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Városiasodási tervek
Érd számára az uniós csatlakozás elõnyökkel járt, 
a város élni tudott a pályázati lehetõségekkel.

2

Kárpátaljai festõk
Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében jött létre a kiállítás.

7

Felhõtlen majális

Lógott az esõ lába, de megúsztuk. Kár lett volna ezt a szép, elsõ májusi napot fel-
áldozni Esõisten oltárán, mert akkor ugrott volna ez a színes, gazdag programka-
valkád. Az idei majális is ezreket vonzott a Fõ térre és környékére, ahol az árusok 
is felsorakoztak az érdi felnõttek és gyerekek örömére. 3. oldal

Ünnepélyesen búcsúztak a diákok
„Sírj, mert vége van, moso-
lyogj, mert megtörtént!” – 
ezzel a gondolattal búcsúz-
tak a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium tizenegyedik év-
folyamának tanulói az április 
30-án elballagó százhatvan-
három diáktársuktól. Idén 
öt évfolyam végzõsei álltak 
megilletõdve, egyszerre 
boldogan és szomorúan a 
tavaszi verõfényben, hogy 
ünnepélyes keretek között 
elköszönjenek iskolájuktól, 
társaiktól, tanáraiktól.  
 5. oldal

Az elsõ ballagás

Elsõ alkalommal ballagtak – és érettségiztek – közép-
iskolás diákok az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnáziumban. Az ünnepélyes búcsúztatásra múlt 
szerdán került sor, az intézmény összes diákja és pe-
dagógusa részvételével. Az igazgatónõ azzal biztatta 
tanulóit: ne féljenek az érettségitõl, hiszen az évfo-
lyamon nagyon jó tanulmányi eredmények születtek. 
 4. oldal

Pálinkák versengtek
Tavasszal a pálinka szezonja volt Érden, ekkor 
rendezték meg a város elsõ pálinkaversenyét,
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Gyõzelem Gödöllõn
A középmezőnyhöz tartozó, odahaza veszé-
lyes gödöllőieket győzték le az érdiek.

16

Meséltek

A mesét nemcsak hall-
gatni, hanem mondani is 
nagyon jó – ezt már a leg-
kisebbek is tudják. Nem 
véletlen, hogy a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár 
prózamondó versenyén 
idén is kilenc iskola 32 
diákja indult. 12. oldal

Száz év

Megélt két világháborút, 
forradalmat, rendszervál-
tozást. Nusi néni, azaz 
Edvi Rezsõné május 1-
én ünnepelte 100. szüle-
tésnapját. Az érdi Szent 
József Otthon lakóját T. 
Mészáros András pol-
gármester köszöntötte a 
különleges alkalomból.  
 10. oldal

TÁBOROZZ VELÜNK!TÁBOROZZ VELÜNK!
BUDAPESTBUDAPEST

TROPICARIUM – A CÁPÁS ÁLLATKERT
Bővebb információ: www.tropicarium.hu 

Tel: 1- 424-3050 
Jelentkezés: info@tropicarium.hu

TROpi-ZOOTROpi-ZOO

A résztvevő gyerkőcök megismerkedhetnek a Tropicarium kulisszatitkaival, 
a Csodák Palotája összes játékával, a Nagytétényi Kastély kézműves
foglalkozásával, a Szoborpark izgalmas történetével, s emellett mozizás, 

játszóház és sok egyéb játékos program színesíti a vakáció napjait. 
Napi háromszori étkezés és a gyerekek nyelvén értő fiatal pedagógusok 

biztosítják a szabadidő értékes eltöltését. Jól hangzik, ugye?

Légy részese a nyár egyik LEGIZGALMASABB 
kalandjának!
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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.

Május elseje nemcsak a munka 
ünnepe, hanem Európa-nap is. 
A magyarok többsége uniópárti; 
vannak azonban az országnak 
olyan területei, ahol az embe-
rek nem érzik úgy, hogy nyer-
tek hazánk tíz évvel ezelőtti 
uniós csatlakozásával. A május 
25-i EP-választás alkalmat ad 
arra, hogy mindenki elmondja a 
véleményét az Európai Unióról, 
illetve azokról a szervezetekről, 
pártokról is, amelyek indulnak 
a megmérettetésen – hívta fel a 
figyelmet április 30-i sajtótájé-
koztatóján T. Mészáros András. 
A polgármester hozzáfûzte: 
véleménye szerint a Fidesz–
KDNP jelöltjei – akik közt van 
erdélyi, kárpátaljai, szerbiai, 
illetve felvidéki magyar is – kép-
viselik leginkább a nemzeti 
érdekeket. 

– Érd számára az uniós csat-
lakozás kifejezetten hasznot 
hozott, hiszen a város számára 
lehetőség nyílt az EU-s forrá-
sok felhasználására. Az elmúlt 
években közel több mint negy-
ven milliárd forintnak megfe-
lelő pályázati összeg érkezett 
a városba; megvalósulhatott 
a csatornázás, bővülhetett a 

szakorvosi rendelő profilja, 
megújulhatott a Gárdonyi isko-
la, létrejött a főtér, a Gesztelyi-
ház felújításával megnyílhatott 
a Városi Galéria, lezajlott a 
RÁVNA-projekt, új kiállítótér-
rel bővült a Magyar Földrajzi 
Múzeum – sorolta a példákat T. 
Mészáros András, hozzáfûzve: 
az egy lakosra jutó EU-támoga-
tás tekintetében Érd az élme-
zőnyben helyezkedik el.

A polgármester beszélt azok-
ról a jövőbeni fejlesztésekről 
is, amelyekhez szintén uniós 
forrást szeretne igénybe venni 
a város.

– Beadtunk egy pályázatot – 
több településsel közösen – egy 
hulladékhasznosító üzem létre-
hozására. Anyagunkat elfogad-
ták, ám tartaléklistára helyez-
ték – ezen a mi pályázatunk 
áll az első helyen. Reméljük, 
hogy lehetőségünk lesz az 1-
1,2 milliárd forintos beruházás 
megvalósítására. Emellett foly-
tatni szeretnénk a kommuná-
lis infrastruktúra fejlesztését, 
a járda- és útépítést, felszíni-
víz-elvezetést. Érdemes elgon-
dolkodni az intézményeink 
fejlesztésén is. Több iskolánk 

felújítására, bővítésére szükség 
lenne, középiskolai férőhelyek 
létrehozatalával. Más, ugyan-
csak közszolgáltatásokat nyújtó 
intézményeink fejlesztésére is 
szükség lenne; gondolok itt a 
könyvtárra, a mûvelődési házra 
– sorolta a polgármester, hang-
súlyozva: Érd nem régi, klasz-
szikus szerkezetû város, az 
urbanizáció tekintetében még 
fejlődnie kell – viszont csak 
az előnyöket szabad átvennie. 
Fontos lenne új funkciókat is 
idetelepíteni, mint például 
járásbíróság, járási ügyészség, 
és egy olyan kórház felépítésére 
is szükség lenne, ami százezer 
ember kiszolgálására alkalmas. 
Ha mindez megvalósulna, az 
itt élők úgy érezhetnék, hogy a 
falusias és az urbánus környe-
zet előnyeit sikerült ötvöznie 
a városnak. Hogy ezek a ter-
vek 2014 és 2020 között hogyan 
valósulhatnak meg, azt a jövő 
dönti el. Az integrált település-
fejlesztési stratégia elkészül a 

szeptemberi határidőre – ebben 
hangsúlyosan jelenik majd meg 
az infrastruktúra fejlesztése, a 
meglévő intézmények fenntar-
tása, állapotuk javítása, illetetve 
harmadikként újak létrehozása. 
Remélem, ha nem is minden 
tervünkre, és nem is száz szá-
zalékosan, de legalább 60-80 
százalékban megtaláljuk majd 
az uniós forrásokat – mondta 
a polgármester, aki beszámolt 
arról, hogy idén is lesz TeSzedd! 
várostakarító akció, amit az 
ÉTH Kft. szervez, és a jobbolda-
li Összefogás Egyesület is részt 
vesz a munkában. (Bővebb 
információt olvasóink a mellé-
kelt összeállításban találnak.)

T. Mészáros András végeze-
tül sok sikert kívánt az érettségi 
előtt álló fiataloknak – a saj-
tótájékoztató napján zajlottak 
ugyanis Érd középfokú oktatási 
intézményeiben a ballagások; 
ezekről lapunkban bővebben a 
4. és az 5. oldalon olvashatnak.

 Ádám Katalin

„Az urbanizációnak csak az elõnyeit szabad átvennünk”

Uniós forrásokat megcélzó 
városiasodási tervek
Érd számára az uniós csatlakozás elõnyökkel járt, 
hiszen a város élni tudott a pályázati lehetõségekkel 
– mondta az Európa-napot megelõzõ sajtótájékoztató-
ján T. Mészáros András, aki nemcsak a megvalósult, 
hanem a tervezett fejlesztésekrõl is beszélt. Szó esett a 
Teszedd! akcióról és az érettségikrõl, ballagásokról is.

A Gesztelyi-ház is uniós támogatásból újulhatott meg – a felvételen az 
átépítés elõtti és alatti állapot látható

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Érd az EU-csatlakozás nyertese – a szakorvosi rendelõintézet is uniós 
forrásból bõvülhetett (képünkön a 2010-es építkezés)
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Két napig volt kutyám és agyon-
nyomott a felelõsség. Remélem, 
még nem szeretett belém iga-
zán, mert hogy nem fogadott el 
falkavezérnek, abban egészen 
bizonyos vagyok. Annál ez a fia-
tal állat sokkal függetlenebb és 
szabadabb lélek volt. Így talán 
utóbb be tudott illeszkedni Szép 
Zsoltiék mindennapi életébe a 
szomszédos Százhalombattán, 
egy kertes házban, ahová szere-
tettel befogadták egy kiöregedõ 
félben lévõ, unatkozó, de leg-
alább annyira kedves és okos 
falusi keverék mellé, mint az én 
kis Schwarzom. 

Akkoriban még hittem abban, 
hogy egy nagy bérházban is 
lehet egy nagyon kicsi kutyát 
tartani. Agglegény voltam, ráa-
dásul úgy véltem, a nõi nem 
titokzatos nagy magányosaihoz 
is könnyebben találok utat, ha 
egy fekete kutyafiú sétál mel-
lettem, szeretetet és közös 
beszédtémát kínálva. A kutya 
kicsi volt és étvágya ellenére 
abban sem bízhattam, hogy 
egyszer majd nagy lesz, mert 
költõbarátomtól kaptam, aki 
törökbálinti lakosként volt diós-
di könyvtáros. Az anyát, ezt a 
szépséges szukát tehát ismer-
tem, legfeljebb a nemzésben oly 
vállalkozó kedvû édesapa „sze-
mélye” lehetett kétséges. Egy 
biztos, a fekete és a földszintes 
fajtajelleg gyõzött, tehát a név-
adás is könnyûnek bizonyult. 
A korcs szótól tartózkodtam, a 
drága kis kutyámban egyáltalán 
nem az zavart, hogy gyakori 
jeladásként vizeletével illatosí-
totta a negyedik emeleti panel 
zöld padlószõnyegét. Nem, még 

az sem izgatott különösebben, 
hogy a két háború között bõrbe 
kötött Révai lexikonjaim gerin-
cét lefejtve hozzá akart jutni 
az enyvben feloldott mûemlék-
jellegû csontléhoz. Az azonban 
már fölkavart, hogy ha érdi 
munkahelyemre magammal vit-
tem, akkor kötetlen munkaidõ 
ide, kötetlen munkaidõ oda, õt 
az alkalmi, napközbeni séták 
nem elégítették ki. Tehát unat-
kozott az irodámban, elkó-
dorgott a kertbõl, így a mai 
Földrajzi Múzeum mögöt-
ti parkban rohangálva kellett 
megkeresnem, rettegve, hogy 
az ekkor még jóval szerényebb 
forgalom áldozata lesz. Persze 
a két nap alatt szunyókáltunk 
együtt koraeste, mellém akart 
vetõdni a fürdõkád habzó vizé-
be, föl akart ülni legénylakásom 
kétszemélyes konyhaasztalá-
hoz és kókusz szõnyeget pöty-
tyintgetett a szürke linóleumra 
a lépcsõházban. Érd panelházai 
akkor még annyira újak voltak, 
hogy körülöttük a lakók kezd-
tek parkosítani, önmagukat is 
közösségnek képzelve, s a köz-
ponti fûtés, a mindig elérhetõ 
meleg víz a luxuskörnyezet 
érzetét keltette. 

Földszintes Feketémtõl mégis 
meg kellett válnom. Ennek oka 
egy drámai helyzet volt, ami 
inkább az én idegeimet szag-
gatta rongyosra, mint a kotorék 
õsök harciasságát õrzõ Feketics 
királyfiét. Az Ófalu kis utcáin 
sétálgatva, a nyárvégi délután 
idilljében, amikor akár Krúdy 

Gyula is szembejöhetett volna 
velem a járda fölé boruló fák 
alatt, egy valahonnan elsza-
badult farkaskutya vetetette 
utánunk magát.  Míg a nyit-
va hagyott kertkaput, vagy a 
gondatlan gazdát próbáltam 
rémült tekintetemmel meglel-
ni, már az én Földszintesem 
nyakát harapta némán az Óriás, 
már a kölyökkutya sivalkodása 
rémített s önnön tehetetlensé-
gem izzadságában fürödtem. 
Valami õsi indián harci kiáltás-
sal igyekeztem szétválasztani 
a küzdõ feleket, ám beláttam, 
hogy tornacipõvel nem tudok 
eléggé nagyot rúgni az én serdü-
letlen kutyámhoz képest még-
iscsak kifejlett hímbe, tehát a 
kezembe lévõ pórázzal ütöttem. 
Nem volt szép dolog, de hatásos 
végül. Még az állatorvosnál is, 
ahol másodszor is ellátták ebem 
baját - varrni szerencsére nem 
kellett, csak fertõtleníteni - kap-
kodtam a levegõt. Ekkor érez-
tem, hogy az állattartás akkora 
felelõsség, hogy nem tudok vele 
megbirkózni és vagy most, vagy 
soha, de el kell fogadnom a 
kedves befogadásra vonatkozó 
felajánlást. Még hetekig jártam 
látogatni, de lassacskán egyre 
inkább csak a családhoz fûzõdõ 
barátság és a nosztalgia vitt, 
mert Földszintes Fekete szépen 
cseperedett, hûséges játszótársa 
és barátja lett öreg társának, 
s annak kimúlása után már õ 
volt a ház legmegbízhatóbb és 
tanult õrizõje. Ha egyre ritkáb-
ban Battán jártam, már nem 
tudtam eldönteni, hogy a beto-
lakodót ugatja bennem, vagy a 
régi ismerõst Antall István

Állatbarát

Sok mindent lehet építeni. 
Lehet például lakást, házat, 
templomot, iskolát, még stadi-
ont is. Épülhet vasút és metró, 
híd és alagút, sporttelep és 
uszoda, meg persze sok egyéb 
is. Újabban azonban egyre 
gyakrabban hallunk bizo-
nyos belső építkezésekről is. 
Ezekhez is készülnek tervek, 
körvonalazódnak megfelelő 
elképzelések, szükség van 
anyagokra – anyagiakra – is, 
tehát rengeteg a hasonlóság, 
legfeljebb a végeredmény, a 
„létesítmény” befejezése 
más, talán mondhatjuk úgy 
is: az esetek nagy részében a 
„készre jelentés” hordoz némi 
bizonytalanságot. 

