nyugdíjas Klub Egészségünk, megőrzése, javítása, karbantartása 50 000

11. Baba-Mama Klub Baba-Mama Klub programjainak támogatása 40 000

12. Bólyai Diákönkormányzat Egészségnap 50 000

13. Érdi Védőnök Klubja Anyatejes világnapi rendezvény városi szintű megrendezése 60 000

14. Béke-Barátság Nyugdíjas Klub Gyógyfürdő látogatás 50 000

15. Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub Gyógyfürdő látogatása, kirándulás 50 000

16. Barátkozzunk Nyugdíjas Klub Gyógyfürdő igénybevétele, utazással 50 000

  Összesen: 800 000
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Vasmacska Terasz tavaszi/nyári élmény
- 1, 2 vagy 4 személyre, vagy nagyobb társaságnak.

Hozzávalók: Duna-part, étterem, grill terasz, játszótér. Adjon hozzá 
még (ízlés szerint) napi menüt, frissen sülteket, hekket, retroburgert, 
profitterolt, rozé fröccsöt, csapolt sört, házi limonádét.

 koncertekkel, sportközvetítésekkel, sok-sok 
élménnyel. Mindezt bolondítsa meg néhány pálmafával!
Végeredmény:

Kövessen bennünket Facebook oldalunkon is, hogy

Az étterem,
ahol lehorgonyozhat

Nézzen be hozzánk, hozza el ezt az újságcikket,
és

árából

Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú termékeket, kizárólag
kiadónkon keresztül vásárolhatja meg. Keresse webshopunkat a tema.hu

oldalon, vagy munkaidőben hívja a 06 20 319-9022 telefonszámot!

032 MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

Akciós ár:
47.950 Ft

Listaár: 
95.900 Ft

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

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

113 TAVASZI FELFRISSÜLÉS 

Akciós ár:
10.450 Ft

Listaár: 
20.900 Ft

Hajnal Hotel
3400 Mezőkövesd, 
Hajnal utca 2.
06-49-505-190

Pihenés, kikapcsolódás, 
masszázs mindezt egy 
helyen, Zsóry-fürdőn 
a Hajnal Hotelben! 
Szuper ajánlat, 
gyógykezelésekkel!

016 CSALÁDI PIHENÉS ZEMPLÉN SZÍVÉBEN

Akciós ár:
34.940 Ft

Listaár: 
69.880 Ft

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

Családi pihenés a Magita 
Hotelben! 2 éjszakás szál-
lás 4 fő részére (2 felnőtt 
és 2 18 éven aluli gyerek 
részére), Svédasztalos 
reggelivel.

042 BENTLAKÁSOS SÖRÖZÉS

Akciós ár:
24.000 Ft

Listaár: 
48.000 Ft

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

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

115 PIHENÉS LILLAFÜRED KAPUJÁBAN 

Akciós ár:
16.500 Ft

Listaár: 
33.000 Ft

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

3nap/2 éjszakára,
2 fő részére, reggelivel
(a la carte). Kedvezményes 
Barlangfürdő belépőjegy 
(2 db/egész napos ). 
1 alkalom/fő szauna 
használattal.

091 EGYIPTOMI SZOBOR 

Akciós ár:
6.445 Ft

Listaár: 
12.890 Ft

Átrió Kert 2225 Üllő, Pesti út
e-mail: info@atriokert.hu 
webcim: www.atriokert.hu 
telefon: +36 20 956 3680 

Anyag: plasztik
Magasság: 32 cm

AJTÓ-ABLAK

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

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

www.diadaliv2001.hu

- az ország legnagyobb gyártóitól - 7 év garanciával

-20%
-25%

Kérjen irodánktól személyre szabott ajánlatot!
Már 13 éve a lakosság szolgálatában!
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Sóskúti üzemünkbe galván szak-
munkást valamint karbantartót keresünk 
önálló bejárással. T:06-1-249-9837,  
aerometal@gmail.com

Földmunkára, ásásra segítséget kere-
sek. T: 06 20 920 4261

ÁLLÁST KERES

Jogosítvánnyal, gépkocsival rendelkezõ 
nõ gyermekfelügyeletet, vagy idõs embe-
rek segítését vállalja, egészségügyi szak-
képzettséggel. T:06 30 215 5336

Érdi magyar fiatalember idõseknél, fia-
talnál, pince-, padlástakarítást, kerti és ház 
körüli munkát vállal. T:06 30 346 8214

