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Új befektetõk jöhetnek
Egy újabb logisztikai központ épül, tovább 
bõvül a helyi munkahelyek száma.

2

Az elsõ tájékoztató
Megtartotta elsõ sajtótájékoztatóját Aradszki 
András újraválasztott országgyûlési képviselõ.

3

A születés ünnepe

Negyedik alkalommal rendezték meg Érden a Születés Hetét. A Kötelék – Érd térsé-
gi Közösség a Családokért civil csoport idén is olyan programot állított össze, mely 
vonzó és érdekes lehetett nemcsak a várandós, hanem a kisgyermekes mamáknak 
is. A szervezõk gondoltak a kisebb-nagyobb testvérekre is – nekik gyereksarkot 
rendeztek be a Magyar Földrajzi Múzeum tetõterében. 5. oldal

Siker az idegek harcában
Lezajlott a bajnokság 
harmadik helyéért az 
elsõ mérkõzés. Hátbor-
zongatóan izgalmas vég-
játék után végül az ÉRD 
nõi kézilabda csapata 
nyerte meg ezt a roppant 
fontos csatát és ki tud-
ja, ez a befejezés milyen 
plusz erõt ad még Szabó 
Edina csapatának, hogy 
Dunaújvárosban – netán 
már a következõ alkalom-
mal – szerezze meg a 
bronzérmet.  16. oldal

Tisztult a város

Takarítsuk ki a várost! jelmondattal invitálták mind-
azon jóérzésû polgárokat, akik otthonuknak érzik 
Érdet, hogy minél többen csatlakozzanak a TeSzedd! 
idei, immár nemzetközivé bõvült akcióhoz, amelynek 
lényege, hogy  közösen takarítsuk ki városunkat, sza-
baduljunk meg az eldobált szeméttõl. Szombaton a 
Fidesz zöld tagozata fõszervezésében az önkéntesek 
megpróbálták a lehetetlent… 4. oldal

A hónap mûhelye
Akik támogatnák a 40 éves érdi birkózást, 
szavazhatnak az értékes díj elnyeréséért.

5

Nyári táborok
Idén a Teleki iskola pedagógusai szerveznek 
az érdi diákoknak napközis tábort.

12

Rákötések

Vannak, akik halogatják 
az elkészült, élesbe kötött 
belsõ hálózat átadását, 
hogy addig se kelljen fi-
zetniük a használatért.
 11. oldal

Bíró András 
Társaság

Ezen a napsütötte délutá-
non nem csak a madarak 
hangos csicsergése za-
varta meg az Érden élõ 
Bíró András író és költõ 
kertjének csendjét, hanem 
a baráti összejövetelre 
érkezõ irodalomkedvelõk, 
az IRKA tagjainak vidám 
csevegése is. 7. oldal
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

T. Mészáros András ezúttal 
rossz hírrel indította beszámo-
lóját, ugyanis fél órával előtte 
értesítették, hogy az Erzsébet 
utcában végzett csatornázási 
munkálatok során – az egyik 
dolgozó kellő odafigyelésének 
hiányában – a munkagép átvág-
ta a meglévő szennyvízhálózat 
vezetékét. Az Erzsébet utcai 
végátemelő az egyik legfonto-
sabb mûszaki pontja az Érd és 
Térsége szennyvízelvezetési há-
lózatnak, ezért itt kapacitásbő-
vítési munkálatokat végeznek. 
Ennek során történt az a hiba, 
melynek köszönhetően a hirte-
len kiömlő szennyvíz elárasz-
totta a környéket. Szerencsére 
a víz nem a lakott területre, 
hanem a termőföldre folyt. 
A polgármester riasztotta a ka-
tasztrófavédelmet is, amelynek 
munkatársai a helyszínre siet-
tek, és azonnal megkezdték a 
kiömlött víz szivattyúzását, va-
lamint a fertőzésveszély azon-
nali elhárításáról is szakszerûen 
gondoskodtak. 

A polgármester – biztatóbb hí-
rekkel folytatva a sajtótájékozta-
tót – bejelentette, hogy Aradszki 
Andrást az Országgyûlés meg-
alakulása során a KDNP egyik 
frakcióvezető-helyettesévé 
választották. Ezt T. Mészáros 
András Érdre nézve is előnyös-
nek vélte, hiszen – bár a képvi-

selő eddig is sokat tett a telepü-
lés érdekeinek érvényesítéséért 
– Aradszki Andrásnak ezzel a 
pozícióval a jövőben még több 
lehetősége lesz nemcsak Érd, 
hanem az egész választóke-
rület (Diósd, Tárnok, Sóskút, 
Pusztazámor, Törökbálint) fej-
lesztéséért kiállni. 

Ugyancsak jó hír – folytat-
ta a polgármester –, hogy a 
munkanélküliség elleni küzde-
lem terén az elmúlt években 
Magyarország jobban szere-
pelt, mint európai uniós ver-
senytársai, hiszen a 2010-ben 
mért 11,8 százalékról az idén 
7,9 százalékra csökkent az állás 
nélküliek aránya. Ez magyar vi-
szonylatban is óriási eredmény, 
hiszen az elmúlt húszegyné-
hány esztendőben nem dol-
goztak annyian az országban, 
mint ebben az évben: idén 360 
ezerrel nagyobb a foglalkozta-
tottak száma, mint 2010-ben 
volt. Ennek pedig Érdre nézve 
is vannak jelentős pozitív vonat-
kozásai, hiszen a város számára 
is a legfőbb kitörési pontot az 
jelenti, ha minél több embernek 
van állása, és ha helyben tud 
elhelyezkedni. Ebben segítséget 
jelent a MOBIS Zrt. beruházása, 
amely cég hamarosan egy 20 
ezer négyzetméteres logisztikai 
csarnokot épít Érd határában. 
Ez a raktárház a Hyundai cég-

csoport logisztikai cégéhez tar-
tozik, és innen szállítják majd 
egész Kelet-Európába a Hyundai 
és KIA cégcsoportok gyártási 
anyagát. Ebben a raktárbázis-
ban várhatóan – a DM logisz-
tikai központjához hasonlóan 
– körülbelül 500 új álláshely 
létesül, amelynek 60-70 száza-
lékát érdi munkaerővel töltik 
fel. Ezzel pedig ahogy az or-
szágban, úgy Érden is tovább nő 
a foglalkoztattak száma – han-
goztatta a polgármester, és a jó 
hírek sorát még folytatva beje-
lentette: megszületett az M7-es 
lejáró megépítéséről szóló meg-
állapodás, és ezzel párhuzamo-
san az Interspar is elkezdheti 
végre azt a nagyszabású parkvá-
rosi beruházását, amelynek kö-
szönhetően nemcsak az áruház 
és számos kereskedelmi egység 
megnyitására kerülhet sor ez év 
végére, hanem fontos közszol-
gáltatásokra is számíthatnak az 
itt lakók. A megállapodás sze-
rint mintegy 540 négyzetméter-
nyi területre az önkormányzat 
előnyös bérleti lehetőséget kap, 
így a Polgármesteri Hivatal szol-
gáltatásai is közelebb kerülnek 
az ebben a városnegyedben élő 
emberekhez, de megoldódik 
végre a méltatlan körülmények 
között mûködő postai szolgálta-
tás ügye is, és az egész környék 
rendezett, korszerû külsőt ölt, 