A napjainkban zajló vizsga-
időszakok, legyenek bármely 
tanintézményben, ha alapo-
san végiggondoljuk, egy-egy 
ilyen építési szintet jelentenek. 
A tanuló a rendelkezésére ál-
ló eszközökkel, anyagokkal, 
közremûködőkkel és nem utol-
só sorban saját tehetségével 
felépítette magát valameddig. 
Addig, ameddig tudta, ameny-
nyi lehetősége volt, amennyire 
a képességei engedték. Aztán 
vagy építkezik tovább, vagy 
nem. Nem véletlen, hogy egyre 
több területen próbálnak ezek-
hez a sajátos építkezésekhez 
segítséget nyújtani. Nehezíti a 
dolgot, hogy maga az „épít-
mény” különleges: nem más, 
mint maga az ember. Ha bi-
zonyos csoportok tagjainak 
hasonlóak is a tulajdonságai, 
hasonló a munkaköre, akkor 
sincs helye semmiféle szabvá-
nyosításnak, hiszen mindenki 
sajátos, egyedi, megismételhe-
tetlen egyéniség. Amit viszont 
lehet tenni, és amire egyre 
több helyen vállalkoznak, az 
sajátos formája az építkezés 
segítésének. Különleges útvo-
naltervekről van szó, melyek-
ben a befogadó közeg, vagyis 
az a hely – intézmény, szer-
vezet – fogalmazza meg az 

igényeit az építkezővel, azaz: 
a vállalkozó emberrel szem-
ben. A követelményekhez ter-
mészetesen hozzá tartozik a 
másik oldal is, vagyis ha vala-
ki valameddig felépíti magát, 
akkor részesül a szintjének 
megfelelő javadalmazásban. 
Egyszerûsítve: ha valaki vál-
lalja, hogy megszerez bizo-
nyos képzettséget, szert tesz 
megfelelő gyakorlatra, akkor 
– ugyancsak előre meghatáro-
zott mértékben – számíthat az 
elért szintnek megfelelő anyagi 
és egyéb előnyökre.

Akár üzleti megállapo-
dásnak is nevezhetjük ezt a 
módszert, és mivel átlátható, 
ellenőrizhető, mindenképp 
tiszta, korrekt üzletről van szó. 
Pedagógusoktól rendőrökig 
számtalan fontos foglalkozási 
területen foglalkoznak a beve-
zetésével – igen, az életpálya 
modellről van szó, ami olykor 
bizony vitákat is kelt. Ez vár-
ható is volt, hiszen ahol em-
berekről, emberi sorsok ala-
kulásáról kell dönteni, ott ez 
törvényszerû. Amikor beton, 
vagy tégla építmények megfele-
lőségét vizsgálják tervezéstől a 
kivitelezésig, ahol nyilvánvaló-
an sokkal egyszerûbben megfo-
galmazhatók a követelmények, 
ott is vannak viták, akkor hús-
vér emberek esetében miért ne 
lennének? Ha ezek szakmaiak, 
akkor nincs is semmi gond, 
ám ha például érdekcsoportok 
próbálnak zavart kelteni, vagy 
ha a korábban, esetleg érdem-
telenül megszerzett pozíciók, 
jövedelmek féltése gerjeszt 
indulatokat, akkor bizony az 
egész építmény meginoghat. 

Márpedig ez a legfontosabb, 
akár valóságos építményről, 
akár életpályáról van szó: egyik-
nek sem szabad összedőlnie.

A szerkesztõ jegyzete

Építkezések
 

A szemünk hol az égbolton, 
hol a nagyszínpadon volt, néha 
odafönt is „koncerteztek”, de 
ez sem riasztotta el az embe-
reket: családok, párok jöttek 
először Kukutyinba, egy zenés 
gyermekmûsorra, majd egy 
nagyszabású táncos gálára, ame-
lyen az érdi táncegyüttesek lép-
tek fel a Tánc Világnapja alkal-
mából. Aztán jó ebédhez szólt a 
nóta Pásztorka Sándorral. 

S valóban, az egész tér egy 
nagy étteremmé és játszótérré 
változott. Sültek a kolbászok 
és a húsok, sültek a napozók, 
mézeskalácsosok, „cukorká-
sok”, süteményesek adták a 
desszertet, sörösök, borosok, 
kólások oltották szomjunkat. 

A gyerekek sem unatkoztak, 
mert volt gumicsúzda, lufi, vat-
tacukor, arcfestés, gyerekmûsor. 
A Múzeumkertben még Muki 
bohóc is várt rájuk, sőt, nem 
messze onnan, a Felső utcában 
még egy igazi tûzoltókocsira is 
felülhettek. A bátrabbak pedig 
a piros autó kosarába is beszáll-
hattak, hogy a fellegekhez 
közelebb jussanak. A tízéves 
Krisztián és Andrea nagyon 
élvezte a lassú emelkedést. 
Mikor néhány perc múlva lejöt-
tek a tíz emeletnyi magasságból, 
megkönnyebbülten mondták:

– Hû, de nagy élmény volt 
odafönt!

– Hány méter magasan jár-
tatok?

– Azt mondta a tûzoltó bácsi, 
hogy harminchét méter a maxi-
mális magasság, amelyre fel-
megy a kosár, így tudnak tûz 
esetén feljutni akár a tízedik 
emeletre is…

– Nem féltetek?
– Neeem! – válaszolták egybe-

hangzóan.
 Felnőttek is hosszú sorban 

várakoztak a magaslati leve-
gőre… Minden pad foglalt 
volt a téren, sokan fagylaltoz-
tak, napoztak, beszélgettek. 
A gumicsúzda mellett több 
gyermek hintalovon „ügetett”, 
és érdekes volt a mozgó elektro-
mos lovacskák látványa is.

 A Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ vezetése igen színes 
programot állított össze erre a 
majálisra. Még délutánra, késő 
estére is jutott bőven a nívós 
produkciókból, bár a mûfaji 
meghatározás szerint elsősor-
ban a „könnyû” zene hívei örül-
hettek. Két, klasszikus zenén 
nevelkedett és azt mûvelő 
mûvész mutatta meg a több 
száz hallgatójának, hogy ehhez 
a mûfajhoz is ért. Az Érden élő 
Szóka Júlia operettprimadonna 
és a szintén érdi harmonikás, 
Szokolai Zoltán tett erre az alka-
lomra kirándulást a tánczene 
világába. Felcsendültek a nagy 
hazai és világslágerek, például a 
Kellj, hogy várj, az O sole mio, a 
Marina Marina, a Love story és 
anyák napja alkalmából az Úgy 
szeretném meghálálni is. 

– Nagyon élveztük ezt a 
kirándulást a tánczene világába, 
annyira, hogy Zolival elhatároz-
tuk, máskor is fellépünk ezzel a 
mûsorral hasonló rendezvénye-
ken – hallottuk Szóka Júliától, 
akit a közönség elsősorban 
az operett és a nóta világából 
ismer. – Úgy vettük észre a szín-
padról, hogy a közönség is szí-
vébe zárta ezt produkciónkat és 
együtt nosztalgiázott velünk.

– Mennyire könnyû ez 
mûfaj?

– Egyáltalán nem könnyû. Erre 
a csaknem egy órás mûsorra 
másfél hónapig készültünk…

Szokolai Zoltán az ország 
egyik legjobb harmonikása 
gyakran fellép színházakban 
is, hiszen színdarabokban 
kísér többek között két kitûnő 
színmûvészt: Nagy-Kálózy 
Esztert és Vári Évát:

– A klasszikus zene mel-
lett a sanzonok is közel áll-
nak hozzám, hiszen Edit 
Piaf-előadásokban is részt 
veszek, ezért ide is becsem-
pésztem egy-két híres Piaf-szá-
mot – mondta. – Julikával jó 
volt együtt dolgozni, meglepe-
tés volt a számomra is, hogy 
milyen kitûnően tolmácsolta 
ezeket a „könnyû” slágereket.

Õket egy tinikedvenc, Brasch 
Bence követte, majd Tóth Vera, 
aki nem először lépett fel Érden, 
ahová gyakran jár, mert a leg-
jobb barátnője itt él…

– Jaj, csak ne essen az eső, 
mert innen még Debrecenbe 

Énekesek, táncosok, bohócok, együttesek

Felhõsen is felhõtlenül vidám majális
Lógott az esõ lába, de megúsztuk. Kár lett volna ezt 
a szép, elsõ májusi napot feláldozni Esõisten oltárán, 
mert akkor ugrott volna ez a színes, gazdag program-
kavalkád. Az idei majális is ezreket vonzott a Fõ térre 
és környékére, ahol az árusok is felsorakoztak az érdi 
felnõttek és gyerekek örömére.

rohanok tovább, a stadion ava-
tóra – mondta és rázendített 
legjobb dalaira. Nagy sikert 
aratott, mint ahogy a szom-
szédból, Battáról érkező, az X-
faktorban feltûnt sztárcsapat, 
a ByTheWay is. A Metronom 
dobiskola bemutatkozása után 
T. Mészáros András polgármes-
ter köszöntötte a megjelenteket, 
aki egyben a közelgő Anyák 
Napja alkalmából külön is meg-
emlékezett az édesanyákról.

A vidám érdi majálist a 
Danubius Best Of és a Helikon 
Band koncertje zárta.

 Temesi László

A járkáló hintaló is népszerû volt
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Szóka Júlia és Szokolai Zoltán „duettje”
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A ballagás és az érettségi vizsga 
minden  iskola  életében  emlé-
kezetes  esemény  –  hát még  ha 
először  történik!  Így  volt  ez  az 
Érdi  Gárdonyi  Géza  Általános 
Iskola és Gimnáziumban is, ahol 
április  30-án  először  búcsúz-
tattak  gimnáziumi  osztályt. 
A gyerekek – a  legkisebb elsős-
től a legnagyobb tizenegyedike-
sig  –  gyönyörûen  feldíszítették 
a  többszintes  iskolát,  és  kora 
délután  ünnepi  díszben  várták 
a  búcsúzókat.  Pintérné  Bernyó 
Piroska  igazgató  –  aki  egyben 
a végzős 12. a osztályfőnöke  is 
–  az  ünnepség  előtt  elmondta 
lapunknak,  hogy  két  osztály, 
azaz hatvan diák ballag és érett-
ségizik idén a Gárdonyiban.
– Nagy izgalommal készülnek 

a gyerekek és tanáraik is, hiszen 
ez az első érettségi iskolánkban. 

Tizenkét  diákunk  emeltszintû 
vizsgát  tesz  valamilyen  tárgy-
ból, és a két osztályból hét gye-
rek  kivételével  (akik  az  OKJ-s 
képzést  választják)  minden-
ki  egyetemre  vagy  főiskolára 
jelentkezett  –  hangsúlyozta  az 
igazgató.
Mivel  az  iskolában még nem 

volt  gimnáziumi  ballagás,  a 
most végző évfolyam alakíthatja 
ki a hagyományokat. 
–  Négy  esztendeje  a  kilence-

dikesek  vezették  kézen  fogva 
a  kis  elsősöket  a  tanévnyitóra. 
A kicsikből  mára  negyedikesek 
lettek, akik egy kis meglepetés-
sel  búcsúznak  ma  a  végzősök-
től. Emellett a tizenkettedikesek 
a hét elején elültettek egy juhar-
fát,  ami  szimbolizálja,  hogy  itt 
gyökeret  vert  egy  gimnázium. 
A következő évtől egy-egy tábla 

jelzi  majd  a  fa  tövénél,  hogy 
ismét  kirepült  egy  évfolyam 
– mondta  az  igazgató,  aki  osz-
tályfőnökként  kétszeresen  is 
búcsúzott  az egyik végzős osz-
tálytól.
A ballagás délután három óra-

kor kezdődött. A diákok az első 
emeleti  termeket  járták  végig, 
majd  fiatalabb  társaik  sorfala 
közt  az  udvarra  vonultak,  ahol 
elsőként Sárközi Márta, az Érdi 
Tankerület  igazgatója  köszön-
tötte őket.
–  Tisztesség,  hûség,  becsü-

letesség,  megbízhatóság,  szoli-
daritás.  Ezek  a  pedagógusaitok 
által hozzáadott legfőbb értékek; 
ez  jelenti  az  iskola  szellemisé-
gét,  hiszen  Gárdonyi  óta  tud-
juk: „a falak ereje nem a kőben 
vagyon”,  hanem  a  falak  közt 
munkálkodók  szellemiségében. 
Minden  rangsornál,  versenynél 
többet  ér  az  az  érték,  amit  a 
pedagógusaitok  tudtak  nektek 
adni  –  ez  pedig  a  szeretet;  a 
társ,  a  család,  a  haza  szerete-
te.  Pedagógusaitok  az  alapokat 
lerakták.  Rajtatok  múlik,  hogy 
mit építetek rá, viskót vagy palo-
tát  –  hangsúlyozta  a  tankerület 
igazgatója,  aki  sikereket,  bol-
dogságot  kívánt  a  végzős  diá-

Április  utolsó  napján,  délelőtt 
rendezte  az  Érdi  Kós  Károly 
Szakképző  Iskola  ballagási 
ünnepségét.  A mostani  épület 
falai  az  1973-as  átadás  óta  jó 
négy  évtized  végzős  diákja-
it  látták  „elballagni”.  Ez  több 
ezer  szakembert  jelent  és  nem 
soroltuk még  ide  a  jogelőd,  az 
1955-től mûködött 220. sz. Ipari 
Szakmunkásképző  Intézetből 
kikerülteket.  Egyszóval:  a múlt 
kötelez, hiszen az  intézmény a 
szakképzés  terén  komoly  érté-
keket mutathat fel.
 Ebben a tanévben 133 tanuló 

ballagott hat osztályfőnök veze-

tésével.  Nyolc  szakma  végző-
sei  voltak  jelen  ezen  a  napon. 
Soroljuk fel, hogy az intézmény 
2014  tavaszán  milyen  szakem-
bereket ad a munkaerőpiacnak: 
szakács,  cukrász,  festő,  mázo-
ló-  és  tapétázó,  karosszériala-
katos,  élelmiszer-  és  vegyi  áru 
eladó,  villanyszerelő,  központi 
fûtés-  és  gázhálózat  rendszer-
szerelő  és  irodai  asszisztens. 
A szakiskolai képzést befejezők 
mellett negyvenen várhatják az 
érettségi megmérettetést.
  A ballagáson  jelen  volt  Érd 

Megyei Jogú Város alpolgármes-
tere, Segesdi János is.