Festõi és gépkocsivezetõi állást kere-
sek Ausztriába, nemzetközi ADR-vizsgával 
rendelkezem. T:06 20 351 6545

ÁLLATORVOS

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS











DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FELVÁSÁRLÁS

Kimagasló áron vásárolunk antik búto-
rokat, festményeket, régi márkás órákat 
pl.Rolex, Schaffhausen stb, Herendi szob-
rokat, étkészleteket, körpecsétes Zsolnai 
tárgyakat, ezüst cukordobozokat, gyertya-
tartókat, ipari ezüstöt, brilles ékszereket, 
hagyatékokat, aranyat. 06-30/944-8539 
szondigaleria@freemail.hu Teréz krt.10

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GUMISZERVIZ

IDÕSEK OTTHONA

Idõsotthoni elhelyezéseket kínálunk 
Budapesten és környékén, számos szín-
vonalas szolgáltatással, esetleges ingat-
lanbeszámítással. t:06303307784

INGATLAN

Eger mellett, 5.091 m2 dupla telken,120 
m2 családi ház eladó. Beépített terasz,új 
ablakok. Ár: 9,9 millió Ft +36304698236 
www.ingatlan.com/20588565

ÉPÍTÉSI TELKEK akár 0 Ft önerõvel! 
ÜRÖM-Rókahegy, 800 m2 összközmûves 
telkek eladók. www.uromrokahegy.hu 
+36303317820   
www.ingatlan.com/20595810

Áron alul eladó befektetési telek a 
Velencei-tónál, Gárdonyban! 766 nm, 
8 M helyett 6.5 M, korlátozott ideig! 
+36706527258   
www.ingatlan.com/20726505

XVIII. Pestszentlõrincen,  78 nm-es 
tégla építésû újlakás eladó. 1 + 3 félszo-
bás, Ár: 21,8 MFt. 0620-4048554   
www.ingatlan.com/6088586

Érd lakótelepi liftes 4. em. 55 m² 3 
szobássá alakítható erkély, nagy konyha 
alacsony rezsi, mûa. ablakok, tehermentes 
7,6 M eladó. Sóskút, Zámor csere. T:23 
361 368

Érd központban két szobás I. emeleti 57 
m² lakás eladó 11 M Ft, vagy cserélhetõ 
két szobásig. T:06 23 369 172, 06 30 
559 8789

Parkvárosban eladó 2,5 szobás ház 940 
m² telekkel. Pince, terasz, dupla garázs Iár: 
21,2 M Ft. T:06-30/585-4571 16 óra után





















Hatvanban a Bosch gyárhoz közel 
4 szobás felújított családi ház eladó, 
cserélhetõ, sürgõs. T:06 70 608 3715

INGATLANT KERES

Budapesten kisméretû öröklakást vásá-
rolnék. Lehet eladósodott, rendezetlen, 
felújításra szoruló is. tel:06303301044 
Szívesen visszahívom!

JÁRMÛ

KERT

Metszés, permetezés, favágás, gye-
pesítés, bozótírtás, kerítés építése, javitá-
sa. Térkövezés- betonozási munkák. Tel: 
061781-4021, 06 70 547-2584

Szabolcsi nyg. mg szakember vállal 
Érden szakszerû fakivágást veszélyest 
is, bozótirtást, kerttakarítást elszállítás-
sal, kertásást, rotázást, gyepszellõztetést 
gyepfelújítást, kerítés-, tetõfestést, bádog-
javítást. T:0620 312 7676

KIADÓ

Amerikai konyhás, zöldövezeti, 
színvonalas, berendezett lakás, külön 
mérõórákkal, gk.beállóval, hosszú távra 
kiadó. T:06 20 920 4261

Számlaképesen, Érd központjában 2 
szobás családi ház kiadó 75 E Ft+rezsi+2 
hó kaució. T:06-30-439-1638

Érd-Parkvárosban, felújított 40 m²-es 
ház kiadó, 50 E Ft+rezsi+kaució. T:06 
70 332 5544

Nagyobb méretû, bútorozott lakás önál-
ló épületben kiadó. T:06 30 486 8870

KIADÓ - KERES

Másfél szobás kis házat, bútorozatlanul 
bérelnék Érden. T:06 70 597 7450

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi 
rakodókkal OLCSÓN, biztosítással. Vidékre 
10% kedvezmény! Ingyenes árajánlatért, 
hívjon akár most: 06-30/52-98-244 !