amire régóta vágynak a park-
városiak. Postástelepen jelenleg 
a Gyula utcai óvoda felújítási 
munkálatai folynak, ami nem 
kevés bosszúságot okoz a kör-
nyéken élőknek. Panaszkodnak 
is, mert az építkezés során fel-
törik az utakat, rengeteg sár 
és por keletkezik, ezért a pol-
gármester a környék lakosainak 
türelmét kérte. Már csak rövid 
ideig kell kibírni a beruházás-
sal járó kellemetlenségeket, 
amelyekért biztosan kárpótolja 
majd az ott élőket, ha végleg 
elkészül a korszerû, megjele-
nésében is különleges látványt 
nyújtó, új óvoda – mondta T. 
Mészáros András, majd újság-
írói kérdésre a közmunkaprog-
rammal kapcsolatosan közölte: 
nem igazak azok a híresztelé-
sek, hogy megszûnik a köz-
munkaprogram. Érden ugyan-
akkora létszámra nyújtották be 
a pályázatot, mint amennyi a 
korábban foglalkoztatottak szá-
ma volt. Ugyanakkor arról is 
beszámolt, hogy ennek a prog-
ramnak mindig vannak olyan 
eredményei is, amelyek túl-
mutatnak a közmunkán, mert 
számos esetben az így foglal-
koztatottaknak mintegy 20-25 
százalékát később határozatlan 
időre alkalmazták. Az önkor-
mányzat több intézményében 
és a Polgármesteri Hivatalban 
is volt rá példa, hogy a közmun-
kából határozatlan időre szóló 
állás lett. A közmunkaprogram 
tehát az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően folytatódni fog 
– ígérte a polgármester, majd a 
sajtótájékoztató végén említést 
tett az önkormányzat munká-
járól végzett közvélemény ku-
tatásról, amelynek eredményeit 
hamarosan közzéteszik a helyi 
sajtóban. Arról is beszámolt, 
hogy a hét végén Érd testvérvá-
rosában, Poyntonban tesz láto-
gatást, ahol az Érdi Vörösmarty 
Mihály Gimnáziumban érett-
ségizett Bartus Gábor polgár-
mesteri eskütételén vesz részt, 
és egyúttal átadja neki az Érd 
által adományozott Pro Urbe 
Díjat. Emiatt azonban nem tud 
részt venni az évek óta sikere-
sen megtartott TeSzedd akció-
ban, amit igen hasznosnak ítél, 
és amelyre a civil szervezetek, 
az ÉTH és az érdi önkéntesek 
is felkészültek, hogy munká-
jukkal a település nagy részét 
megtisztítsák az illegális sze-
méthegyektől. 

 Bálint Edit

Készülhet az Interspar parkvárosi nagyberuházása

Új befektetõk, új álláshelyek Érden
Egy újabb logisztikai központ épül a város határában, amelynek köszönhetõen to-
vább bõvül a helyi munkahelyek száma. Megszületett az M7-es lejáró megépítésérõl 
szóló megállapodás, ami végre elindítja Parkvárosban az Interspar beruházását is, 
ahol lehetõség nyílik a Polgármesteri Hivatal közszolgáltatásainak kihelyezésére. 
A Gyula utcai óvoda felújítási munkálatai már lassan a befejezéshez közelednek 
– tudtuk meg május 7-én, a polgármester szokásos heti sajtótájékoztatóján. 

A közmunkaprogram a város szépítését is szolgálja - az ÉKFI látja el egyebek mellett a kertészeti feladatokat is
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Négy éven át szinte folyamatosan 
készül az érettségire az ember, 
de egyes szélsőséges vélemények 
szerint már születése pillanatától. 
Mégis minden azon a bizonyos 
reggelen dől el. Bár az a nap 
is úgy kezdődött, mint a többi, 
tétován, Érd Ófalu legszebb kert-
jét bámulhattam az ablakomból, 
akkor a bontások és építkezések 
nem tépázták meg annyira ezt a 
tavaszi tájat. A kilences kezdés 
– így hét óra körül – még olyan 
messzinek tûnt, mint az Atlanti-
óceán túlsó partja, bár egy kis iz-
galom azért mocorgott bennem. 
Ennek feszültségét úgy igyekez-
tem enyhíteni, hogy egy szál al-
sógatyában, viszont már vasalt 
fehér ingben és zakóban ültem az 
ágyam szélén, és a Tüskevárban 
barangoltam. No, ebből a harmó-
niából billentett ki engem az én 
édesanyám, aki rám nyitotta az 
ajtót és kénytelen volt tudomásul 
venni, hogy én nem az érettségi 
tételek utolsó, megerősítő átné-
zésével foglalkozom. Azonnal 
kilátásba helyezett néhány anyai 
pofont, bár őszintén szólva már 
kinőttem a tenyere alól, legfel-
jebb így ülve tudott volna egy 
sallert elhelyezni a fejem búb-
ján, de én már öltöztem is. Még 
utánam kiabálta, hogy „Ki fogod 
húzni az európai parasztháború-
kat, és nem tudsz egyetlen év-
számot sem!” Pontosan tudta, 
hogy mit nem tudok; amit azért a 
Vörösmarty Gimnázium történe-
lem óráin még csak el tudtam va-
lahogy mismásolni, azt ő egyet-
len keresztkérdéssel képes volt 
leleplezni. A magyar miatt nem 
aggódott, a matematika tudásom 
pedig annyira a béka alsó fertálya 