  –  A következő  tanév  végén 
az  érettségizők  száma  nagyobb 
lesz,  hiszen  új  szakmacsopor-
tunk,  a  rendészeti-sport  2011 
őszén  indult  osztálya  is  végzős 
lesz.  A meglévő,  hagyományos 
szakmacsoportjaink  mellé  az 
elmúlt  3-4  évben  felvettük  az 
előbb  említett  rendészeti  szak-
macsoport mellett a vendéglátást. 
Elmondhatjuk,  hogy  a  magunk 
módján sikeres próbálkozás volt. 
Iskolánk,  a  középfokú  szakkép-
zés  érdi  mûhelye  iránt  évről-
évre  egyre  többen  fordulnak, 
ezt  látjuk  a  jelentkezők  nagy 
számából. Mi próbálunk megfe-
lelni ennek az elvárásnak az érdi 
agglomerációs régióban – össze-
gezte az iskolai évet Weszprémy 
Barna intézményvezető.
 Jelen iskolai év újdonsága volt 

a ballagók  szemszögéből, hogy 
a decemberi szalagavató ünnep-
ség már  az  új  városi  sportcsar-
nokban zajlott le. Április kegyes 
időjárással  búcsúzott  a  balla-
góktól, hiszen eső nem, inkább 
a  hirtelen  kisütött  nap  ereje 
tette  próbára  a  jelenlévőket. 
A ballagók mosolygó arcai talán 
összegezték  az  itt  töltött  éve-
ket. De  az  eddigi munkát  lezá-
ró  megmérettetés  még  előttük 
van,  hiszen  ezután  következik 
a szakmai vizsga és az érettségi. 
Aztán  irány  a  nagybetûs  Élet. 

Búcsúzott a Gárdonyi elsõ végzõs évfolyama 

Ballag már a vén diák…
Elsõ alkalommal ballagtak – és érettségiztek – közép-
iskolás diákok az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnáziumban. Az ünnepélyes búcsúztatásra múlt 
szerdán került sor, az intézmény összes diákja és pe-
dagógusa részvételével. Az igazgatónõ azzal biztatta 
tanulóit: ne féljenek az érettségitõl, hiszen az évfolya-
mon nagyon jó tanulmányi eredmények születtek.

koknak, és egy Gárdonyi-idézet-
tel  búcsúzott:  „Az  erkölcsöket 
tanítják  az  iskolában,  de  nem 
magyarázzák meg. Az alázatos-
ság  is  olyan  erkölcs,  amelyet 
könnyû  félreérteni.  A mi  élet-
viszonyainkban  az  alázatosság 
nem  azt  jelenti,  hogy  hajtsuk 
a  nyakunkat  bárki  lába  elé. No 
bizony  hamar  ráhágnának!  A ti 
alázatosságtok  csak  az  ember-
szeretetben  nyilvánuljon.  Ne 
nézzetek  el  senki  feje  fölött, 
ne  kukorékoljatok  senkinek  a 
szeme közé. Minden embernek 
egyforma  joga van a  föld hátán 
járni, a  levegőt  szívni, az  Istent 
apánknak szólítani.”
Sárközi Mártát követően Tóth 

Tamás  alpolgármester üdvözöl-
te és búcsúztatta a végzősöket, 

majd a fiatalabb diákok köszön-
tek  el  legidősebb  társaiktól. 
Ezt  követően  a  12.  évfolyam 
két  tanulója  humoros  formába 
öltöztetve  köszönte  meg  osz-
tályuk  nevében  tanáraiknak  a 
támogatást.  Végezetül  Pintérné 
Bernyó  Piroska  igazgató  kívánt 
sok sikert az érettségiző diákok-
nak,  hangsúlyozva:  izgalomra 
nincs  ok,  hiszen  nagyon  sok 
szép  bizonyítvány  és  jó  tanul-
mányi eredmény született. Több 
tanulót könyvvel jutalmazott az 
iskola vezetője. Persze nemcsak 
számukra  marad  örökre  emlé-
kezetes  ez  a  nap,  hanem mind 
a hatvan diáknak, akik kamasz-
ként  érkeztek  négy  esztendeje, 
és most felnőttként lépnek ki az 
iskola kapuján.  Ádám Katalin

A ballagók végigjárták az iskola elsõ emeletét
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A szakképzõ iskolától is elköszöntek a végzõsök

aktuális

Hangverseny
Az Érdi Kamarazenekar 25 éves 
jubileumát ünnepli. Ez alkalomból 
szeretettel vár mindenkit koncert-
jére május 17-én 17 órára a Szepes 
Gyula Művelődési Központba, ahol 
Vivaldi, Mozart, Dvorák és Orbán 
György műveket szólaltat meg.

Hirdetmény
Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata megkezdte a hatá-
lyos, 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 dokumentu-
mainak 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 
településfejlesztési dokumentumok módosítása során biztosítani kell a véleményező 
partnerek - lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közössé-
gek - 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, ille-
tőleg 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

Kívánjuk,  hogy  eredményesen 
boldoguljanak  szakmájukban, 
váljanak javára régiónknak.
 A következő tanév egy iskolai 

évfordulót  is  tartalmaz,  hiszen 
két  évtizedes  lesz  az  erdélyi 
polihisztor, Kós Károly nevének 

felvétele  és  szellemi  örökségé-
nek felvállalása. A tervek között 
szerepel  az  emlékév  kapcsán 
egy tantestületi látogatás a kalo-
taszegi  Sztánára,  Kós  Károly 
egykori otthonába.

� Vendégh�Zsolt

Meghívjuk az Operetthajó-Zenehajó jubileumi 15. szezon-
jának, április 4.-tõl október végéig minden szerdán, pén-

(Carmen, Bánk Bán, Tosca, Rigoletto 
stb.), operett

, olasz (O sole mio), spanyol dal (Granada),
musical  részletek-
kel, bravúros hangszeres szólókkal , valamint 

hastáncokkal. A sétahajóút alatt svédasztalunk megújult kínála-
tából válogathat, Budapest panorámájában gyönyörködhet, 

Elegáns 
-

 Kérem látogassanak 
el honlapunkra, ahol megtekinthe-

-
hatnak:

-

Információ és jegyváltás:
+36-20-3329-116

operetthajo@t-online.hu
www.operetthajo.hu

peretthajóO

Helyi szolgáltatók

Hirdetni 
szeretne?

+36 1 814 4767
+36 20263 2514



Érdi Újság 5XXIV. évfolyam, 2014. május 8.

Kora délután még az eget kém-
lelte mindenki, de szerencsére 
az érdi középiskolásokhoz az 
idén kegyesek voltak az égi-
ek, ezúttal nem áztatta zápor 
a Vörösmarty gimnázium tágas 
udvarában megtartott ballagási 
ünnepséget. Igaz, az érzéke-
nyebb diákok itt-ott azért elmor-
zsoltak néhány könnycseppet 
a felemelő pillanat varázsa, és 
a búcsúzás szomorúsága okán. 
A tizenkettedik évfolyam tanu-
lói az utolsó, ünnepi osztályfő-
nöki órát követően egymásba 
kapaszkodva, szép sorban végig-
járták az iskola épületét, összes 
folyosóját és tantermét, az „alma 
matert”, ahol négy, illetve nyolc 
éven keresztül szívták magukba 
a tudást, és élték – annak rendje 
és módja szerint – a mindennap-
jaikat. Így érkeztek meg az udva-
ri színpad elé, ahol az őket ün-
neplők sokasága várt már rájuk. 
A búcsúzó diákok karjaiban az 
elmaradhatatlan, szebbnél szebb 
ballagási csokrok, s kezükben 
a lufi, amelynek színe egy-egy 
évfolyamhoz való tartozásukat 
jelezte. Bár egy korszak lezárása, 
és az elválás olykor fájdalmas 
és szomorú is, mégis búcsúzni 
kell, az új találkozásokért – han-
goztatta a gimnázium végzős di-
ákjaitól elköszönő, tizenegyedik 
évfolyam képviselője, azt köve-
tően, hogy a tizenkettedikesek 
az iskola zászlajára felkötötték 
a 163 végzős diák nevét tartal-
mazó szalagot, majd a lobogót 
átadták az immár rangidős 11. 
évfolyamnak. 

– Évekkel ezelőtt talán még el 
sem hittétek, hogy egyszer majd 
ti is itt fogtok állni végzősként, 
és számotokra is elérkeznek a 
búcsú percei. Ám az akkor még 
végeláthatatlannak tûnő évek 
hamar elsuhantak, s amikor 
majd visszaemlékeztek, nem el-
sősorban a kémia és a biológia 
meg a matematika órák, hanem 
az iskolában kötött, életre szó-
ló barátságok jutnak majd az 
eszetekbe, amelyek színesítet-
ték, boldogabbá, szebbé tették 
a hétköznapjaitokat. De nem 
szabad elfelejtenetek azokat az 
értékeket sem, amelyeket taná-
raitoktól kaptatok, s amelyek 
elkísérnek majd benneteket 
azon az úton, amelyen menni 
fogtok. Mától új szakasz kezdő-
dik az életetekben, új feladatok, 
új döntések és új kihívások előtt 
álltok. Az öröm és a szomorú-
ság érzése most egyszerre tör 
utat magának. Sírj, mert vége, 
mosolyogj, mert megtörtént! – e 
szavakkal vigasztalta elköszönő 
iskolatársait Zoltai Liza, majd 
Hamvas Béla szavaival búcsú-
zott: „most eredj, és élj, mert a 
világ a tied!” 

A végzős diákok nevében 
Szolnoki Barna, a 12. b osztály 
tanulója köszönt el a gimnázi-
umi évektől, a diákoktól és a 
tanároktól. 

– Azt mondják, minden kezdet 
nehéz, de én nem hiszek nekik 
– kezdte köszöntőjét a ballagó 
– mert ha a gólyatábor és az el-
ső tanítási év nehéz volt, akkor 
bizony most olyan megpróbál-

tatás előtt állunk, amihez sem 
kedvünk, sem bátorságunk, sem 
lelkierőnk nincs! Hiszen, mi le-
het nehezebb, mint itt hagyni a 
mûhelyt, ahol lelkünk acéllá he-
vült, és ahol első szerelmünket 
élhettük meg? Tétován állunk 
a tény előtt, hogy maradni nem 
lehet, mennünk kell! – mondta 
Szolnoki Barna, majd utalt a 
jövő kihívásaira is, amelyeknek 
a gimnázium falain belül meg-
szerzett tudással, tapasztalattal, 
és a kitartás fegyverével tudnak 
csak megfelelni. 

– Sokszor éreztük úgy, hogy 
tanáraink „kínoznak” minket, 
ám a mûtét végén szárnyakat 
kaptam, és most repülök – fûzte 
hozzá –, mert ők ragaszkodtak 
ahhoz, amit megláttak és elkép-
zeltek bennem. Nekem pedig 
minden diáktársam a világ leki-
csinyített mása számomra, hi-
szen mindannyian egyediek és 
megismételhetetlenek, hibáik-
kal, erényeikkel, kedvességük-
kel és dacosságukkal, kudarca-
ikkal és győzelmeikkel, titka-
ikkal és pletykáikkal egyaránt, 
akikkel együtt indulunk most 
el, de nem megyünk el útra-
való nélkül, mert a négy év 
alatt bőven ragadt ránk abból 
az erkölcsi táptalajból, ami erőt 
ad a továbbiakhoz. A kemény 
munkának meg lesz az ered-
ménye, ahogyan a henyélésnek 
is! Úgy leszünk, mint a jó öreg 
Dacia: megy az, csak tolni kell! 
– mondta kicsit derûsebben, az 
érettségi vizsgákra, és a későbbi 
tanulmányokra is célozva a vég-
zős diák. 

Ezt követően a tantestület ne-
vében Szilasné Mészáros Judit 
igazgató búcsúzott a több mint 
másfél száz ballagó diáktól. 

– Ezen a napon életetek egyik 
legszebb legérdekesebb és le-
gizgalmasabb időszaka zárul 
le. Iskolánkban az évek során 
számtalan tapasztalat, inspiráló 
élmény ért benneteket a tudás 
megszerzése folytán, de néha 
egy kis bánat és a napi örö-
mök is részei voltak ennek az 
időszaknak. A tehetség egyszer-
re jelent felelősséget, terhet és 
kockázatot is. Vannak, akik a 
tanulmányi versenyek, mások a 
nyelvek és a tudományok kiváló 
ismeretében, a mûvészetekben 
vagy a sport terén alkottak ma-
radandót. Voltak, akik a kezdeti 
botladozások után, felnőve és 
megerősödve, csak az utolsó 
hónapban lendültek bele a ta-
nulásba, megértve, hogy a jövő 
az iskolapadokban kezdődik 

Öt évfolyam végzõs diákja ballagott a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban

Búcsúzás új találkozásokért
„Sírj, mert vége van, mosolyogj, mert megtörtént!” – ezzel a gondolattal búcsúz-
tak a Vörösmarty Mihály Gimnázium tizenegyedik évfolyamának tanulói az április 
30-án elballagó százhatvanhárom diáktársuktól. Idén öt évfolyam végzõsei álltak 
megilletõdve, egyszerre boldogan és szomorúan a tavaszi verõfényben, hogy ünne-
pélyes keretek között elköszönjenek iskolájuktól, társaiktól, tanáraiktól.

– mondta az igazgatónő – ezért 
számunkra értékmérő pillanatok 
is ezek, amikor kiderül, hogy az 
iskola falain belül mennyit tud-
tunk nektek átadni, nemcsak 
igényes ismeretből, hanem a 
készségeket és képességeket 
fejlesztő, az emberi értékeket 
kiemelő foglalkozásokon is. 