LAKÁSFELÚJÍTÁS

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























MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

NÖVÉNY

Oszlopos tuja eladó 50 cm-es 600,- 
Ft/db, Tárnok, Fõ utca, érdeklõdni: 17 óra 
után. T:06 70 670 9754

OKTATÁS

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

Általános iskolás 1-2. osztályos diá-
kok korrepetálását vállalom. T:06 20 912 
1278

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák, festés, mázolás! 
Tel.: 0630/948-8909

ROBOGÓ

Nagy testû robogó príma állapotban, 
rendszámozható, sürgõsen eladó. T:06 
20 920 4261

SZABÓ

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZO-
LÁS olcsón, minõségi kivitelben, bútor-
mozgatással, takarással akár azon-
nalra! Vezetékes telefon:706-6419 
Mobiltelefon:06-20-9877-273

SZOLGÁLTATÁS













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

TÁRSKERESÕ

64/156/65 fiatalos Nõ vagyok, szeretek 
utazni Magyarországon belül, nevezetes-
ségeket megnézni, kirándulni. Keresem 
azt a nem dohányzó Férfit, aki ebben 
partnerem lenne. Telefonszámot a levél 
kézhezvétele után cserélünk, szeretettel 
várom. 2030 Érd, Pf.35.

TELEK

Eladó Érd-Százhalombatta között fõúton 
3410 m² zártkerti telek. Ár:2,9 M Ft. T:06 
20 252 1723

TV JAVÍTÁS

ÜDÜLÉSI JOG







ÜZLET - KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG ELADÓ

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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



AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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Az Érdligeti Általános Iskola 
tornatermében rendezték meg 
vasárnap az U14‑es korosztály 
Pest megyei régiós versenyso‑
rozatának 6., érdi fordulóját. Az 
érdi lánykák a Közgáz B‑csapata 
és a Göd együttese ellen léptek 
pályára, teljes sikerrel. 

Csúcsforgalom volt vasár‑
nap reggel az amúgy bizonyára 
csöndes érdligeti utcácskában. 
A sportnak köszönhetően lett 
tele valamennyi parkolóhely, s 
az ott lévő oktatási intézmény, 
az Érdligeti Általános Iskola. Itt 
rendezték meg ugyanis a röplab‑
dázók Pest megyei régiós mér‑
kőzéssorozatának 6. fordulóját, 
amelynek „izmos” tagja az érdi 
Delta Röplabda Sportegyesület 
csapata is.

Dömötör‑Mátrai Beáta, a 
szakosztály vezetőedzője (de 
talán jobb, ha azt írjuk, hogy 
mindenese), az egykori sokszo‑
ros válogatott játékos, már egy 
órával a kezdés előtt ott volt, 
hogy „rendbe rakja” a lánykáit 
az első mérkőzés előtt.

– Bármennyire is szép az idő, 
süt a nap, reggel van még, fel 
kell ébreszteni őket, ami azt 
jelenti, alapos bemelegítéssel 

kezdünk, hogy „élesek” legyen 
az első meccsükre – mondta a 
szakember.

Még mielőtt bárki is azt 
hinné, hogy felnőttekről, sok 
csatát megélt felnőtt hölgyekről 
van szó, azoknak mondjuk el, 
hogy tini lánykákat: a 14. élet‑
évüket még be sem töltötteket 
kezelt ily komolyan, felnőttként 
Bea asszony. Nincs mese, a tét 
nagy, még akkor is, ha „csak” 
játékról van szó…

– A második helyen állnak, 
tehát minden meccsnek, min‑
den fogadásnak, leütésnek és 
pontnak jelentősége van. Ha 
valóra válnak az elképzelése‑
ink a mai, meg az ezt követő 
két fordulóban, akár az első 
helyen is végezhetünk, de erről 
majd inkább akkor, amikor túl 
leszünk a mai napon – mondta 
az edző, miközben az egyik sze‑
mével a saját csapatát, a másik‑
kal pedig az első ellenfelet, a 
Közgáz B‑együttesét figyelte.

Közben azért elmondta, hogy 
ezeknek a lányoknak akár víz‑
választó is lehet az idei szezon, 
mert az U14‑es korosztály az 
idén játszik először nagypályán, 
s a mostani az első évük, ami‑

kor már hatfős csapatokkal áll‑
nak ki a meccsekre.