alatt volt, hogy arra szót sem volt 
érdemes vesztegetni, az írásbelin 
átmentem, ezért mehettem a kor 
szokása szerint szóbelizni. Ott 
volt még a nyelv, a divatos angol, 
az olvasmányélmények és az a 
néhány mondat valahogy hoz-
hat egy méltányos jegyet. Csak 
a nyakkendőmmel volt baj, mert 
apám, aki a saját osztályát érettsé-
giztette, már korán elment, én pe-
dig azóta sem tudok nyakkendőt 
kötni. (Későbbi párválasztásomat 
is erősíti majd, hogy feleségem 
gyönyörûen köt csomót a nya-
kamra.) Átrohantam a szomszéd-
ba, de Pista bátyám, katona lévén, 
csak a néphadseregben rendsze-
resített előre megkötött gumis 
nyakkendőt ismerte. – Micsoda 
hadsereg! Már Mohácsnál is ez 
lehetett a hiba – füstölögtem 
magamban miközben majd orra 
buktam a kanyargós utca kopott 
lépcsőin, nem baj, majd a lányok 
a suliban. A nyakkendőmmel 
hamar rendben is voltam, a pa-
rasztháborúk viszont bejöttek. 
Már túl voltam árkon-bokron, a 
kétismeretlenes egyenletek kihú-
zásánál nem vallottam be, hogy 
nekem ebben több ismeretlen is 
van. Egyébként is észre kellett 
vennem, hogy ahogy a táblához 
értem, egyszerre kezdtek négyen 
beszélgetni az érettségi elnökkel, 
hozták neki a szendvicset, vit-
ték volna kávézni, hogy rólam 
eltereljék a figyelmet. Magyarból 
bravúros voltam Radnótival, a 
Levél a hitveshez és ez egész 
Bori notesz a fejemben volt. 
Megkaptam még memoriterként 

Janus Pannoniustól Pannónia 
dicséretét, négy egymást követő 
órán kaptam érte egyest, mert 
mindig azt hittem, hogy nem kér-
dezi többet Lajos bácsi. Ötödikre 
megtanultam, tehát most is fúj-
tam. Shakespeare színháza ment 
és a ködös Albionnal sem volt 
gond, hatásos volt a hiányos 
nyelvtudást elfedő magabiztos-
ság. De ezek a parasztok, a há-
borúikkal! Már felkészülésként a 
tollamat rágtam, amikor kisütött 
a nap. A térképen ott volt az ösz-
szes parasztháború mindegyik 
hadjárata, piros, kék és sárga 
vonalakkal, a hozzájuk tartozó 
dátumokkal együtt. Kicsit aljas-
nak éreztem magam, amikor ál-
szent módon javasoltam, hogy 
feleletem tényeit nemcsak az 
időben, de e térben is szeretném 
elhelyezni, így kisétálhattam a 
térképhez az olvasható évszá-
mok közelébe. A história nekem 
mindig logikusabbnak tûnt, mint 
a kétszerkettő, tehát a feudális 
földbirtokviszonyok, a jobbágy-
ság helyzete már színes leírás-
ként sikeredett, a reformáció 
szellemi hátteréről nem is beszél-
ve, a csatákat pedig egyenként 
vívtam meg. Az eredményhirde-
tést már valami finom mámor-
ban vártuk ki, az osztályunk jól 
szerepelt, mindannyian érettek 
lettünk, bár éretlenségünk leg-
biztosabb jele az volt, hogy nem 
sejtettük még, hogy az „előttünk 
az élet” közhely mi mindent is 
tartogat még számunkra. Hiszen 
mire saját éveink aktuális számát 
megjegyeztük volna, már túl is 
voltunk rajta. Ha most jól számo-
lom, negyven évvel… 

 Antall István

Maturandus

Szemetet szedni jó – alakít-
hatjuk át a móriczi, végső 
soron ugyancsak természetba-
rát kijelentést. Hiszen miért 
is választhatta riportregénye 
címéül Móricz Zsigmond 
a Gyalogolni jó állítást? 
Nyilvánvalóan nem üres sörös 
dobozok és mûanyag flako-
nok összegyûjtésének szándé-
ka vezette, azonban észrevett 
valami olyat, ami a világban 
nemcsak néző, hanem látó 
ember életszemléletét tükrö-
zi. A gyalogoló ember ugyanis 
szemlélődik, beszélget, ismer-
kedik a környékkel úgy, ahogy 
máskor valószínûleg nem, így 
aztán közelebb kerül nemcsak 
a természethez, hanem az 
emberekhez is. Móricz állí-
totta: gyaloglás közben lehet 
legjobban megismerni a tájat 
is, meg az embert is, aki a tája-
inkon él – ha meg még közben 
teszünk valami hasznosat is, 
akkor okkal tölthet el jó érzés 
valamennyiünket.

Tudjuk azonban azt is: 
vannak emberek, akik kirán-
dulás közben, csavargás so-
rán nyugodt szívvel otthagy-
nak mindenféle hulladékot 
a fûben, vagy a fák között, 
minek is vinnék haza – sőt: 
szándékosan is hordanak ki 
használt autógumitól régi, 
rossz rádióig mindenfélét, 
gondolva, hogy valaki majd 
úgyis összeszedi. Elvileg még 
az is lehet, hogy a szemét 
szétszórója ott áll valahol 
egy fa vagy bokor mögött 
és térdét csapkodja a röhö-
géstől, nézve, hogy én meg 
lehajolgatok az ő szemetéért. 
Lehet, minden lehet, csak-
hogy közben a világ másfe-
lé megy, Magyarországon is. 
Lassan, mondhatni, fû alatt 
erősödik a környezettudatos-
ság, és ez most már nem 
üres szöveg, hanem konkrét 
tartalom. Olvashatjuk a hír-
ügynökségi jelentésekben: a 
mostani, az elmúlt hét vé-

gén megrendezett TeSzedd! 
akcióra már előzetesen 110 
ezren jelentkeztek – önként. 
A hangsúly ezen az utolsó 
szón van: hogy több száz is-
kolás szedte – nem parancsra, 
nem utasításra, nem pénzért 
– a szemetet Budapesten, a 
pestszentimrei erdőben; öt-
száz köztisztviselő gyûjtött 
hulladékot Nyíregyháza köz-
területein, Szegeden pedig 
még az elítéltek is jelentkez-
tek környezettakarításra.

Minősíthetnénk mindezt kis 
ügyeknek – kit érdekel né-
hány eldobott vonatjegy, vagy 
almacsutka összeszedése? 
– a sornak azonban ez csak 
az eleje. „El kellene érni, hogy 
az emberek ne a fiókjukban 
tartsák az ötödik használaton 
kívüli mobiltelefonjukat vagy 
a garázsban a nagy tévét, ame-
lyet negyven éve még hasz-
náltak, hanem visszavigyék, 
mert pénzt kapnak érte. Ezt 
a rendszert – megbeszélve az 
érintettekkel, forgalmazókkal, 
gyártókkal – az ősz folyamán 
akarjuk bevezetni” – hangsú-
lyozta az illetékes miniszté-
rium környezetügyért felelős 
államtitkára. 

Innen, kihasználva a ma-
gyar nyelv különösen árnyalt 
szóhasználatát, egyszerû len-
ne most – legalábbis írásban  
– továbblépni. Mondhatnánk, 
hogy nemcsak köztéri, ha-
nem közéleti szemét is van. 
Példákat hozhatnánk arra is, 
hogy a TeSzedd! felszólítást 
hányan és hogyan értelmezik 
Szedd meg magad! mozga-
lomként – de most nem erről 
van szó. Egyelőre csak a ter-
mészeti környezetet kísérelték 
meg az országban jó néhá-
nyan tisztábbá tenni, és ez 
sem kis dolog.