Szilasné Mészáros Judit el-
árulta, noha nem tanított a most 
ballagó évfolyamokban, a velük 
való napi találkozás alkalmával 
mégis alkalma volt mindegyiket 
megismerni, és érdemeik alap-
ján fog majd emlékezni rájuk. 
Elismerte, nehéz, de örömte-
li feladat volt a ballagó diáko-
kat idáig eljuttatni. Köszönetet 
mondott az osztályfőnököknek 
és osztályfőnök helyettesek-
nek a figyelmes törődésért és 
a türelmes, következetes peda-
gógiai munkáért. Ugyanakkor 
az egész pedagógiai és szülői 
közösségnek is megköszönte a 
négy éves kitartó munkát, a sok 
segítséget, felhívva a ballagók fi-
gyelmét arra, hogy gondoljanak 
mindazokra, akik bátorították, 
biztatták őket az elmúlt évek 
során, és azt kérte tőlük, hogy 
a búcsúzást követően se sza-
kadjanak el egymástól, hiszen 
a négy, illetve a nyolc év (a 12 
e osztály tanulói kisiskolásként 
kerültek a gimnáziumba) alatt 
olyan mély barátságok szövőd-
tek, amelyek nem a pillanatnak, 
hanem egész életre szólnak. Az 
ehhez a gimnáziumi közösség-
hez való tartozás mindig azt 
jelenti, számítanak rád, és te is 
számíthatsz rájuk! – zárta bú-
csúbeszédét az Érdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium igazgatója. 

Az ünnepség végén a 12. év-
folyam legkiválóbbjainak tan-

testületi és általános dicséretet 
adtak át, és a kulturális díjat is 
most vehették át. Két tanuló ki-
emelkedő tanulmányi eredmé-
nyéért, szorgalmáért és példa-
mutató magatartásáért Vörösm
arty-emlékplakettben részesült. 

A ballagási ünnepség végét a 
szabadjára engedett lufik végte-
lenbe tûnése zárta. Hétfőtől már 
elkezdődött az érettségi, és az 
első írásbeli vizsgák megpróbál-
tatásai vártak a végzősökre. 

 Bálint Edit

Az iskolaudvar színpadához lufikkal és hatalmas virágcsokrokkal érkeztek az ünnepeltek

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Szolnoki Barna szellemes búcsúbeszéddel köszönt el diáktársaitól, tanára-
itól és az iskolától

Az iskola zászlajára feltûzik a ballagó évfolyamok szalagját

aktuális
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő: 
Bognár Nándor. Szerkesztőség: 2030 Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai elő-
készítés: Tex-Ver Kft. Nyomda: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak utca 4/a. Felelős vezető: Pallagi Ferenc. Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:  
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2014. május 12 – 18.

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/2.
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:

Kézműves Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Május 17. szombat 10 óra 
Levélbatik 
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit 
Belépő: 300 Ft

Gyerek: 200,- Ft

Könyvbemutató 
A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban 
Május 14. (szerda) 17,00 óra
Dr. Kubassek János: 
A Himalája magyar remetéje 
című könyve bemutatója 
A kötetet méltatja: Farkasvölgyi 
Frigyesné a Medicina 
Könyvkiadó igazgatója, majd 
ezt követően a szerző vetített 
képes előadást tart. 

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

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

 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

A felnőtt könyvtár programja 
5-12.
Alkotó olvasó: Patchwork kiál-
lítás. Tóth Vilmosné és Szőke 
Pálné textilmunkái.
14-28.
Egri Mónika grafikusművész 
könyvillusztrációi – kiállítás.
14. (szerda) 17 óra
Dr. Kubassek János: A Himalája 
magyar remetéje. Kőrösi Csoma 
Sándor életútja című könyvét 
bemutatja:
Farkasvölgyi Frigyesné, a 
Medicina Könyvkiadó igazga-
tója,
majd a szerző vetített képekkel 
illusztrált előadása hangzik el.

A  gyermekkönyvtár  
programja

Május 13. (kedd)  14 órától
Kreatív kedd. Játékos kézmű-
ves foglalkozás kicsiknek és 
nagyoknak. 
– Batyubáb készítése
Részvételi díj: 100 Ft
Május 14. (szerda) 13.30 órától
Fésűs Éva: Kukkantó Manó 
és a Kerekerdő titkai. 
Könyvbemutató. Találkozó Egri 
Mónika grafikusművésszel, a 
könyv illusztrátorával.

A zenei könyvtár programja 

Május 12. (hétfő) 18 óra 
Zenei Klub – Az opera a rende-
ző szemszögéből
Vendégünk: Némedi Csaba 
operarendező.

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 felvilágosítást a Zenei 
könyvtárban és honlapunkon 
találhatnak!

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

Vitalitás Klub
Információ: Makai József  
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Május 12. hétfő 17 óra
Kommunikáció és életminőség. 
Előadó: Makai József

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

 
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

Előadás 
Múzeumbarát Kör
Május 13. (kedd) 17,00 óra
Kesselyák Péter: Barangolások 
Peruban – Limától a Machu 
Picchuig című vetítettképes 
előadása
Belépődíj felnőtt: 300,- Ft

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

23/360-143
Nyitva: H-P: 10-18 óráig

Székács Zoltán  
festőművész kiállítása 

Megtekinthető: május 24-ig.

Szmolár Sándor  
és Bródy András

festőművészek kiállítása
Megtekinthető: május 23-ig.

Gyógyszertári ügyeletek
AZ ÁNTSZ OTH Pest megyei tisztifőgyógyszerésze által 2014. április 22-én kelt és 29-én kézhez kapott GYF-328-22/2014 számú határozatával 
2014. május 1-jétől megváltoztatta Érd város gyógyszertári ügyeletének beosztását az alábbiak szerint:

Ügyeleti nap Gyógyszertár Cím Telefon Ügyeleti idő
Hétfő Központi Gyógyszertár Érd, Budai út 20. 365-568 este 20 órától másnap reggel 7 óráig
Kedd Központi Gyógyszertár Érd, Budai út 20. 365-568 este 20 órától másnap reggel 7 óráig

Szerda Borostyán Gyógyszertár Érd,  
Bajcsy-Zsilinszky út 40. 373-496 este 20 órától másnap reggel 7-ig

Csütörtök Szent György Gyógyszertár (Stop-Shop) Érd, Budai út 13. 523-485 este 20 órától másnap reggel 7 óráig
Péntek Központi Gyógyszertár Érd, Budai út 20. 365-568 este 20 órától másnap reggel 7 óráig
Szombat Központi Gyógyszertár Érd, Budai út 20. 365-568 este 20 órától vasárnap reggel 8 óráig
Vasárnap Központi Gyógyszertár Érd, Budai út 20. 365-568 este 20 órától másnap reggel 7 óráig

AZ ÁNTSZ OTH Pest megyei tisztifőgyógyszerésze által 2014. április 22-én kelt és 29-én kézhez kapott GYF-328-22/2014 számú határozatával 
2014. május 1-jétől megváltoztatta Érd város gyógyszertári ügyeletének beosztását az alábbiak szerint:
 Vasárnap reggel 8 órától este 20 óráig a Fermon Gyógyszertár (TESCO) tart nyitva.
A Központi Gyógyszertár hétfőtől szombatig 7-20 óra között tart nyitva.

  Sportszervezeti Pályázat  23/2014.(IV.22.)SIKB határozat  

Sorsz. Pályázó szervezet Pályázat címe TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

1. Delta Röplabda Sportegyesület Felszerelés, egy fő főállású egy fél állású up edző bére, terembérlet, 
versenyek, útiköltség 1 000 000,00

2. Tigers Sportegyesület Terembérlet, ruhaanyag-felszerelés,edzőtábor költségei, szöv. tagdí-
ja,  adminisztrációhoz iroda szerek, nevezési díj, útiköltség 200 000

3. Érdi Vívó Sport Club Terembérlet, edzőtábor 250 000

4. Érdi Judo Club S.E. Szőnyeg beszerzés, terembérlet, edzőtábor, versenyez költség, szöv-
díjak, útiköltség, bírói díjak, érmek-kupák,sporteszköz bérlés 500 000

5. Érdi Úszó Sport Kft. Uszoda-pálya bérlet, up edzők bére és járulékai, sport szervező bére 
és járulékai, útiköltség 5 000 000

6. Érdi Shaoulin Wushu Sport Egyesület Terembérlet, nevezési díj, könyvelés költségei, sporteszközök, sport-
ruházat, irodaszer és számítástechnikai eszközök 150 000

7. Fogócska Sportegyesület
Up. edző bérköltsége és járulékai, útiköltség. Bérleti díj, verseny-
rendezés költsége: bérlet, kupák, érmek, oklevelek; sporteszközök, 
felszerelés

300 000

8. Benta Sport Egyesület Szövetségi díjak, útiköltség. Bérleti díj, versenyrendezés költsége: 
bérlet, kupák, érmek, oklevelek; sporteszközök, felszerelés 500 000

9. Baseball Team Egyesület Szövetségi díjak, útiköltség. Bérleti díj, versenyrendezés költsége: 
bérlet, kupák, érmek, oklevelek; sporteszközök, felszerelés 500 000

10. Érdi Spartacus S.C
Verseny költségek, útiköltség bel és külföldön, pályázati költségek, 
adminisztrációs költségek, pálya bérlet, up edzők bére és járulékai, 
sportszervező bére és járulékai, útiköltség

5 500 000

11. ÉTC. 
Verseny költségek, útiköltség bel- és külföldön,  adminisztrációs 
költségek,pálya bérlet, up edzők bére és járulékai, sportszervező 
bére és járulékai, útiköltség

5 000 000

12. Érdi Kyokushin Karate SE.
Verseny költségek, útiköltség bel és külföldön,  adminisztrációs 
költségek,pálya bérlet, up edzők bére és járulékai, sportszervező 
bére és járulékai, útiköltség

500 000

13. Érdi Boksz Klub Felszerelés, verseny költségek, bérleti díj, étkezés 300 000

14. Treff 07 SE. Versenyek rendezési költségei, bérleti díjak, edzőtáborok rendezése 300 000

    Összesen:      20 000 000,00    
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május 12. hétfő
08:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
08:25 Polgár-társ,  

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

felvilágosító filmsorozat. 55’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:10 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:35 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:00 Fény-Kép kulturális magazin
15:30 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
15:55 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:20 Aggódunk érted… Védőoltások egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 55’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:15 Magyarok az emberevők földjén 14/9.  
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:45 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/4. 
magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 

18:30 Stan Laurel: Fagyos szivek,  
amerikai burleszkfilm 26’

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 Stan Laurel: Fagyos szivek,  

amerikai burleszkfilm 26’ ism.

május 13. kedd
08:00 Híradó
08:15 Aggódunk érted… Védőoltások egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 55’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:10 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:25 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/4. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
11:45 Stan Laurel: Fagyos szivek,  

amerikai burleszkfilm 26’
15:25 Híradó
15:40 Fény-Kép Kulturális magazin
16:05 Aggódunk érted… Védőoltások egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 55’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:00 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
17:15 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/4. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
18:00 Polgár-társ,  

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

Tibor filmje 42. 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 42. rész 
20:25 Híradó ism.
20:40 Bibliai Szabadegyetem 90/56. 
21:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról 

ism.
21:55 Fény-Kép kulturális magazin

május 14. szerda
08:00 Híradó
08:15 Fény-kép kulturális magazin
08:40 Magyarok az emberevők földjén 14/9. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

09:10 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:25 Aggódunk érted… Védőoltások egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:20 Polgár-társ, 
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

10:45 Bibliai Szabadegyetem 90/56. 
11:45 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 42. rész 
15:00 Híradó
15:15 Fény-kép kulturális magazin
15:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
15:55 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:20 Bibliai Szabadegyetem 90/56. 
17:20 Polgár-társ, 

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
17:45 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/4. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
18:30 Stan Laurel: A termelők,  

amerikai burleszkfilm 24’
19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
19:55 Magyarok az emberevők földjén 14/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:25 Híradó ism.
20:40 Mozgás sportmagazin ism.
21:05 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról 

ism.
21:20 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/4. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
22:05 Stan Laurel: A termelők,  

amerikai burleszkfilm 24’ ism.

május 15. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás sportmagazin
08:40 Aggódunk érted… Védőoltások egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 55’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:35 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 42. rész 
10:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
10:45 Stan Laurel: A termelők,  

amerikai burleszkfilm 24’
15:15 Híradó
15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 42. rész 
16:00 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:15 Fény-Kép kulturális magazin

16:40 Polgár-társ,  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

17:05 Aggódunk érted… Védőoltások egészségügyi 
felvilágosító filmsorozat. 55’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

18:00 Mozgás sportmagazin
18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/10. 

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 90/57. 
20:55 Híradó ism.
21:10 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 42. rész 
21:40 Fény-Kép kulturális magazin
22:05 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról 

ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

május 16. péntek
08:00 Híradó
08:15 Bibliai Szabadegyetem 90/57. 
09:15 Polgár-társ, 

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
09:40 Magyarok az emberevők földjén 14/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:10 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 
Tibor filmje 42. rész 

10:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
10:55 Aggódunk érted… Védőoltások egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:50 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 14/10. 

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) 6/4. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
18:35 Stan Laurel: Anyai öröm, 

amerikai burleszkfilm 24’
19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás sportmagazin
19:55 Portrék – Czirják Gyula 

Tóth Péter Pál rendező filmje 45’ 
20:40 Híradó ism.
20:55 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról 

ism.
21:10 Portrék – Czirják Gyula 

Tóth Péter Pál rendező filmje 45’ ism. 
21:55 Stan Laurel: Anyai öröm, 

amerikai burleszkfilm 24’ ism.

május 17. szombat
09:05 Híradó
09:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:35 Aggódunk érted… Védőoltások egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:30 Stan Laurel: Anyai öröm, 
amerikai burleszkfilm 24’

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:25 Mozgás sportmagazin
15:50 Magyarok az emberevők földjén 14/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/57. 
17:35 Fény-kép kulturális magazin
18:00 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
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 42. rész 
20:20 Lila ákác (1972) 

színes, magyar romatnikus film 83’ 
rendező: Székely István 
szereplők: Halász Judit, Bálint András

21:45 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója ism.