– Már az alapozó munkát is 
úgy állítottam össze, hogy meg‑
ismerjék az újat, s megtanul‑
ják: ebben az évben ők már 
„nagyok” lesznek, s elindulnak 
azon az úton, amelyről remé‑
lem, sok‑sok évig nem térnek le. 
A 14 évesek térfelének a mérete 
már kilencszer kilenc méteres, 
a csapatok hat fősek, tehát egé‑
szen mást és másként kell ját‑
szani, mint mondjuk tavaly, a 
minik mezőnyében – mondta 
a vezetőedző, aztán már csak 
azokra figyelt, akikért dolgo‑
zott. A lányokra.

Az amúgy sem szoprán hangú 
szakember, akinek a hangszála‑
it a szombati, a mini és szuper‑
mini korosztály számára kiírt 
mérkőzések is megrongálták, 
ezúttal sem volt csendes, mert 
szinte minden labdamenetet 
kommentált, a pálya mellől diri‑
gált, mondta, kiabálta a jót, az 
okosat.

Ezt tette ugyan, de a lánykái, 
úgy tûnt, saját maguktól is tud‑
ták a jó megoldást (persze, az 
ő edzései alapján…), mert az 
első szettben az történt, amit 
ők akartak. Valóban felnőttes, 
felépített labdamenetekkel tet‑
ték széppé, sikeressé a játéknak 
ezt a részét, aminek meg is lett 
a jutalma. Fölényesen nyertek, 
25:8‑ra.

A második szett sem okozott 
gondot, s a harmadik sem, vagy‑
is a Delta lányai magabiztosan 
gyûrték le 3:0‑ra a Közgázt, s 
egy‑két órával később ugyanezt 
tették a gödi ellenféllel is. Az 
onnan érkezettek is szettgyőze‑
lem nélkül mehettek haza.

Erre szokták azt mondani, 
hogy megérte a pénzét, vagy‑
is, ha mindezt lefordítjuk Bea 
asszonyra, megérte a bereke‑
dést…  Róth Ferenc

Nincs pihenõ nyáron sem
Akárcsak tavaly, az idén is rendez nyári tábort, nem is egyet, 
a Delta. Közvetlenül a tanévzáró után a mini és a gyermek 
korosztály utazik a Balaton partjára, de nem lubickolni, sokkal 
inkább edzeni. Balatonkenesén tölthetnek el két hetet a jövõ 
reménységei, s hogy nem fognak unatkozni, arról Bea „néni” 
gondoskodik majd… A serdülõ korosztály egy hónappal késõbb 
utazik edzõtáborba, õk is a Balatont célozzák meg. Ez a kor-
osztály Gyenesdiásra megy, õk ott szenvednek majd azért, hogy 
minden jól menjen az õsszel.

A szinte non-stop edzõtáborozások után augusztusban már 
itthon, Érden pattognak majd a vezényszavak (meg a labdák), 
mert a Bolyai iskolában lesz nyári alapozás – szintén az õszi 
sikerek jegyében.

A Delta Röplabda SE lánykái két ragyogó gyõzelmet értek el

A rekedt hangú edzõnõ  
boldog délelõttje

A jókedvû gyõztesek – és itt már az edzõnõ is mosolyog
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Félelmetes leütés készül – retteg-
het az ellenfél

Hirdetmény
Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata megkezdte a hatályos, 
184/2008. (VI.26.) KGY határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepciójának és ezzel 
összefüggésben a 101/2008. (IV.24.) KGY. határozattal elfogadott Integrált Városfejlesztési 
Stratégiájának felülvizsgálatát, ill. új településfejlesztési dokumentumainak készítését. 
(A hatályos településrendezési dokumentumok a város honlapján megtalálhatók: 
http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/teleprend/telepfejlkonc08, http://
www.erd.hu/nyitolap/e_demokracia/kozzetetel/koncepciok/ivs_2008.html?query=IVS)

A felhívás megtekinthető a város honlapján a http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/
onkormanyzat helyen a településrendezési eszközök módosítása címszó alatt is.

A vonatkozó jogszabályok, és Érd MJV 80/2013. (III.28.) számú határozata szerint a település‑
fejlesztési dokumentumok módosítása során biztosítani kell a véleményező partnerek – lakos‑
ság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek – minél szélesebb 
körének bevonását. 

A „partnerségi egyeztetés előzetes tájékoztatási” szakaszában kérjük, hogy 2014. május 12‑ig 
nyilatkozzanak arról, hogy az eljárásban partnerként részt kívánnak‑e venni, illetőleg írásos 
javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a készülő településfejlesztési 
dokumentumokkal kapcsolatban. 