A szerkesztõ jegyzete

Miért szedünk?

Aradszki András mindenekelőtt 
köszönetet mondott annak a 
csaknem 20 ezernyi választó-
polgárnak, akik az április 6-án 
megtartott országgyûlési válasz-
tásokon őrá adták le voksukat, 
de – mint fogalmazott – minden 
szavazónak kijár a köszönet, 
aki a demokrácia ünnepén élt 
a szavazati jogával, bizonyít-
va, hogy Magyarország de-
mokratikus köztársaság, és jól 
mûködik a parlamenti demok-
rácia. Ugyanakkor a korábban 
is elsöprő többséggel felhatal-
mazott politikai erő bebizonyí-
totta, hogy Európa legnagyobb 
válsága közepette is képes volt 
jól kormányozni az országot, 
ezért ismét kétharmados felha-
talmazást kapott a folytatásra. 
A 2010-ben megkezdett munka 
folytatására kértek, és kaptak 
lehetőséget a választópolgárok-
tól – hangoztatta a képviselő, 
majd bővebben is kifejtette, mik 
azok a feladatok, amelyek to-
vábbi elmélyítést, és még több 
megoldást kívánnak. A legfőbb 
célok: megvédeni a rezsicsök-
kentés vívmányait, folytatni a 
munkanélküliség csökkentését, 
és új munkahelyeket létrehozni 
a már elért eredmények stabili-
zálása mellett. Ugyanakkor egy 
stabil állami költségvetés mellett 
el kell érni a belső fogyasztás és 
a gazdaság növekedését. Igaz, 
hogy az Európai Unión belül a 
tagállamok számíthatnak egy-
másra – hangoztatta a politikus 
–. de meggyőződése, hogy ebbe 
a szövetségbe a magyar értéke-
ket is be kell vinni. Ezt egy kép-
letes példával próbálta megvilá-
gítani: mi magyarok nem sze-
retnénk olyan vendégek lenni, 
akik szívesen vendégeskednek, 
de soha nem hívják vissza a 
vendéglátóikat. A magyar érté-
keket, az innovációt, a magyar 
szorgalmat is fel kell mutatni 
az unióban, és akár a sokat em-
legetett „kuruc magatartást” is 
vigyük be az európai értékeket 
tartalmazó együttmûködésbe 
– fogalmazott a képviselő. Azért 
értékes ez az elsöprő választási 

eredmény, mert az elért vívmá-
nyok – a demográfiai helyzet 
kedvező elmozdulásának jeleit 
is beleértve – megőrzését immár 
nem akadályozhatja meg senki, 
bátran folytathatják ezen érté-
kek megvalósítását és tovább-
fejlesztését. Az országgyûlési 
választások és az európai par-
lamenti választások előtt már 
az európai közvéleménynek is 
bemutatták azokat a lényeges 
választási sarokpontokat, ame-
lyek mentén folytatni szeretnék 
a megkezdett kormányzási po-
litikát. Jól tudjuk, hol vannak 
még hiányosságaink – szögez-
te le a politikus –, és melyek 
azok a folyamatok, amelyeket 
el kell mélyíteni és pontosítani. 
Elsősorban az oktatást szokták 
említeni, de nem szabad elfelej-
teni, hogy húsz éven keresztül 
a liberális oktatáspolitika tobzó-
dott Magyarországon. Talán ez 
a tanév lesz az első, amelyben 
teljes fegyverzettel tud felvonul-
ni az új oktatáspolitika, és ami 
20 év alatt leromlott, egy nagy 
struktúraváltással – remélhető-
leg fele annyi idő alatt – meg 
fog változni, és egy sokkal jobb, 
valódi tudásalapú, versenyké-
pesebb oktatás és nevelés vár az 
ifjú nemzedékre – szögezte le 
Aradszki András. A gondolatot 
folytatva hozzáfûzte: ugyanez 
vonatkozik az egészségügyre is, 
amelyben nagy súlyt helyeznek 
a megelőzésre, és az ugyan-
olyan hatékony, de kevesebb 
pénzzel elérhető gyógyszerellá-
tásra. Ezt a célt szolgálja a káros 
szenvedélyek adójának megnö-
velése, az egészséges közétkez-
tetés kialakítása. 

Aradszki András fontos 
célkitûzésnek tartja az energia-
szektornak a nemzet struktu-
rális rendszerébe való bekap-
csolását, ugyanis az alacsony 
energiaárakat a nonprofit jelleg-
gel mûködő energiaszektor ké-
pes csak biztosítani. A Fidesz–
KDNP-t folyton azzal vádolták, 
hogy nincs kormányprogramja, 
márpedig a felsoroltak mind a 
megkezdett politika folytatását 

célozzák – jelentette ki a kép-
viselő, majd közölte, a helyi 
ügyekbe nem kíván beleszólni, 
de bízik abban, hogy az önkor-
mányzati választásokat követő-
en is a jelenlegi polgármesterek-
kel folytathatják, vihetik majd 
tovább a megkezdett munkát. 
Érd egyik fontos feladata a csa-
tornázás végleges befejezése, az 
óvodák felújítása és bővítése, 
valamint az újak építése – ezek 
olyan célok, amelyeket mara-
déktalanul támogat. 

A sajtótájékoztató folytatásá-
ban Aradszki András az új par-
lament megalakulására utalva 
elárulta: noha „nem jó érzéssel”, 
de ő is megszavazta Sneider 
Tamásnak az Országgyûlés al-
elnökévé választását, kizárólag 
azért, mert tartotta magát a par-
lament közjogi gyakorlatához. 
Úgy vélte, ez is a demokrácia 
megerősítését szolgálja, mert 
a Jobbik képviselőjét fiatalkori 
megbotlásáért nem rekesztették 
ki, éppen ezért nagyon reméli, 
hogy a politikus fel tud majd nő-
ni a felelősségteljes feladathoz 
– fogalmazott az országgyûlési 
képviselő, majd bejelentette, 
hogy saját személyét illetően 
sikerült elérnie azokat a célo-
kat, amelyeket kitûzött maga 
elé. Így többek között tagja le-
het annak az új Törvényhozási 
Bizottságnak, amely az 1948 
előtti szabályozáshoz tér vissza, 
így a parlamenti vita előtt szé-
les körû szakmai egyeztetése-
ket folytat. A jövőben már nem 
vesz részt a Gazdasági Bizottság 
munkájában, de a Fenntartható 
Fejlődés Bizottságnak tagja 
lesz. Mint mondta, mindezen 
tisztségei mellett mégis arra 
a legbüszkébb, hogy a KDNP 
egyik frakcióvezető-helyettesé-
vé választották. Hangsúlyozta; 
ez egy jövőre építkező pozíci-
ót jelent számára, és meggyő-
ződése, hogy azért esett rá a 
választás, mert az előző cik-
lusban a kormányoldal részé-
ről ő szólalt fel legtöbbször az 
Országgyûlésben. Mégis, mind-
ezen, számára roppant fontos 