22:10 Stan Laurel: Anyai öröm,  
amerikai burleszkfilm 24’

május 18. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
09:25 Mozgás sportmagazin
09:50 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:00 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:00 Polgár-társ  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

11:25 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
11:40 Bibliai Szabadegyetem 90/57. 
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:25 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 
Tibor filmje 42. rész 

16:55 Lila ákác (1972) 
színes, magyar romatnikus film 83’ 
rendező: Székely István 
szereplők: Halász Judit, Bálint András

18:20 Bibliai Szabadegyetem 90/57. 
19:20 Portrék – Czirják Gyula 

Tóth Péter Pál rendező filmje 45’ 
20:05 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 43. rész 
20:35 Mozgás sportmagazin
21:00 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom 
21:25 Fény-kép kulturális magazin
21:50 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. május 12 – május 18.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

A tárlatot  Ortutay  Mária  iro-
dalomtörténész  nyitotta  meg, 
aki  igyekezett  az  alkotókat 
emberi  sorsuk  és  mûvészi  fej-
lődésük  oldaláról  is  bemutat-
ni.  Mindketten  Kárpátalján, 
Ungváron  születtek,  és  köz-
tudott,  hogy  ez  terület  több 
mint  ezer  éven  keresztül 
Magyarország része volt. Bródy 
András Kárpátalja első, tragikus 
sorsú miniszterelnökének a fia. 
Apja  a  ruszin  és  a magyar  nép 
egységéért  küzdött.  Az  apa  az 
életét  is  feláldozni  kész  poli-
tikájával,  fia  András  pedig  a 
mûvészet  varázsával  hódította 
meg  az  embereket  –  kezdte  az 
ismertetőt Ortutay Mária. 
A festő  Bródy  1941-ben,  az 

akkor  még  magyar  városnak 
számító Ungváron született. Már 
gyermekkorában  megmutat-
kozott  kiváló  rajzkészsége,  így 
nem volt kérdés számára, hogy 
a hároméves szovjet sorkatonai 
szolgálatot követően mûvészetet 
tanuljon.  A képzőmûvészeti 
főiskolát  elvégezve  azonban 
nem kamatoztathatta tudását és 
tehetségét, mert az akkori poli-
tika igencsak beleszólt az életé-
be, és alaposan megváltoztatta a 

terveit:  egyáltalán  nem  helyez-
kedhetett  el  a  szakmájában,  és 
ahhoz,  hogy  megéljen,  sokfé-
le  munkát  el  kellett  vállalnia. 
1991-ben  kalandos  úton  érke-
zett Magyarországra. Kezdetben 
portréfestéssel kereste a kenye-
rét, majd miután állampolgársá-
got és útlevelet szerzett, bejárta 
egész Nyugat-Európát. Kiállított 
Barcelonában,  Genfben, 
Párizsban  és  más  városokban 
is láthatta festményeit a közön-
ség. 
Sajnálatos, hogy a Kárpátaljai 

mûvészek  pótolhatatlan  lema-
radásban  vannak  a  kulturális 
érdekérvényesítés  terén.  A XX. 
századi  „vasfüggöny”  elzárta 
őket az európai kultúra  főváro-
saitól – mutatott rá az irodalom-
történész,  de  itt  Budapesten  a 
ruszin nemzetiségi önkormány-
zat  számos  alkalommal  szer-
vezett  számukra  kiállításokat. 
Bródy  András  mûvészetében 
tetten  érhető  még  a  hagyomá-
nyok ereje, de az expresszionis-
ta spanyol Salvador Dali hatása 
is  érezhető  alkotásain.  Ez  az 
új  stílus  átszellemült  valósá-
got  ábrázol.  Képeiről  könnyen 
leolvasható,  mit  lát,  mit  érez, 

Két kárpátaljai festõ kiállítása látható a Városi Galéria padlásterében

Tiszta és erõteljes színek, kifejezõ portrék
Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében jött létre az a nagyszerû tár-
lat, amelyen a Városi Galéria padlásterében két tehetséges kárpátaljai festõmûvész, 
Bródy András és Szmolár Sándor keresi a kapcsolatot az érdi mûvészetkedvelõ 
közönséggel, hogy a visszajelzések által újabb inspirációhoz, alkotói energiához jus-
son. Az kilencvenes években Magyarországra áttelepült képzõmûvészek az április 
25-én megnyílt kiállítással elõször mutatkoznak be Érden.

mit gondol az alkotójuk. Portréi 
erőteljes  érzelmeket  közvetí-
tenek  –  erre  nagyszerû  példa 
a  lányáról  készült  csodálatos 
munkája,  amelyen újraértelme-
zi az arcot. Természeti képein is 
nyomon  követhetők  a  formák, 
amelyek nem a valóságot  ábrá-
zolják,  hanem  rámutatnak  az 
igazira.  Bródy  András  vásznait 
ugyanakkor  az  erőteljes  színek 
is jellemzik, és az absztrakt irá-
nyába  is  tett  már  kísérleteket. 
Alkotásai arra ösztönzik a szem-
lélőt, hogy ne csak a mások által 
elfogadott értékeket ismerje fel, 
hanem nézzen a kép, a  formák 
mögé is, és lássa meg azt is, ami 
a felszín mögött van – emelte ki 
ismertetőjében Ortutay Mária. 
Szmolár  Sándor  a  fiatalabb 

nemzedékhez  tartozik,  ő  1958-
ban  született  Ungváron,  reálhi-
vatású családban, így természe-
tes,  hogy  őt  is  erőteljesen  arra 
ösztönözték,  hogy  közgazdász 
legyen,  vagy  legalábbis  „tisz-
tes” polgári foglalkozást válasz-
szon. A mûvészethez való  von-
zódását  csak  afféle  kedvtelés-
nek hitték,  azt  remélték,  előbb 
vagy  utóbb  „kinövi” majd.  Ám 
Szmolárt  már  gyermekkorában 
olyannyira rabul ejtette a termé-
szet  szépsége,  hogy  miután  a 
katonaságtól  leszerelt,  azonnal 
a képzőmûvészeti szakközépis-
kolába felvételizett, és mindjárt 

a  második  évfolyamra  vették 
fel.  Nem,  hogy  nem  nőtte  ki  a 
képzőmûvészet  iránti  vonzal-
mát,  de  tudatosan  is  mûvészi 
pályára készült. Nem azért alko-
tott,  tanult  és  dolgozott,  hogy 
anyagi javait gyarapítsa, hanem 
küldetésének tekinti a  festésze-
tet, annak ellenére, hogy miután 
Magyarországra  költözött,  jó 
ideig abba kellett hagynia ezt a 
tevékenységét, hogy a családját 
eltartsa.  Festményeinek  zöme 
tájkép, de csendéletet, és figye-
lemreméltó  portrékat  is  készít. 
A meleg  színeket  kedveli,  az 
impresszionizmus  vonzza,  bár 
más technikák, irányzatok is fel-
keltették érdeklődését. Szmolár 
Sándor  példaképe  Cezanne. 
A fényekben  és  a  színekben  az 
ősi  gyökerek  figyelhetők  meg 
nála,  de  átszellemült  képe-
in  minden  él,  mozog,  pezseg. 
Szinte  megcsap  bennünket  a 
csendélet  vagy  a  pipacsmező 
kellemes illata. Képein a szerves 
világ sokszínûsége kel életre, de 
sablonok nélkül, mert nincs két 
egyforma nap, nincs két egyfor-
ma  ember,  és minden máskép-
pen van. Bár a  természetben  is 
vannak  változatlan  törvények, 
a  természeti  jelenségek  megje-
lenítésének mégis kimeríthetet-
len változatai léteznek, és szinte 
lélegzetelállító, ahogyan felidézi 
ezeket  a  jelenségeket  nemcsak 
festményein,  hanem  fotóin  és 
kisfilmjein  is – Szmolár Sándor 
ugyanis ez utóbbiakkal is szíve-
sen foglalkozik. 

Mindkét  festőmûvész  alkotá-
sai  kifejezőek,  magával  raga-
dóak,  és  hamar megtalálják  az 
utat a szemlélők lelkivilágához. 
Érdemes elidőzni előttük. Bródy 
András és Szmolár Sándor fest-
ményei május 23-ig tekinthetők 
meg  a  Galéria  emeleti  kiállító-
termében.   Bálint Edit

A kárpátaljai festõk tárlatára sokan voltak kíváncsiak
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Ortutay Mária, irodalomtörténész a 
két festõ életérõl és mûvészetérõl 
is mondott pár szót az érdi közön-
ségnek

Bródy András önarcképe és egy tájképe látható

Szmolár Sándor festményei felismerhetõek erõteljes színeirõl
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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
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A Környezetvédelmi  Zöld 
Fórumot  ezúttal  is  a  Vígadó 
Étterem és Kávéház épületében, 
a Városi Galéria emeleti előadó-
termében tartották meg, a meg-
jelenteket Bada Zoltán főszerve-
ző  köszöntötte,  majd  két  szak-
ember,  Szabó  Dezső  és  Vasas 
Dávid  beszélt  a  komposztálás 
fontosságáról. Ez utóbbi kezdte a 
Composztal Kft. felkérésére elő-
adását az ipari komposztálásról, 
ami  nem más, mint:  „Központi 
telepen  nagy  mennyiségben 

nagy teljesítményû eszközökkel 
hatékonyan  kezelik  a  biológi-
lag  bomló  szerves  anyagokat” 
–  tisztázta  bevezetőként  Vasas 
Dávid,  környezetmérnök,  kom-
posztálási  szakértő  az  eljárás 
lényegét.  A jogszabályi  háttér 
által megteremtett törvény tette 
lehetővé,  hogy  egyre  több  tele-
pen végezzenek ipari komposz-
tálást,  mert  „csökkenteni  kell  a 
lerakással  ártalmatlanított  bio-
lógialag  lebomló  szervesanyag-
tartalmat.”  A törvény  előírja, 

hogy  a  lakosság  által  „termelt” 
zöld,  biológiai  hulladékot  (is) 
elszállítsák  és  feldolgozzák,  de 
ártalmatlanítani, illetve haszno-
sítani  kell  a  szennyvíztisztítás-
ból  keletkezett  rendkívül  nagy 
mennyiségû  szennyvíziszapot 
is!  A különféle  gazdasági  (pél-
dául  borászati,  fa-  és  bőripa-
ri)  tevékenységből,  valamint 
az  élelmiszeriparból  származó 
hulladék  feldolgozása  is  elen-
gedhetetlen. 

–  Magyarországon  évente 

csaknem  négymillió  tonna  a 
komposztálással  hasznosítható 
anyagmennyiség,  a  települé-
si  szerves  hulladékmennyiség 
szintén  évente,  fejenként  mint-
egy  kétszázötven  kilogramm 
–  tudtuk  meg  az  előadótól,  aki 
azt  is  szóvá  tette,  hogy  sajnos 
még mindig sokan égetik a hul-
ladékot,  ahelyett,  hogy  elszál-
líttatnák  a  telepekre,  központi 
feldolgozásra, hasznosításra. 

–  Az  égetéssel  szennyezzük 
bolygónkat! – mondta végezetül 
Vasas Dávid. Ezt a nézetet osz-
totta a következő előadó, Szabó 
Dezső  kertészmérnök-tanár  is, 
aki saját kertjéből, illetve a kom-
posztládákban  sarjadt  egészsé-
ges zöldségekből is hozott hagy-
mát, retket, petrezselymet min-
tának.  A szakember  szlogenje: 
„Visszaadni  a  természetnek, 
amit  adott!”  Ennek  a  lényege, 
hogy  amit  a  komposztálással 
előállítunk hasznos anyagot, az 
visszakerüljön  a  körforgásba, 
talaj  javítóként.  Olyan  részlete-
sen  mesélte  el  a  komposztálás 
„menetrendjét”,  hogy  az  egy 
külön  cikket  érdemel  –  nem 
ártana  erre  később  visszatér-
ni,  mert  a  lakosság  nagy  része 
nem  szakszerûen  végzi  ezt  a 
fontos  tavaszi,  nyári,  őszi  kerti 
tennivalót.  Még  arra  is  kitért 
Szabó  Dezső,  hogyan,  milyen 
eszközökkel  aprítsuk  a  gallya-
kat, a vesszőket, hogyan kever-
jük össze a levágott fûvel, hová 
állítsuk  a  ládát  (árnyékba)  és 
mindenképp körbe levegőzzön, 
mert „a komposztálás levegővel 
történő  bomlást  jelent,  máskü-
lönben rohad.”

–  Hibás  az  a  régi  gyakorlat, 
hogy  gödör  és  benne  szemét  – 
fogalmazott  tömören.  Kiemelte 

Szabó Dezsõ: „Visszadni a természetnek, amit adott”

Égetés helyett komposztáljunk!
Érdekes és igen fontos témával zárta az elmúlt hónapi programját az Érd és térsé-
ge Fidesz Zöld tagozat. A záró rendezvény címe: Égetés helyett komposztáljunk és 
meglátjuk az eredményt a kiskertünkben. Különösen egy igazi kertvárosban, mint 
Érden, nem árt ezzel a témával foglalkozni. A legfontosabb kérdés: visszaadni a 
természetnek, amit „õ” adott…

a  leérett gombatrágya  fontossá-
gát  is a komposztáláshoz. Neki 
egyébként  tíz  komposztládája 
van, most ide az előadásra min-
tát  is  hozott  belőlük,  fél  éveset 
és egy éveset – látható a különb-
ség az „idősebb” javára…

Hosszasasan  lehetne  még 

részletezni  a  szakszerû  kom-
posztálást,  de  mint  mondtuk, 
ez megér egy külön, ennél rész-
letesebb  ismertetést,  hogy  a 
lakosság  e  szerint  végezné  ezt 
az  igen  fontos  talajjavító  mun-
káját a kiskertjében.