Nyilatkozatukat, észrevételeiket a fenti határidőig írásban leadhatják a Polgárok Háza 
Ügyfélszolgálati Irodáján (Alsó u. 3.), a Főépítészi Csoportnak (Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba) 
címezve, vagy a foepitesz@erd.hu e‑mail címre küldve. 

T. Mészáros András Polgármester nevében eljárva: 
 Ágó Mátyás főépítész

Nyári úszótábor
Kedves Szülők!
Értesítjük önöket, hogy nyári úszótábort szervezünk június 16-tól,  heti turnusokban.
Legfontosabb tudnivalók:   
– minden nap 08.00- 16.00 óráig tartjuk foglalkozásainkat
– ebédet és uzsonnát biztosítunk
– egy tábori nap ára 3600/nap
– testvér kedvezmény érvényesíthető (a második gyermeknél 3100/nap )
– kezdő gyermekek jelentkezését is várjuk (4 éves kortól)

Részletes program:  
– tábor nyitás/gyülekező a Gárdonyi Géza Tanuszodánál, reggel 7.15-től 7.45-ig
– tábor zárás 16.00 óra /ügyelet 16.30–ig/
– napi 2x 60’perces úszás reggel, illetve délután
 A két úszás között, napközben szakemberek irányításával sportfoglalkozások, (Sorverseny, labdajátékok, stb.) valamint különböző szí-
nes programjaink várják gyermekeiket (rajz és kézműves foglalkozás, éneklés, mesedélután). Helyszíneink: uszoda, udvar, tornaterem
A gyermekek csak abban az esetben mehetnek egyedül haza a nyári napközis foglalkozás helyszínéről, ha ezt írásban, dátummal ellátva 
kéri a szülő!
A foglalkozások helyszíneit az érdi Tanuszoda (Érd, Gárdonyi Géza u 1/.), valamint a Gárdonyi Géza Ált. Iskola  (Érd, Gárdonyi Géza u. 
1/b) biztosítja. 

Turnusok időpontja:  Június 16. - június 20 Június 23. – június 27. 
 Június 30. - július 4. Július 7.- július 11.
 Július 14.- Július 18 Július 21.- július 25.
 Július 28.- augusztus 1.

Jelentkezés: folyamatosan, de legkésőbb az adott turnust megelőző héten.               
Befizetés: június 2-tól minden hétfőn 16.00-17.15-ig a helyszínen (uszoda) Fülöp Henriettnél.

Várjuk  jelentkezését!!!!!!

Érdeklődni és jelentkezni  az alábbi telefonszámon lehet:
Fülöp Henriett    +36/ 20 22 15 502 

Intenzív úszásoktatás 
indul kezdő gyermekek részére

Június 16-tól augusztus 1-ig intenzív, heti 
5 alkalmas úszásoktatásra várjuk gyermekek 
jelentkezését, 4 éves kortól. Az oktatás idő-
pontja: hétfőtől péntekig 16.00-17.00 óra között. 
Helyszíne: Érd, Gárdonyi Géza u. 1. tanuszoda. Az 
úszásoktatás egyhetes ára 6000 Ft (testvérkedvez-
mény érvényesíthető)
Befizetés: Június 16-tól hétfőnként 16.00-17.15 
óra között az uszodában Fülöp Henriettnél.

Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon: 
Fülöp Henriett (06/20 22 15 502)

 Érdi Úszó Sport Kft.

M E G N Y I TOT T U N K !

1,5 l szentkirályi 99 Ft
1,5 l naturaqua 99 Ft
2 l mizse 85 Ft
bomba 149 Ft
burn 229 Ft
monster 325 Ft
aranyfácán dob. 169 Ft
borsodi friss 199 Ft
riesenbrau dob. 139 Ft
riesenbrau ü. 109 Ft
soproni dob. 199 Ft
kozel dob. 179 Ft

borsodi dob. 189 Ft
ászok dob. 179 Ft
ászok üveges 169 Ft
dreher dob. 195 Ft
lafiesta borok 359 Ft
villányi borok 890 Ft
varga borok 439
tabdi borok 350 Ft
cserszegi flak. 1 l 320
cserszegi flak. 2 l 499
0,05 l szesz (37,5%) 149 Ft
0,2 l szesz (37,5%) 519 Ft