Aradszki András immár minden idejét a parlamenti munkának szenteli

Az új ciklusban is folytatódnak 
a megkezdett programok
A választások után és az új parlament megalakulását követõen, május 8-án tar-
totta meg elsõ sajtótájékoztatóját Aradszki András, az 1. számú választókerület 
újraválasztott országgyûlési képviselõje. A második mandátumát megkezdve, a 
politikus egyebek között bejelentette: minden egyéb kötelezettségétõl, így a MOL-
ban betöltött állásától is megvált annak érdekében, hogy minden idejét kizárólag a 
parlamenti munkának szentelje, és ezáltal a lehetõ legjobban képviselje a térség 
valamennyi településének, illetve választópolgárának érdekeit.

tisztségek sem írhatják felül azt 
az elsődleges kötelezettségét, 
hogy ezért a választókerületért, 
és az itt élő emberekért dolgoz-
zon a Parlamentben – húzta alá 
a politikus –, annál is inkább, 
mert május 5-től már kizárólag 
parlamenti képviselőként látja 
el feladatait, minden egyéb kö-
telezettségéről, így a MOL-ban 
betöltött állásától is megvált, 
hogy minden idejét a parla-
menti munkának szentelhesse 
– ezért még eredményesebb 
ciklusban bízik, mint amilyen 
az előző volt. Az országgyûlés 
június közepén tartja első ülé-
sét, amelyen először a deviza-
hitelesek megsegítésével foglal-
koznak, így meghosszabbítják 
a kilakoltatási moratóriumot. 
A folytatás azonban a magyar 
bírói kar kezében van, neki kell 
meghozni azokat a döntéseket, 
amelyekkel végre megnyugtató-
an rendezni lehet a devizahite-
lek ügyét – tette hozzá. 

Végezetül Aradszki András 
arról is szót ejtett, hogy az 
Európai Parlamentben a de-
mokrata néppárti vonal megerő-
södésére számít, és ezen belül a 
magyar határozott politika ko-
moly súlyt fog képezni. Ennek 
a régiónak is több tiszteletet kell 
adni, ahogyan a magyaroknak 
is – mondta. Hozzátette: e téren 
már a szocialisták körében is 
pozitív fordulat állt be a régi 
párttagok távozásával, így az 
Európai Parlamentben kialakul-
hat az a fajta nemzeti konszen-
zus, amely végre közös érdeke-
inket szolgálja, és előbbre viszi 
a nemzet boldogulását – zárta 
az új parlamenti ciklusban meg-
tartott első sajtótájékoztatóját 
Aradszki András országgyûlési 
képviselő, a KDNP frakcióveze-
tő-helyettese.

  Bálint Edit

Aradszki András elsõdleges kötelezettségének tartja, hogy ezért a választókerületért és az itt élõ emberekért dol-
gozzon a Parlamentben
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A TeSzedd!  akciót  Magyaror
szágon  negyedik  alkalommal 
rendezték  meg.  Idén  már  egy 

nemzetközi  akció  részeként 
szedték 1800 helyen a szemetet 
–  Érden  nyolc  helyen  –,  mert 

csatlakoztunk  a  Let’s  clean 
up  Europe,  a  Tisztítsuk  meg 
Európát  mozgalomhoz  is,  így 
28  országban  egyszerre  moz
dultak  meg  önkéntesek  tízez
rei  a  szemét  eltávolításáért. 
Városunkban  is  összesen  több 
százan.  Az  alábbi  szervezetek 
jelezték a részvételüket, az időt 
és a helyszínt, ahol végül is taka
rítottak: Érdi Horgászegyesület, 
Fidesz Zöld Tagozat, (Tárnoki út 
vége,  fenyveserdő,) Ördöglovas 
SE,  Vöröskereszt  2.  sz.  területi 
szervezet,  Érdi  Környezetvédő 
Egyesület,  Érdi  Cigánytanács 
Egyesület  (most  is  Raffael 
Attila  vezetésével),  ÁgaBoga 
Nagycsaládosok Egyesülete, Érdi 
Hendikep  Futókör,  Érdi Horvát 
Önkormányzat,  Fenyvesüljünk 
Egyesület.
–  A szemétgyûjtéshez,  taka

rításhoz  szükséges  eszközö
ket  –  például,  kesztyû,  zsákok 
–  minden  jelentkező  számá
ra  biztosítottuk  –  tájékozatott 
Bada  Zoltán  főszervező,  akit  a 
Tárnoki  út  végén,  a  fenyves
erdőben  „kaptunk  el”  akció 
közben,  és  aki  köszönet  mon
dott  minden  résztvevőnek  és 
az  Érdi  Közterület  Fenntartó 
Intézménynek,  amely  munka

Én szedem, te szeded, õ szedi – de akkor ki szemetel?

Ismét nagy összefogással  

tisztult a város
Takarítsuk ki a várost! jelmondattal invitálták mind-
azon jóérzésû polgárokat, akik otthonuknak érzik Érdet, 
hogy minél többen csatlakozzanak a TeSzedd! idei, im-
már nemzetközivé bõvült akcióhoz, amelynek lényege, 
hogy  közösen takarítsuk ki városunkat, szabaduljunk 
meg az eldobált szeméttõl. Szombaton a Fidesz zöld 
tagozata fõszervezésében az önkéntesek megpróbál-
ták a lehetetlent… gépet  adott,  az  Érd  és  Térsége 

Hulladékkezelési  Nonprofit 
Kftnek,  amely  pedig  konténe
reket  adott  és  az  elszállításról 
is  gondoskodott,  s  természe
tesen  Érd  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának  is  a  segít
ségért.
– Mennyi hulladék gyûjt ösz

sze? – kérdeztük.
–  Nincs  még  pontos  kimu

tatásunk,  de  több,  mint  har
minc  tonna  hulladék  biztosan, 
a  példaértékû  összefogásnak 
köszönhetően.  A siker  Tonté 
Dávid  ÉTH  diszpécser  kiemel
kedő munkájának  is köszönhe
tő,  mivel  forródróton  voltunk 
mindvégig vele.
–  Érdnek  vannak  olyan  góc

pontjai,  ahol  csak  úgy  gyûlik
gyûlik a szemét, mert nincsenek 
szem  előtt  és  sokan  úgy  gon
dolják,  szabadon csúfíthatják a 

környezetüket,  a  természetet. 
Mi a véleménye róluk?
–  Szomorú,  hogy  ilyen  fele

lőtlen  emberek  vannak,  akik 
senkit  és  semmit nem  tartanak 
szem előtt,  csak  azt, hogy  csú
fitsák  lakóhelyüket.  Borzasztó 
látvány  volt  a  virágok,  védett 
növények,  fák  között  éktelen
kedő  mûanyag  tartályok,  tás
kák,  zacskók,  autógumik,  au
tóalkatrészek,  papírhulladékok 
tömege.  Az  előző  akció  óta 
szerencsére  több  járőrözést  vé
geztek  erre  felé  a  polgárőrök, 
rendőrök, ennek köszönhetően, 
most  mintha  valamivel  keve
sebb lett volna a szemét…
  Bada  Zoltán  öröme  azért 

nem lehet teljes, mert  lapzárta
kor érkezett a hír, hogy szombat 
óta valakik(?) újra szemetet rak
tak le a szépséges fenyveserdő
ben…     (temesi)