  Temesi László 

Az elõadást gyakorlati bemutató egészítette ki

Az égetéssel szennyezzük bolygónkat! – mondta Vasas Dávid

A szakértõk bemutatták a komposztálás eszközeit is

mozaik

Motorfűrészek Lökettérfogat (cm3) Teljesítmény (kW/Le) Súly (kg) Vezetőlemez (cm) Ár Áfával
Stihl MS 170 30,1 1,2/1,6 4,1 35 52.900,-
Stihl MS 181 31,8 1,5/2,0 4,3 35 76.900,-
Stihl MS 211 35,2 1,7/2,3 4,3 35 94.900,-
Stihl MS 251 45,6 2,2/3,0 4,9 35 134.900,-
Motoros szegélynyírók 1+1 év jótállás Munkaeszköz
Stihl FS 38 27,2 0,65/0,9 4,2 damílfej 41.900,-
Stihl FS 40 27,2 0,7/1,0 4,4 damílfej 50.900,-
Motoros Kaszák Munkaeszköz
Stihl FS 240 CE 37,7 1,7/2,3 7 dikicskés 199.900,-
Stihl FS 260 CE 41,6 2,0/2,7 7,9 dikicskés 209.900,-
Stihl FS 360 CE 37,7 1,7/2,3 8,5 dikicskés 219.900,-
Stihl FS 410 CE 41,6 2,0/2,7 8,5 dikicskés 229.900,-
Stihl FS 460 CEM 45,6 2,2/3,0 8,5 dikicskés 249.900,-
Stihl FS 490 C-EM 51,6 2,4/3,3 9,1 dikicskés 299.900,-
Stihl FS 510 C-EM 51,6 2,4/3,3 10,2 dikicskés 349.900,-
Benzinmotoros fűnyírók motortípusa Teljesítmény (kW) Munkaszél (cm) Fűgyűjtő(l)
Viking MB 248 B & S 450 EOHV 1,9 46 55 79.900,-
Viking MB 253T önjáró KohlerXT 2,2 51 55 143.900,-
Viking MB 443 B & S 450 EOHV 1,6 41 55 117.900,-
Viking MB 443T önjáró B & S 1,9 41 55 143.900,-
Benzinmotoros permetező Vízszintes hatótávolság (m) Tömeg (kg)
Stihl SR 200D 27,2 9 7,9 125.900,-
Stihl SR 430 63,3 14,5 12,2 152.900,-
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A német  hagyományokat  ked-
velő,  énekelni  szerető,  vidám 
emberek  társasága  –  mond-
hatnánk  az  érdi  Rozmaring 
Kórusra, de a többi, környékbeli 
sváb  kórusra  is,  amelyek  ellá-
togattak  Érdre,  a  hagyományos 
Rozmaring  Kórustalálkozóra. 
A Szepes  Gyula  Mûvelődési 
Központ csarnoka megtelt ezek-
kel  a  vidám  emberekkel,  akik 
egymást  szórakoztatták  pro-
dukciójukkal.
Az  est  a  magyarországi 

németek  himnuszával  kezdő-
dött,  majd  egymás  után  jöttek 
a  baráti  kórusok.  Péter  Ferenc, 
a  Rozmaring  elnöke  elmondta, 
hogy öszesen több mint százan 
énekeltek  –  persze  nem  egy-
szerre – németül, de a  tököliek 
rácul is, hiszen a település felét 
rácok  lakják…  Igaz,  Érd  is  sok 
nemzetiségû,  de  a  házigazdák 
elsősorban  német  ajkú  mûsort 
adtak  elő  –  egyik  dal  szebb  és 

vidámabb volt, mint a másik. A  
témájuk is hasonlatos a magyar 
néplélek  által  megzenésített 
költeményekhez, érdemes idéz-
ni belőlük: „Amikor a virágocs-
ka nyílik”, „Az erdőben, a zöld 
erdőben”,  „Az én  szívem, mint 
egy méhkas”, „Tirolban minden 
oly  gyönyörû  szép”    –  ebben 
még  jódliztak  is,  ami a magyar 
fülnek mindig élmény. Jó volna, 
ha ez a derû, ránk, tősgyökeres 
magyarokra is ragadna…
  A kórustalálkozó  nem  ért 

véget  a  produkciók  előadásá-
val,  mert  az  asztaloknál  ment 
a  dínom-dánom  tovább,  jóféle 
magyar  pálinkákkal,  borokkal 
és  finom  házi  készítésû  süte-
ményekkel.  Persze,  akiknek 
kedvük  volt,  alkalmi  kórusok-
ká összeállva,  folytatták  tovább 
az  éneklést.  Egy  ilyet  kap-
tunk  lencsevégre,  amikor  a  fél 
Rozmaring  kórus  szórakoztatta 
a többieket.  (temesi)

Érd  Megyei  Jogú  Város  pol-
gármestere  virágcsokorral  és 
emléklappal  köszöntötte  100. 
születésnapján Nusi nénit, majd 
a család, a barátok, a Gyula utcai 
Szent József Otthon lakói, veze-
tője  és munkatársai  köszöntöt-
ték a kerek évfordulón, aki meg-
hatottan, mosollyal hálálta meg 

az  emlékezetes  ünnepi  pillana-
tokat.  T. Mészáros András  pol-
gármester kérdésünkre elmond-
ta, hogy Nusi néni rendkívül jó 
közösségben tölti az otthonban 
a mindennapjait,  szakértő  ápo-
lásban,  gondozásban van  része 
és mint  megtudta,  sokat  javult 
az  egészségi  állapota  azóta, 

hogy  a  Gyula  utcai  otthonba 
került.  Kiemelte  a  Szent  József 
Otthon  vezetésének  és munka-
társainak  szerepét,  áldozatos 
munkáját,  amit  a  szép  korú 
lakókért tesznek nap mint nap. 
–  Azt  gondolom,  hogy  ez  a 

száz  év  egy  egyszerû  ember 
számára  beláthatatlan  idő-

tartam,  hiszen  ha  elgondol-
juk,  hogy  1914-ben,  éppen  az 
Első  Világháború  kirobbanása 
környékén  lennénk  100  évvel 
ezelőtt, amikor született a Nusi 
néni,  aki  átélte az egész évszá-
zadot,  azt  az  évszázadot,  amit 
nagyon  sokan,  sokkal  fiatalab-
bak  nehezen  tudtak  elviselni, 
ő pedig nagyon  jó hangulatban 
és  erőben,  lényegében  most  is 
nagyon  jó  állapotban  és  egész-
ségben  tudja  megélni  a  száz 
évet,  ez  önmagában  is  csodá-
latos  –  hangsúlyozta  a  polgár-
mester. 
Mint  azt  dr.  Czuber  Pétertől, 

az  ünnepelt  keresztfiától  meg-
tudtuk,  Nusi  néni  anyai  ágon 
hosszú életet és  jó erőt örökölt 
a  génjeiben,  néhány  éve  még 
aktív életet élt, hiszen 94 évesen 
még  kijárt  a  szőlőbe  dolgozni. 
Jót tett neki az otthon is, ahová 
néhány éve került, hiszen itt új 
erőre kapott, újra beszélni, járni 
kezdett. A lakótársak megszeret-
ték őt és láthatóan ő is jól érzi itt 
magát ebben a közösségben. Az 
otthon vezetője elmondta, hogy 
az  idős asszony a második 100 
éves  lakója  az  intézmények  és 

nagyon nagy boldogság a mun-
katársak  számára  ilyen  jeles 
napot  ünnepelni.  A különleges 
eseményen pezsgő, 100 szeletes 
torta  és  meglepetésként  ked-
venc süteménye várta az ünne-
peltet. Isten éltesse jó egészség-
ben Nusi néni!
  Cseresnyés Attila

Nusi néni 100 éves
Megélt két világháborút, forradalmat, rendszerváltozást. Nusi néni, azaz Edvi 
Rezsõné május 1-én ünnepelte 100. születésnapját. Az érdi Szent József Otthon 
lakóját T. Mészáros András polgármester köszöntötte a különleges alkalomból. 

Érkeznek a köszöntések és a csokrok
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Különleges napra, különleges torta A polgármesteri köszöntés

Rozmaring kórustalálkozó Érden

„Tirolban minden  
oly gyönyörû szép”

A fél Rozmaring kórus a vacsorán is énekelt...

helyi társadalom

2014. MÁJUS 24. SZOMBAT

A RENDEZVÉNY IDEJE: 10 -16 ÓRÁIG

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: 
A SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

ELŐTTI SZABAD TERÜLET

GYERMEKNAP
ÉRDI

A színes programok között lesz bohóc, óriás légvár,
vidám zenés, táncos műsorok, bemutatók,

arcfestés, vattacukor, ügyességi vetélkedők, jégkása,
lángoskuckó, kézműves foglalkozások,

fellépők, palacsinta és fánk kínálás, büfé, lufi

Minden kedves Érdeklődőt szeretettel várunk!
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Húsz minta érkezett be, füge, 
körte, dió, meggy, kajszi- és 
őszibarack, hogy csak néhá-
nyat említsünk. A jelige-sor 
is színes volt: Ikrek, Totyi, 
Cefre, Életmentő, Egészség. 
Egészségükre! Húsz mintát vé-
gig kóstolni, azért – bármilyen 
finomak is –, nem kis dolog, 
két íz között jól jön a pogácsa. 
Cseh Gábor zsûrielnök társaival, 
Cseh Mártonnal és Domokos 
Gyulával, legalább öt szempont 

szerint kóstoltak: illat, íz tiszta-
ság és karakter, valamint harmó-
nia, tartósság. Ezek alapján dőlt 
el, kié a dicsőség. A versenyre 
a Vígadó kivirult, gyönyörûen 
megterített asztaloknál ültek a 
versenyzők és az érdeklődők, s 
ők is kóstolgattak, hiszen, mint 
a gálavacsorán résztvevő „kö-
zönség” is, itélkezhettek…

Borsitzky Kálmán, az est 
házigazdája még a díjkiosztás 
előtt elmondta, hogy különösen 

a bodzapálinka van kedvére a 
simasága, illata miatt és a kert-
jében termett meggy-, cseresz-
nye-, barack- és körtefa, illetve 
a Vígadó udvarán lévő körtefák 
termései alakulnak át pálinká-
vá.

A verseny fővédnöke, T. 
Mészáros András polgármester 
– meglepetésünkre – arra a kér-
désre, hogy szereti-e a pálinkát, 
nemmel válaszolt. Ettől függet-
lenül, támogatja az érdi pálinka-

versenyt, hiszen – mint mondta 
– „Kertvárosban élünk, az a cél, 
hogy aki szereti, „rendes”, ne  
pedig pancsolt pálinkát igyon, 
ami váljon az egészségére. Egy 
ilyen verseny is hozzátartozik 
Érd kultúrájához.” 

Igen, a pálinkát is lehet kultu-
ráltan fogyasztani, mint ahogy 
a Vígadóban a vendégek tet-
ték ezen az eseményen. A zsûri 
meghozta ítéletét, a pontszámok 
alapján, bronz-, ezüst- és arany 
okleveleket adott ki. Bunda ki-
zárva, hiszen a mintákat szám-
mal, illetve jeligével látták el 
és csak az eredményhirdetésen 
derült ki, ki készítette a pá-
linkákat. A legjobbak közé tar-
tozott: Petrovics Zoltán, Bacsa 
Béla és Béláné, Domokos Gyula, 
Gabelics Tamás, Kónya Sándor 
és Kónya Gábor. Ez utóbbi ta-
rolt, pedig mindössze 23 éves, 
pincér és édesapjától tanulta 
a szakmát, de most – ahogy 
mondták neki – a szó szoros 
értelmében „lefőzte” őt. 

– Négyféle mintát adtam be, 
kajszi, füge, körte és szőlő – 
mondta. – Az utóbbi nyert, de 
hozzám a legközelebb a kajszi 
áll. 

– Hogyan készül a jó pálin-
ka?

– Szívvel-lélekkel, bele kell 
adni apait-anyait. 

– Az „apai” biztosan benne 
van…

– Igen, mert édesapámmal 
kezdtük el a pálinkafőzést két 
éve. Családi házban lakunk itt 
Érden, sok gyümölcsfánk van, 
de a főzéshez még a nagyitól is 
kaptunk gyümölcsöt.

A szakma igazi mestere is 
részt vett a versenyen, Petrovics 
Zoltán pálinkafőző mester, aki 

A Vígadóban vígadtak a gyõztesek

„Aranyos” érdi pálinkaverseny 
Tavasszal a pálinka szezonja volt Érden, ekkor rendezték meg a város elsõ pá-
linkaversenyét, amelynek fõvédnöke T. Mészáros András polgármester volt. Ezen 
kiderült, hogy mennyien értenek ehhez a hungarikumhoz, mennyien fõzik mesterien 
és mennyien szeretik. A remek fõzeteket a hozzáértõk, a zsûritagok is dicsérték, 
némelyik országos  szinten is megállná a helyét.

több díjat is elhozott a verseny-
ről szőlő, birs és Irsai Olivér 
pálinkáival.

Cseh Gábor zsûrielnök ösz-
szegezte a versenyt:

– A termelői pálinkaverseny-
hez képest meglepően magas 
színvonalú volt az érdi pálinka 
mustra. Komoly, profi technoló-
giával készült jó minőségû min-
tákkal találkoztunk. Én ugyan 
borász vagyok, de nagyon íz-
lett a szőlőpálinka. Örülnék, ha 

jövőre több szőlőalapú termék 
kerülne a zsûri asztalára. 

Az első helyezett, az egyik fő 
támogató, a Domi Tours révén 
egy utazással és egy két sze-
mélyre szóló Vígadó-vacsorával 
lett gazdagabb. Egyébként pe-
dig nemcsak a pálinkák voltak 
országos színvonalúak – akár 
országossá is tehetnék a tava-
szi pálinkaversenyt –, hanem 
a vacsora is, jól vizsgáztak a 
szakácsok is.  Temesi László

Eredményhirdetésen a zsûri, a polgármester és a gyõztes
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A bírálók és nézõik

A versengõ pálinkák névtelenül megszámozva

mozaik
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Lázár Ervin, Janikovszky Éva, 
Fekete István, Gárdonyi Géza, 
Karinthy Frigyes, Wass Albert, 
Örkény István – csak pár név 
azon írók közül, akiknek 
egy‑egy története megeleve‑
nedett a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban rendezett pró‑
zamondó versenyen március 
19‑én. Huszonkét kisdiák vett 

részt az alsó tagozatosok, tíz 
nagydiák a felsősök versenyén. 
Közülük kellett kiválasztania a 
négy legjobbat (azaz egy‑egy 
első‑másodikos, harmadik‑
negyedikes, ötödik‑hatodikos 
és hetedik‑nyolcadikos diákot) 
a háromtagú zsûrinek; a négy 
első helyezett indulhat a május 
23‑án megrendezésre kerülő 

A prózamondó verseny eredményei:
Alsó tagozat:
I. hely:  Mák Virág (2. oszt.), Érdi Kõrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola
 Svingor Mihály (3. oszt.), Érdligeti Általános Iskola 
II. hely:  Bitskey Barnabás (1. oszt.), Eötvös József ÁMK, 

Diósd     
  Szlovacsek Anna (4. oszt.), Érdligeti Általános 

Iskola   
III. hely:  Palánki Hanna (1. oszt.), Eötvös József ÁMK, Diósd
  Szalma Borka (4. oszt.), Érdi Kõrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola 

Dicséretben részesült: 
Cserni András (4. oszt.), Marianum Általános Iskola 
Keresztes Emma (3. oszt.), 
Wijnands Emma (4. oszt.), Mindszenty József Róm. Kat. Ált. 
Iskola (Budaörs) 

Felsõ tagozat:
I. hely: Darabos Ábel (5. oszt.), Érdligeti Általános Iskola 
 Kocsis Dominik (7. oszt.), Érdligeti Általános Iskola 
II. hely:  Szalma Luca (6. oszt.), Érdi Kõrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola 
III. hely:  Biszak Dorottya (8. oszt.), Andretti Károly Ált. és 

Mûvészeti Iskola, Sóskút

Dicséretben részesült:
Szabó Viktória (5. oszt.), Érdi Kõrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola

A bárányfelhõ-bodorító, a kakaspadisah, a récepásztor róka és társaik

Mesés verseny a könyvtárban
A mesét nemcsak hallgatni, hanem mondani is nagyon jó – ezt már a legkisebbek is 
tudják. Nem véletlen, hogy a Csuka Zoltán Városi Könyvtár prózamondó versenyén 
idén is kilenc iskola 32 diákja indult, elsõstõl a nyolcadikosig. A négy elsõ helyezett 
továbbjutott a megyei döntõbe, de a többiek sem bánták meg, hogy indultak ezen a 
jó hangulatú, igazán mesés versenyen.

megyei döntőben, amit a Pesti 
Vármegyeházán rendeznek 
majd. 