Rakodó és konténer összhangja
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Szorgalmas kezek gyûjtötték mások szemetét...

A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Kincses Óvoda Béke téri épület

óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 3 évig tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodás gyermekek 
nevelése, fejlesztése, nagyfokú gyermekszeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, óvodapedagógus, 
•  óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Főiskola, óvodapedagógus, 
•  Főiskola, Fejlesztő pedagógus 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölt-
hető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 12. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 06/20/332-1038-as 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 334/2014 , valamint a munkakör 
megnevezését: óvodapedagógus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 16. 

A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Kincses Óvoda Béke téri épület

óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodás gyermekek 
nevelése, fejlesztése, nagyfokú gyermekszeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Főiskola, óvodapedagógus, 
•  Főiskola, Fejlesztő pedagógus 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölt-
hető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 12. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 06/20/332-1038-as 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 346/2014 , valamint a munkakör 
megnevezését: óvodapedagógus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 16. 

Az ajánlat 2014. május 31-ig, vagy a készlet erejéig tart. 

Jelentkezzen be nálunk, ingyenesen 
hívható vonalunkon, 06-80/182-182
minden hétköznap 8:00-16:30 óráig!

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

06-80/182-182

Igény esetén 
térítésmentesen
megvizsgáljuk

hallását is!

 hanger t

diszkrét legyen
 kezelhet ség

ködtethet

a legdiszkrétebb módon, 
a legolcsóbban!

4 990 Ft

CSAK

en be nálunk, ingyenesenJelentkezze
nalunkonhívható vo 06 80/182 182 II

té

a legolc
„Amikor elmesélem 

a környezetemben, hogy hanger sít t
hordok, mindenki meglep dik, annyira 

észrevehetetlen, nagyon szeretem, 
megkönnyíti a környezetemmel való 

kommunikációt”!

HANGER SÍT

t

HANGER SÍT
MiNi

Problémát jelent a csendes hangok észlelése?
Túl halk a színházi el adás?
Az el adó a tréningen túl halkan beszél?

tethet

Az ajánlat 2014. május 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.

Helyi szolgáltatók
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Míg május első vasárnapja az 
édesanyák ünnepe, az utána 
következő héten az élet szü-
letését köszöntjük. Hazánkban 
2003-ban rendezték meg elő-
ször a születés hetét, és azóta 
az egész országban elterjedt. 
A rendezvények célja, hogy a 
gyermeküket váró szülők mi-
nél szélesebb körû tájékoztatást 
kapjanak arról, hogy milyen vá-
lasztási lehetőségeik vannak a 
szülés módját, helyét illetően; 
megismerkedhetnek a hazai el-
látási rendszerrel, és válaszokat 
kaphatnak az őket leginkább 
érdeklő kérdésekre (nemcsak a 
születéssel, hanem az újszülött 
táplálásával, gondozásával kap-
csolatban is). 

Érden negyedik alkalommal 
tartották meg a születés hetét, a 
Kötelék – Érd térségi Közösség 
a Családokért civil csoport szer-

vezésében, mely színes prog-
ramkínálattal várta az édes-
anyákat május 10-én a Magyar 
Földrajzi Múzeum tetőterében. 
Az előadások a várandósság-
gal, szüléssel, anyatejes táp-
lálással voltak kapcsolatosak. 
Megtudhattuk, hogyan változik 
a test és a lélek a babavárás 9 
hónapja alatt, milyen vizsgá-
latokon esnek át a kismamák, 
hogy mi az az „aranyóra” (ami 
esetünkben nem egy értékes 
időmérő eszköz, hanem a szü-
letést közvetlenül követő pár 
óra), hogy mit nyújt az ott-
honszülés és a kórházi proto-
koll az újszülöttnek, és hogyan 
lesz elegendő anyateje a ma-
mának. Az előadások mellett a 
szervezők gyermeksarokkal és 
tombolával várták az érkezőket 
– ez utóbbi nyereménye csupa 
különlegesség: saját készítésû 

ékszer, lekvár, kézimunka volt, 
amelyet ügyes kezû édesanyák 
ajánlottak fel erre az alkalom-
ra. Rendeztek még reformsüti-
készítő versenyt is és Ringató 
foglalkozást, aminek nagy si-
kere volt a kisgyerekes anyu-
kák körében, akik – bevallottan 
– nemcsak a programokra vol-
tak kíváncsiak, hanem egymás 
társaságát is keresték.

– Azért jöttem el, hogy a ját-
szótéren kívül is kialakítsak 
kapcsolatokat – mondta az egyik 
anyuka, aki ölében a kisgyere-
kével hallgatta az előadásokat. 
A Kötelék célja is ez volt: olyan 
közösséget teremteni, ahol az 
anyukák feltöltődhetnek, taná-
csot kérhetnek és kaphatnak.

– Manapság egy várandós és 
kisgyerekes anyát túl sok infor-
máció éri, túl sok helyről. Ha 
eljön egy olyan rendezvényre, 
mint a mai, egyrészt szakér-
tőktől szerezhet ismereteket és 
kaphat válaszokat, másrészt 
részese lehet egy támogató kö-
zösségnek: olyanok közt lehet, 
akik az övéhez hasonló élet-
helyzetben vannak – mondta 
Bognár Krisztina védőnő, lak-
tációs szaktanácsadó, a Kötelék 
csoport tagja, aki az anyatejes 
táplálásról tartott előadást. Mint 
hangsúlyozta: céljuk, hogy a 
környező települések családjait 
informálják a várandóssággal, 
szüléssel, anyatejes táplálással, 
gyermekneveléssel kapcsolatos 
témákban, illetve a szakembe-
reknek továbbképzéseket, tanfo-
lyamokat szervezzenek. A civil 
csoportot olyan édesanyák al-
kotják, akik érdeklődnek fenti 