– Könyvtárunkban nagy 

hagyománya van a prózamondó 
versenynek. Nemcsak az érdi, 
hanem a környékbeli iskolák 
is képviseltetik magukat rajta; 
idén kilenc intézmény har‑
minckét tanulója jelentkezett 
– tudtuk meg Kondriné Varga 
Kornélia gyermekkönyvtáros‑
tól. Mint mondta, rendszerint 
jóval kevesebb felső tagozatos 
jelentkezik, mint alsós – az idei 
tíz prózamondó már jó arány‑
nak számít.

– A gyerekek idén szabadon 
választhattak bármilyen mesét, 
történetet. Az alsósok mesével 
készültek, a nagyobbak már 
komolyabb mûvekből hoztak 
egy‑egy részletet. Fontos, hogy 
a nyertesek ugyanazzal a szö‑
veggel mennek tovább a megyei 
döntőbe, mint amit itt előadnak 
– fûzte hozzá a gyermekkönyv‑
táros. 

Nem volt könnyû dolga 
a zsûrinek – amelynek tagjai 
Nida Judit zenei könyvtáros és 
Bognár Nándor, lapunk főszer‑
kesztője, elnöke pedig Dózsa 
Lajos, a Kós Károly Szakképző 
Iskola igazgatóhelyettese volt 
–, hiszen még a legkisebbek is 
csillogó szemmel, mosolyogva, 
szívből mondták a történeteket. 
Dózsa Lajos az alsósok verse‑
nyét így értékelte:

– Szép történeteket hallot‑
tunk; köszönet illet titeket, 
hogy visszavarázsoltatok min‑
ket, felnőtteket, a gyerekkor‑
ba. Mindegyikőtök nagyon 
jól mondta el a meséjét, de 

Huszonkét alsó tagozatos iskolás indult a könyvtár prózamondó versenyén
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látszott, hogy saját maga‑
tok választottátok a történe‑
tet, vagy pedig a segítőitek. 
A legcsodálatosabb az, amikor 
olyan szöveget mondhattok el, 
ami TI vagytok. Jó néha bele‑
bújni a más bőrébe – egy farka‑
séba, öregasszonyéba, halacs‑
káéba –, de az az igazi, ha az a 
medve valóban a tiéd, és nem 
másé. Érdemes hát a jövőben 
odafigyelni arra, hogy olyan 
mesét válasszatok, ami ízig‑
vérig a tiétek – hangsúlyozta 
a tanár úr, aki a nyerteseknek 
oklevelet, ajándékkönyvet, a 

többieknek pedig emléklapot 
adott át. 

Bognár Nándor jóvoltából 
egy‑egy különdíj is gazdára 
talált – a főszerkesztőtől Szepesi 
Fatima és Ormai Fanni vehette 
át a Mementó, illetve Hőseink 
voltak címû könyveket. 

Nem nyerhetett mindenki, aki 
a könyvtár által rendezett pró‑
zamondó versenyen indult, de 
talán majd 2015‑ben másként 
lesz. Hiszen ahogy Dózsa Lajos 
egy‑egy versenyzőtől búcsúzott: 
remélem, jövőre is találkozunk.

 Ádám Katalin

Cserni András arról mesélt, hogyan járt a medve, a farkas, a róka és a 
nyúl a gyergyói vásáron

panoráma

Meghívó

az Óváros – Érdligeti 
Településrészi Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2014. május 13-án 
(kedden) 18:00 órakor

 kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Érdi Bolyai János
Általános Iskola

(2030 Érd, Erzsébet u. 24.) 
ebédlõ

Meghívó

az Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2014. május 14-én
 (szerdán) 18:00 órakor 

kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti  

Általános Iskola
(2030 Érd,  

Diósdi út 99.)

Bolyai János nyomdokain
Az Érdi Bolyai János Általános Iskola 7. osztályos tanulói közül 54 fő tanuló 6 
pedagógus kíséretében május 5-9-ig erdélyi tanulmányi kiránduláson vettek 
részt a Határtalanul program elnyert pályázat segítségével. A Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. feladatait átvevő Emberi Erőforrások Minisztériuma által elnyert 
összeg a szállás és az utazás költségét fedezi. A program célja, hogy tanulóink 
ismeretei bővüljenek a határon túli magyarsággal kapcsolatosan. 
Tanulóink személyes találkozások segítségével - Kolozsváron és Marosvásárhelyen 
- bepillantást nyertek kint élő társaik életébe, összehasonlíthatták az erdélyi 
diákok világát a sajátjukkal, földrajzi, történelmi ismereteiket kibővítették. 
Tanulmányutunk specifikus célkitűzése az volt, hogy diákjaink megismerjék, 
átérezzék az iskolánk névadójának rendkívüli személyiségét, munkásságát.
Az út során a következő városok, helyszínek nevezetességeit tekintettük meg: 
Nagykároly, Érmindszent, Zilah, Kolozsvár, Torda, Sáromberke, Gernyeszeg, 
Marosvásárhely, Szováta, Parajd, Farkaslaka, Körösfő, Királyhágó, Sonkolyosi-
szoros, Nagyvárad.
 Kántor Aranka programfelelősPál Utcai Fiúk

Az 1983-ban alakult  Pál Utcai Fiúk egy szigetszentmiklósi garázs-
sorról indult. A lakótelepi suhancok - Leskovics Gábor (ének, gitár), 
Vereckei Csaba (ének), Plausin György (gitár), Zelenák Tibor (dob) 
és Turjánszki György (basszusgitár) - úgy döntöttek, hogy nem ku-
kaborogatással múlatják fiatal éveiket a betonrengetegben, hanem 
zenekart alapítanak. Egy-két akkordot már ismertek, úgyhogy csak 
le kellett osztani a szerepeket: ki lesz a dobos, ki a basszusgitáros 
és ki fog énekelni. Aztán találtak egy garázst próbahelynek, és mi-
kor Zelenák Tibor 500 forintért megvette első dobszerkóját, már 
egészen biztosak voltak benne, hogy ez a zenekar valóban zene-
kar lesz egyszer – így indult anno Lecsóék története.

A Pál Utcai Fiúk tavaly ünnepelte 30. születésnapját, tehát tel-
jes joggal kijelenthető: a PUF az ország legéltesebb, folyamato-
san működő alternatív rockzenekara. A 40-es generáció talán még 
emlékszik a korai, demózós időkre és arra, hogy 1988 környékén 
Lecsóék számítottak a Fekete Lyuk egyik legnépszerűbb fellépői-
nek. Az ifjabbak és a nagyközönség inkább a mindent vivő, azóta 
sem überelt, ’91-es Bál c. slágertől vannak képben a brigádról, pe-
dig az azóta megjelent lemezek is tele vannak jobbnál jobb dalok-
kal, amire élő példa az MR2 Petőfi által is sokat játszott Legelő. Nem 
véletlenül garantált évtizedek óta a teltház egy-egy PUF- koncer-
ten, vélhetően így lesz ez május 23-án is, a Barba Negra Trackben.

Heti kérdésünk: 
Melyik magyar íróhoz köthető a zenekar neve?

1.) Gárdonyi Géza 2.) Molnár Ferenc
3.) Fekete István

Küldd el a válaszod a track@helyitema.hu e-mail címre, és írd 
meg azt is, hogy a programajánlóban szereplő koncertek közül 
melyikre jönnél velünk szívesen! Ráadásul nem csak a koncert-
re várunk, hanem a Barba Negra Trackben egyéb ajándékkal is 
kedveskedünk. A nyerteseket e-mailben értesítjük, valamint ne-
vüket a Track és a Téma FB oldalán 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!

3400 Mezőkövesd, Zsóry-fürdő, Hajnal u. 2.

A csomag tartalma:

3 nap
/ 2 éjTavasz 

búcsúztató hétvége 
május 23-25.
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Takarítsuk ki a várost!

Te szedd! – ismét, május 10-11-én 
Felhívjuk mindazokat a jóérzésû polgárokat, akik otthonuknak érzik Érdet, hogy minél többen 
csatlakozzanak a „Te szedd!” idei akciójához, és közösen takarítsuk ki városunkat, szabadul-
junk meg az eldobált szeméttől.

Jelentkezni: egyénileg, vagy csoportosan az ÉTH diszpécserszolgálatának vezetőjénél, Tonté 
Dávidnál lehet: telefon: 06-70/466-6040, e-mail: eth@eth.erd.hu 
– ezen kívül a FIDESZ zöld tagozatánál: zoldtagozat@erifidesz.hu  
Telefon: Bada Zoltán: 06 30/624-9604 

Eddig az alábbi szervezetek jelezték a részvételüket, az időt és a helyszínt, ahol takarítani fog-
nak:

1.  Érdi Horgász Egyesület: Ó-város Molnár utca vége, Duna-part.  
Munkavégzés napja: május 11. szombat, 9 ó. Kapcsolat: Solti Gábor 06-20/983-0517

2.  FIDESZ Zöld Tagozata: Tárnoki út vége, fenyves-kiserdő (lovardához vezető út 
Munkavégzés napja: május 10. szombat, 8 ó. Kapcsolat: Bada Zoltán: 06-30/624-9604

3.  Érdi Környezetvédő Egyesület: Fundoklia-völgy.  
Munkavégzés napja: május 10. szombat 10 ó. Kapcsolat: Martin Norbert: 06-20/ 851-5750

4.  Érdi Cigánytanács Egyesület: Fundoklia-völgy, fenyves erdő.  
Munkavégzés: május 11. vasárnap 10 ó. – Kapcsolat: Raffael Attila: 06-20/364-6699 

5.  Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesülete: Parkváros, napközis tábor előtt 
Munkavégzés napja: május 10. szombat 8 ó. Kapcsolat: Wolf Richárd: 06-70/328-3495

6.  Érdi Hendikep Futókör: Burkoló út 51. sz.  
Munkavégzés: május 9. péntek 15 ó. Kapcsolat: Csukáné Tarnói Katalin: 06-30/206-6675 

7.  Érdi Horvát Önkormányzat, helyszínek: Kerülő u 9.; Kerülő és Csordás sarok; Molnár u 48.; 
Mély út és Judit utca. 

 A hulladékgyûjtés időpontja ezeken a helyszíneken egységesen:  
május  10. szombat reggel 7 óra

Kapcsolattartó: Antunovits Antal: 06-20/259-2555

Az előzetesen eddig regisztrált szemétgyûjtési helyszínek:

1.Géza utca 3. sz. – 2. Dévai utca. és Vereckei utca. sarok – 3. Zólyomi utca 4. Búvár utca vége 
– 5. Esztergályos utca vége – 6. Tétényi utca – 7. Kerülő utca 9. sz. – 8. Kerülő utca és Csordás 
utca sarok – 9. Molnár utca 48. sz. – 10. Mély út és Judit utca – 11. Bíbic utca vége

A szemétgyûjtési helyszínek száma még gyarapodhat. 

A szemétgyûjtéshez, takarításhoz szükséges eszközöket – például, kesztyû, zsákok – minden 
jelentkező számára biztosítjuk.

Várunk mindenkit, akire számítani lehet.

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 Érdi FIDESZ Zöld Tagozata

 Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit kft. 

Érdi Szenior rapid sakkverseny
 2014 június 1.

 
 Az Érdi VSE sakkszakosztálya, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával meg-
rendezi a 2014 évi SZENIOR rapid sakkversenyét, mely egyben selejtező az

Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság
döntőjére.

 
A verseny időpontja: 2014. június 1.  930 órától kb. 1500óráig
 
Helyszín: Érdi VSE sporttelep (Érd, Ercsi u. 34.)
 
A verseny 7 fordulós svájci rendszerben, a FIDE rapid szabályai szerint kerül lebonyolításra 
2x15 perc játékidővel.
Helyezések eldöntése: 1. Szerzett pontok 2. Buchholz-számítás 3. Módosított Buchholz
 
Díjazás: 1. helyezett: Kupa+ Érd Szenior bajnoka cím
 2.- 5. helyezett: tárgyjutalom
 
A versenyen részt vehet: Érdi állandó lakcímmel (vagy Érdi VSE sakkszakosztály tagsággal) 
rendelkező magyar és EU állampolgár, aki 2014.június 10. napjáig betölti/betöltötte a 60. élet-
évét.
 
A versenyre minden résztvevő hozza magával a személyi igazolványát és lakcímkártyáját!
 
Nevezési díj: 200 Ft/fő.
 
Nevezési határidő: 2014. május 23
 
Nevezés: Írásban: név, születési idő, lakcím, elérhetőség (telefonszám) megadásával
–  elektronikusan: sakkpeti@gmail.com email címre /nevezés megérkezése esetén visszaigazol-

juk/
–  személyesen: vasárnaponként az ÉVSE sporttelepén 11-12 óra között
–  levélben: Horváth Péter 2030 Érd, Enikő u. 1/B 7.em.30 címre (a nevezés megérkezését tele-

fonon visszaigazoljuk)

Érdeklődni lehet a 06-20-508-9637 telefonon.
 
A verseny első három helyezettje továbbjut az országos döntőbe, melynek
helye: Nagykanizsa, Széchenyi tér 5.
ideje: 2014. szeptember 4 – 5.
(A szállás és ellátás költségeit az országos verseny rendezői, az Érdről továbbjutó 3 sakkozó 
nevezési díját és az utazási költségét Érd Megyei Jogú Város önkormányzata biztosítja)
 
Mindenkinek jó játékot és sportszerû versenyzést kívánunk!
  
 Érdi VSE Sakkszakosztály vezetése

információk
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AJTÓ-ABLAK

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

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

www.diadaliv2001.hu

- az ország legnagyobb gyártóitól - 7 év garanciával

-20%
-25%

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

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.

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.

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. 