Kérdések és válaszok a Születés Hetén 

Várandósság, születés, gyermekgondozás 
Negyedik alkalommal rendezték meg Érden a Születés Hetét. A Kötelék–Érd térségi 
Közösség a Családokért civil csoport idén is olyan programot állított össze, mely 
vonzó és érdekes lehetett nemcsak a várandós, hanem a kisgyermekes mamáknak 
is. A szervezõk gondoltak a kisebb-nagyobb testvérekre is – nekik gyereksarkot 
rendeztek be a Magyar Földrajzi Múzeum tetõterében.

kérdések iránt, illetve maguk 
is tanácsadók, szakemberek. 
A csapat tagjai saját anyagi for-
rásaikból és támogatásból szer-
vezik rendezvényeiket – köszö-
net illeti többek közt Magyar 
Földrajzi Múzeumot, amelynek 
emeleti termét nemcsak az idei 
születés heti rendezvényre, ha-
nem az elmúlt években is in-
gyen kaphatták meg. Érd mellett 
Százhalombattán és Tárnokon 
is tartanak rendezvényeket.

– Programjainkról a http://
www.csaladikotelek.hu honla-
pon kaphatnak információt az 
érdeklődők. Annyit már most 
elmondhatok: szeptemberben 
tartjuk majd Szoptass szabadon! 
rendezvényünket, októberben 
a nemzetközi babahordozó hét 
programjait. Aki nem tud eljönni 
egy-egy ilyen napunkra, de kí-
váncsi az érdi vagy környékbeli 
baba-mama csoportokra, annak 
az Érdi Babahordozó és Mosható 
Pelenka Klubot, illetve a La Leche 
Liga Érdi Csoportját tudom aján-
lani, Százhalombattán az Anyatej 
Klubot és a Babahordozó Klubot, 
Tárnokon pedig az Anyatej Klubot 
– mondta Bognár Krisztina, aki 
mint laktációs szaktanácsadó a 
rendezvényen arról beszélt, ho-
gyan lesz elegendő anyateje a 
kismamának.

– A trükk igen egyszerû: a 
baba jelzéseire figyelve mi-
nél többször kell mellre tenni 
a babát. A tejtermelés legin-
tenzívebb ingere a tej ürülése 
– hangsúlyozta a szakember, 
hozzátéve: természetesen van-
nak nehéz helyzetek, időszakok 
is. Ezek megoldására is irány-
mutatást kaphattak azok, akik 
részt vettek a Születés Hete érdi 
rendezvényén.

 Ádám Katalin

Ezek a kis golyók pont akkorák, mint az újszülött gyomra: a legkisebb egy órás, a középsõ egy napos, a legna-
gyobb egy hetes korában

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A Születés Hete érdi rendezvénye nemcsak az anyukáknak, hanem a cse-
metéknek is kínált programokat

Felhívás

A hónap mûhelye
Viszonylag rövid idő alatt lett rendkívül népszerû az 
Utanpotlassport.hu, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Decathlon 
„A hónap mûhelye” nevet viselő díja. Az áprilisi teljesítmények 
alapján az öt jelölt közé bekerültek az Érdi Spartacus birkózói 
is. A sportágnak most ismét meg kell mutatnia az erejét, az 
egységét: szavazókat mozgósítani, minél nagyobb számban.

Tavaly márciusban a Dorogi NC nyerte el a díjat és a 
Decathlon Magyarország Kft. azzal járó, 500 ezer forint értékû 
sportszervásárlási utalványát. Most az Érdi Spartacus jutott el 
a jelöltségig, ami már önmagában is sikernek számít.

Szinte jelképesen érkezett a megerősítés: a bejelentés nap-
ján két érdi birkózó, Váncza István és Lajsz Dominik is pont-
szerző, ötödik helyen végzett a bulgáriai Szamokovban zajló 
kadet Európa-bajnokság kötöttfogású versenyén.

Ahhoz, hogy a Szpari elnyerje a díjat, vagyis, hogy a birkó-
zás újabb sikert arasson, első fokon a közönségszavazást kell 
megnyerni, a sportág minden hívének szükséges mozgósítani 
az összes ismerősét! 

A négy vetélytárs: Angyalföldi Polgári Lövész Egylet 
(Budapest), Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia (Székes-
fehérvár), PTE-PEAC (vívás, Pécs) és Veszprém KC (kézilab-
da). 

Voksolni az Utanpotlassport.hu honlapján kell. Az email-
címet kell megadni, kijelölni a választott szakosztályt, és elkül-
deni. A rendszer arról is tájékoztat, hogy a válaszként érkező 
mail-ben lévő link megnyitásával erősítjük meg a választásun-
kat. (Hogy ellenőrizzem a saját voksom regisztrálását, vissza-
mentem a szavazólapra, ahol üzenet várt: Ön már szavazott…) 
Vagyis: egy címről csak egyszer lehet szavazni.

Természetesen előfordult, hogy az adott hónap díját nem a 
legtöbb szavazatot összegyûjtő mûhely nyerte el. Hogy emiatt 
senkinek ne legyen rossz érzése, Pósfai Gábor, a Decathlon 
ügyvezető igazgatója néhány napja bejelentette, hogy a vok-
solás havi győztese – függetlenül attól, hogy összességében 
hányadik helyen végez – százezer forintos Decathlon-sport-
szervásárlási utalványban részesül. 

Most tehát, hogy maximalisták legyünk, már hatszázezer 
forint a tét…

Szavazni az alábbi linken lehet:
http://www.utanpotlassport.hu/a-honap-utanpotlasnevelo-

muhelye/szavazas/
Kérjük, a 40 éves érdi birkózás segítését, hogy  nagyobb esé-

lyünk legyen „A hónap mûhelye” cím elnyerésére.
Az érdi birkózó család nevében, köszönettel:
 Tar Mihály

HOMEOPÁTIÁS CSALÁDORVOSI 

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

Email: medviser@freemail.hu

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

-
allergia, asztma, alvászavar, 

emésztési zavarok,

reumatológiai

mint pl: szemölcsök, aknék
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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 19 – 25.

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:

Május 18. vasárnap 16 óra

rral
Szíj Melinda koncertje
Belépő: 1800 Ft

Előzetes:
Június 6. péntek 19 óra

rral
A kiút
Dr. Csernus imre előadása
Belépő: 2400 Ft

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

Nyári tábor a múzeumban
(Július 7-11.) 