110 FELFRISSÜLÉS ZSÓRY FÜRDŐN 

Akciós ár:
20.000 Ft

Listaár: 
40.000 Ft

Nefelejcs Hotel***superior
3400 Mezőkövesd-Zsóry fürdő 
Bimbó út 2. Tel: 49/505-060 
70/397-26-97
erdeklodes@nefelejcshotel.hu 

2 éjszaka 2 fő részére 
reggelivel+wellness 
használattal
+ masszázzsal. 
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

VI.keületi irodánkba idõpont 
egyeztetõ telefonos kollégákat keresünk! 
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! 
Jelentkezés: 30/9218259;   
wellnessinfo@t-online.hu

Alkalmi munkára nyugdíjas házaspárt 
keresünk, ahol a hölgynek egészségügyi 
v. szociális végzettsége van, az úr pedig 
autóval rendelkezik. T: 06 20 433 1834

Építõiparban dolgozó tetõácsot, zsa-
luácsot keresek. T:06 20 493 8387

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

ÁLLATORVOS

ÁPOLÁS

Kórházi ágy krómozott csõvázas, jó 
állapotban, új éjjeli szekrénnyel, kapasz-
kodóval olcsón eladó.T:0623 375 031, 
0620 335 6827

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS











DUGULÁSELHÁRÍTÁS

GUMISZERVIZ

GYERMEKFELÜGYELET

GYÜMÖLCSLÉ

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Újlipótvárosi (XIII.) felújított, 75 
nm, klímás, 2 szobás, utcai, 3.eme-
leti téglalakás 24,6 M Ft-ért eladó. 
+36706001719   
www.ingatlan.com/20650242

Békéscsaba, Mag utca., 1.069 nm-
es, lakóövezeti telek eladó. Ár: 1.5 mil-
lió Ft. +36303869966   
www.ingatlan.com/20442004

Budapest IV. ker, Megyeren, 363 
nm-es telken, 2 db 1,5 szobás kis 
lakással, családi ház eladó. Irányár:22 
MFt +36704662314   
www.ingatlan.com/20708703

Érd kp-ban áron alul igényesnek eladó 
3 szobás tégla lakás, azonnal költözhetõ 
T:06 30 4917 268 Sürgõs!

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

INGATLANT KERES

Befektetésként, idõs haszonélvezõ 
által lakottan, lakást vásárolnék 
Budapesten. tel: 06-30-3301044















JÁRMÛ

KERT

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

KIADÓ

Érd Ófaluban teljesen felújított össz-
komfortos garzon külön órákkal fel-
szerelve, internet hozzáféréssel, üresen 
hosszú távra kiadó. T:06 30 200 2073

Központhoz közel 70 m² összkom-
fortos, külön bejáratú, riasztós, önálló 
mérõórás, parkolóval lakás kiadó, gye-
rekesnek is. T:06 20 380 1876

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

Érd központjától 8-10 percre olcsó 
albérlet kiadó, gyerekesek és 30 év alat-
tiak ne hívjanak. T:06 20 264 7849

Érden munkásoknak, brigádnak! 
Külön bejáratú összkomfortos lakás 
kiadó, kocsibeállással. T:23/367-922

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

Kisméretû bútorozott faház max. 1-2 fõ 
részére olcsón kiadó. T:06 30 324 4981

KIADÓ - KERES

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

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

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

KÖNYVELÉS

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS





















OKTATÁS

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

PARKETTÁZÁS

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

PIKNIK

ROBOGÓ

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

RUHAJAVÍTÁS

RUHAJAVÍTÓ ÉRDEN! Bõvítés, 
szûkítés, cipzár- béléscsere, felhajtás, 
függönyvarrás, stb. T:0620 319 5575

SZABÓ

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS olcsón, minõségi kivitel-
ben, bútormozgatással, takarással akár 
azonnalra! Vezetékes telefon:706-6419 
Mobiltelefon: 06-20-9877-273

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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













SZOLGÁLTATÁS

Régi, új tetõk készítését, tetõterek 
belsõ szigetelését, gipszkartonozást, 
külsõ szigetelést, színezést, szobafes-
tést, burkoló munkát vállalok. T:20 804 
5988

TÁRSKERESÕ

TELEK

Eladó Érd-Százhalombatta között 
fõúton 1840 m² zártkerti telek. Ár:2,4 M 
Ft. T:0620 252 1723

TETÕSZERVIZ





TV JAVÍTÁS

ÜDÜLÉSI JOG

ÜZLETHELYISÉGET KERES

VEGYES

Eladó kazán, lengyel, öntöttvas, nagy 
tûzterû, gyári, 210 m²-ig, hibátlan álla-
potban, szivattyúval 45 E Ft, Érden 
szállítva. T:06 20 312 7676

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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





AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!

www.ingatlan.com/20441948

Békéscsaba, Mag utca.,
1.318 nm-es telken, 45.00 nm-es,

családi ház eladó. A tetõtér beépíthetõ. 
Ár: 5.5 millió +36303869966
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A középmezőnyhöz  tartozó, 
otthonában  mindenkire  veszé-
lyes  gödöllői  csapat  legyőzése 
várt  a  megfogyatkozott  érdi 
csapatra.  A vendég  együttesből 
Gyurácz  B.  eltiltás,  Kovács  B., 
Ország  P.,  Kormos  E.  sérülés 
miatt  nem  állhatott  Limperger 
Zs.  rendelkezésére.  A második 
hely és a hatpontos előny meg-
őrzése  szempontjából  azonban 
égetően  szükség  volt  a  három 
pont  begyûjtésére  az  érdi  csa-
patnak.
Szakadó  esőben  kezdődött  a 

találkozó,  amelyet  a  hazaiak  a 
mûfüves  pályán  rendeztek  meg 
és  erről nem sokkal  a mérkőzés 
kezdete előtt értesítették a vendég 
csapatot.  A váratlan  körülmény 
nem  zavarta  meg  az  érdieket, 
azonnal magához ragadta a kez-
deményezést  a  gárda  és  enyhe 
mezőnyfölényt  sikerült  kiharcol-
nia.  A veszélyt  a  kapukra  első-
sorban  a  szögletek  jelentettek, 
bár igazi gólszerzési lehetőségek 
ekkor még nem alakultak ki. Az 
első  nagyobb  lehetőség  az  érdi-
ek  előtt  adódott,  de  Cservenka 
G. beadásáról Csizmadia Z. épp, 
hogy lemaradt. Nem kellett azon-
ban sokat várni az újabb lehető-
ségre,  amelyből  az  első  vendég-
gól is megszületett. A 29. percben 
Kupi  Z.  végzett  el  egy  szabad-
rúgást.  A rövid  sarokra  beívelt 
labdájára  Csizmadia  Z.  robbant 
be  és  fejelt  a  kapuba.  0-1.  A gól 
után  is az érdi csapat  irányította 
a  játékot,  míg  a  hazaiak  soro-
zatos  reklamációval  igyekeztek 
nyomást  gyakorolni  a  játékveze-

tőre.  Talán  ennek  is  köszönhe-
tően a 45. percben egy könnyen 
befújt  szabadrúgáshoz  jutottak 
a  16-os  sarkáról,  amelyből Nagy 
R. a hosszú felső sarokba küldte 
a labdát. 1-1.
A második  félidőre  elállt  az 

eső  és  ez  jót  tett  a  mérkőzés-
nek is. Mindkét csapat a három 
pont  megszerzéséért  küzdött 
és  így  a  kapuk  is  többször 
forogtak  veszélyben.  Az  első 
nagyobb  lehetőség  a  hazaiak 
előtt  adódott,  de  Kertész  bra-
vúrral  hárította  a  próbálkozást. 
A 65. percben újra megszerezte 
a vezetést a vendég érdi csapat. 
Patkó Gy. végzett el egy szöglet-
rúgást jobb oldalról. Beívelése a 
védők között Ebedli Z.-t  találta 
meg,  aki  a kapuba  továbbította 
a  labdát.  1-2.  Az  újabb  érdi 
gól felpaprikázta a hazaiakat és 
nagy  erőket  mozgósítottak  az 
eredmény  megváltoztatására. 
Beszorult az érdi csapat a saját 
térfelére  és  energiájának  nagy 
részét  az  eredmény  megőrzé-
sére  kellett  fordítania.  A nagy 
nyomást a vendégek edzője cse-
rékkel és a csapat átszervezésé-
vel  igyekezett  átvészelni  nem 
is eredménytelenül. A kitámadó 
hazaiak mellett gyors ellentáma-
dásból akár tovább is növelhette 
volna előnyét az érdi csapat, de 
a  kapu  előtti  határozatlanság 
ebben megakadályozta.
A végső  elszámolás  szem-

pontjából nagyon fontos három 
pontot gyûjtött be az Érd, ezzel 
megőrizve  előnyét  az  üldöző 
csapatok előtt.

Gödöllői SK – Érdi VSE  
1-2 (1-1)
Gödöllő, 150 néző
Vezette: Horváth M
Érd: Kertész F. – Ebedli Z., 
Jakab Á., Süveges G., Németh 
G. – Kulin A. (Kőkuti R.), Papp 
G. (László Cs..), Csizmadia Z., 
Kupi Z., Cservenka G. – Patkó 
Gy. (Makituma N.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Nagy R. 45’ ill. 
Csizmadia Z. 29’, Ebedli Z. 65’
Sárga lap: Jakab Á., Papp G.
Jók: Ebedli Z., Csizmadia Z., 
Kupi Z.

A mérkőzés  után  az  ered-
ménytől  függetlenül  mindkét 
edző dicsérte csapatát.

Limperger Zs.(Érd): 
–  Alázatos  és  nagy  küzdő-

szelemről  tettünk  tanúbizony-
ságot,  amelynek  győzelem  lett 
a jutalma.

Jenei Sándor (Gödöllő): 
–  Döntetlen  szagú  mérkő-

zésen  a  pontrúgásokat  jobban 
kihasználta  a  vendégcsapat 
és  ezért  megérdemelten  nyer-
te  meg  a  találkozót.  Játékban 
egyenrangú  ellenfelek  voltunk 
és  ezért  büszke  vagyok  csapa-
tomra. Gratulálok az Érdnek.
A 26. fordulóban május 10-én 

szombaton öt órakor a tavasszal 
kitûnően szereplő Üllő csapatát 
fogadják az érdiek, majd május 
17-én  szombaton  öt  órakor 
Halásztelken lép pályára.
   Harmat Jenő

Gödöllõi  SK – Érdi VSE 1-2 (1-1)

Pontrúgások döntöttek

A zöld mezes érdi csapatot nem zavarta meg sem a mûfû, sem az esõ
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Április  27-én  ismét  Érd  Körbét 
rendezett  támogatói,  partnerei 
segítségével  az  ennek  a  város-
kerülő kerékpártúrának a nevét 
viselő  egyesület.  Az  idei  ese-
ményt  és  a  rendezvény  filozó-
fiáját  az  alábbiakban  Csengeri 
Attila,  az Egyesület  elnöke  fog-
lalta össze.
 Örülök, hogy egyre többen jól 

érzitek és otthon érzitek maga-
tokat  az  Érd  Körbe  kapcsán. 
Mikor  annak  idején  az  ötletből 
megvalósulás  lett, nem gondol-
tam, hogy egy napon több ezer 
embernek  nyújt majd  folyama-
tosan, meghatározó élményt. Az 
elmúlt 13 év Érd Körbéje mindig 
fejlődött, mindig alakult, mindig 
változott, de egyben talán állan-
dó maradt,  hogy  elsősorban  az 
érdiekre támaszkodott. Ezáltal a 
rendezvénynek  egyre  nagyobb 
lett a közösség összefogó ereje. 
Várakozás,  kíváncsiság,  készü-
lődés,  amit  hallok  az  esemény 
előtt.  Majd  vidám  arcok,  min-
denkiben  ugyanaz  a  lüktetés, 
maradandó  élmény.  Ez  fogad 
a  helyszínen  és  utána  sokáig  a 
gratulációk sora.
És,  hogy  ki  mindenkinek 

köszönhetjük  az  elmúlt  évek, 
vagy  akár  csak  az  idei  év  Érd 
Körbéjét?  Rengetegen  járul-
tak  hozzá  ismét,  akik  tehet-
ték,  anyagilag  is,  de  nagyon 
sokan  szabadidejükből,  ener-
giájukból  áldoztak  azért,  hogy 
ismét  több mint  kétezren  érez-
hessék  jól  magukat.  Sokszor 
mondjuk  és  halljuk,  hogy  na, 
ez  sajnos  már  megint  olyan 
érdi  lett,  de  ezzel,  amit  mi  az 

együttmûködésünkkel  pro-
dukáltunk  példát  állíthattunk 
bármely  településnek,  bármely 
cselekvőképes  embernek,  hogy 
acsarkodás és kifogások helyett 
a  közös  cél,  a  jó  szándék  és 
együttmûködés szinte csodákra 
képes.
És  talán  nem  is  szinte,  mert 

az  ember,  mikor  adni  készül 
és  végül  ő  kapja  a  legtöbbet, 
az  az  egyik  legcsodálatosabb 
dolog.  Hisz  talán  sokan  nem 
is  gondoltok  bele,  mi  történik, 
mi  történt  körülöttünk.  Idén 
amellett,  hogy  sokadjára,  talán 
már  a  20.  alkalommal  nyújt-
juk  barátaimmal,  szervezőtár-
saimmal,  partnereinkkel  ezt  a 
most  már  hagyománnyal  bíró 
rendezvényt,  most  olyat  kap-
tunk,  mi  leírhatatlan.  Segíteni 
szeretnénk,  folyamatosan  vala-
kinek, valamiben, a saját eszkö-
zeinken keresztül, ez hajt, éltet 
bennünket.

Ezért – sok más program mel-
lett  –  idén  felkínáltunk,  lehető-
séget  biztosítottunk  és  szemé-
lyesen hívtunk meg fogyatékkal 
élőket  a  rendezvényre,  éljék  át 
ők  is  azt,  ami  nekünk  termé-
szetes,  hogy  felülünk  a  kerék-
párunkra  és  tekerünk.  Nekik, 
nem  látóknak,  vagy  az  egész-
ségestől  eltérő  bármely  végtag 
problémával  élőknek  ez  azért 
nem  oly  egyszerû  feladat.  Így 
szereztünk  egy  többszemélyes 
bringóhintót,  amelyen  egymást 
kiegészítve,  az  ép  testi  adott-
ságaikra,  egymásban  bízva  és 
egymásra  számítva,  nem  kevés 
félelmet,  gátlást  és  kilométert 
küzdöttek  le  együtt  vasárnap. 
Velünk.
Látva  az  arcukat,  látva  az 

arcotokat,  hallva  és  olvasva  a 
beszámolókat,  azt  mondom 
köszönöm, köszönjük! 

Csengeri Attila
Érd Körbe Egyesület elnöke

Közösen éltük és éljük át

Érd Körbe 

ÉPÍTKEZŐK FIGYELEM!
FERRO-METALL KFT.  NAGY TAVASZI AKCIÓJA!

10 % ÁRKEDVEZMÉNY A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK!
TOVÁBBI ÉRTÉKES MEGLEPETÉS VÁSÁRLÓINKNAK!

Kedvezményeink 2014. május 31.-ig érvényesek.

Ferro-Metall Kft. 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 10.

Tel./Fax: +36 23 430-441, e-mail: ferrometall@invitel.hu
Nyitva tartás: H-Cs. 7:30-16:00,  P: 7:30-13:00

BETONACÉL
átm. 08 – 25 mm

TÁVTARTÓ
magasság: 4 – 50 cm

HEGESZTETT HÁLÓ
átm. 4,2 – 10 mm

rács sűrűség: 100 és 150 mm
táblaméret: 6 m x 2,40 m