Programok
Július 7. hétfő:  
Ökonap
de.: Öko 10 próba
ebéd 
du: Öko kreatív műhely 
(madáretető tejes doboz-
ból, kupakbéka, papírguriga 
bagoly)
Július 8. kedd: 
Kirándulás
•  Kirándulás Bakonybélbe, a 

Pannon csillagda, illetve a 
település nevezetességeinek 
megtekintése

Július 9. szerda:  
Helytörténeti nap
•  Kirándulás a Tőzike tanös-

vényen
•  Tábortűz a Beliczay-szigeten
Július 10. csütörtök: Múzeumi 
nap – jeges világ 
•  Balázs Dénes kiállítás meg-

tekintése 
ebéd 
•  Kubassek János előadása a 

Spitzbergákról
•  Golfoktatás és golfverseny
Július 11. péntek Kirándulás
•  Pál-völgyi-barlang megláto-

gatása
• Árpád-kilátó

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

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

 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

A felnőttkönyvtár programja 
Egri Mónika grafikusművész 
könyvillusztrációi – kiállítás.
Megtekinthető: május 28-ig.

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!

„Használd újra!” pályázat a 
Gyermekkönyvtárban
A Környezetvédelmi világnap 
alkalmából a gyermekkönyvtár 
pályázatot hirdet „Használd 
újra!” címmel.

A pályázatra háztartási hulla-
dékból készített kreatív, újra-
hasznosított tárgyakkal lehet 
nevezni.
Az alkotások lehetnek haszná-
lati tárgyak, játékok, ékszerek, 
szobadíszek vagy bármi, amit 
otthoni hulladékból készítesz. 
Készülhet műanyag flakonból, 
tejes/üdítős dobozból, wc papír 
gurigából, kartondobozból, pet 
palackból, kupakokból… stb.
A pályázaton családok/kisebb 
csoportok vehetnek részt.
A kiállító terület korlátozottsá-

ga miatt kérjük, hogy túl nagy 
pályaműveket ne készítsetek! 
Egy pályázó csapat május 
21-ig 1 művel nevezhet. 
(Részletekről érdeklődjenek a 
gyermekkönyvtárosoktól!)

A könyvtár részlegeibe  
18 éves korig és 70 év felett 

INGYENES a beiratkozás. 
Családi jegy váltása,  

érvényes diákigazolvány,  
pedagógusigazolvány  

és nyugdíjas igazolvány is  
kedvezményre jogosít.

(A Zenei könyvtár  
díjszabása  

a fentiektől eltérő!)

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

Klubok, tanfolyamok:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József  
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Május 19. hétfő 17 óra
A NEM-esedésről, avagy tanul-
junk meg NEM-est mondani
Előadó: Albert Enikő

Duna – Art Fotó Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi  
06-20/ 411-3673
Május 20. kedd 18 óra 
Kércz Tibor izlandi fotói

Kiállítások:

A kamarateremben
Május 20. kedd 18 óra
A nagy háború – 
Szerelem a háború poklában
Megnyitja: Stencinger Norbert 
történész
Közreműködik: a Rosenbrücke 
Német Nemzetiségi Énekkar

Az előtéri kiállítótérben
a sóskúti Andreetti Károly
Általános és Művészeti Iskola
kerámia szakkörének kiállítása
Művészeti vezető: Szekér Gizi

A fotógalériában
Madarak és fák napja, föld 
napja, nemzetközi műemlék-
nap
Megtekinthető: augusztus 30-ig

 
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.

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.

MEGHÍVÓ
A KILENCEDIK Spartacus NYILT VÁROSI Családi Sportnapra

Helyszín:       Batthyány Általános Iskola /Faház/ 2014. május 25. vasárnap

Rendezõje és fõ szervezõje: Érdi Spartacus SC és Szakosztályai
   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   Batthyány Általános Iskola
   Érdi Birkózókért Alapítvány
   Lelkes szülõk

Résztvevõk:   Érdi Spartacus SC tagjai, családjai, mindenki, aki kíváncsi a birkózásra, sumora, és a grapplingra, mozogni szeretne és részt 
venni programjainkon, egy egészséges, vidám napot eltölteni az érdi birkózó családban.

Program
8 órától  Ebéd elõkészítés /Barta Sándor, Sárosi János, Kovács János (buszos) Pataki Dávid
9 órától  Gyülekezés, ébresztõ mozgás
9.30 órától  Focibajnokság, Szervezõ: Berta János
10 órától Családi versenyek: Szervezõ: Vejki Tamás
10.30-tól Íjászat kipróbálása:  Szervezõ: Virág István
10 – 11-ig Nõi torna. Zsírégetõ, alakformáló aerobik: Tornavezetõ: Véghné Pászli Tünde
10 – 11-ig  Próbáld ki a birkózást /lányokat, fiúkat várunk 6 éves kortól/
Szervezõ: Südi Gábor
10.30-tól Ulti verseny, Szervezõ: Metzl János
11 – 12-ig  Próbáld ki a Sumot, mawasiban, sumo küzdõtéren. Szervezõ: Kovács János
12.30  Ünnepélyes megnyitó és elõkóstolás, zsûrizés: T. Mészáros András polgármester, Rozgonyi János igazgató, Spéth Géza 

Diósd polgármestere, Zsirkai László Érdi Létesítmény Üzemeltet? Kft. ügyvezet? igazgatója, Macsotai Tibor elnöki tanács-
adó

13 órától  EBÉD
  Bográcsgulyás kóstoló, Kati Mami Sütödéje Molnár Tamás által frissen sült házi cipójával /Azoknak, akik a május 20-i 

határidõig jelentkeznek/ Mindenki hozzon magával tányért, evõeszközt, toroköblítõ folyadékot.
14 órától  Próbáld ki a Grapplinget, Szervezõ: Lemák Diána
14 órától Foci (folytatás)
14.30-tól  Ulti verseny II. forduló
14.30-tól  Römi verseny, Szervezõ: Metzl Jánosné Rita
15.30-tól Nõi torna, megismételjük, azoknak, akik kimaradtak. Zsírégetõ, alakformáló aerobik: Tornavezetõ: Véghné Pászli Tünde

A CSALÁDI SPORTNAP-ra a részvételi szándékot kérjük jelezni Tar Mihálynak a 06-20-9419-618-as telefonszámon. 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: MÁJUS 20.

Várjuk az érdi sportolni vágyókat és sportbarátainkat.
Érdi Spartacus SC vezetõi, a támogatók és a szervezõk nevében 

Tar Mihály s.k. elnök

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
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május 19. hétfő
08:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
08:25 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
08:50 Mozgás sportmagazin
09:15 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

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

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

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:20 Magyarok az emberevők földjén 14/10. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:50 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 
6/5. magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 

18:35 Stan Laurel: Dublin mellett történt,  
amerikai burleszkfilm 23’

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: Dublin mellett történt,  

amerikai burleszkfilm 23’

május 20. kedd
08:00 Híradó
08:15 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:15 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/5. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
11:45 Stan Laurel: Dublin mellett történt,  

amerikai burleszkfilm 23’
15:25 Híradó
15:40 Fény-Kép Kulturális magazin
16:05 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:05 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
17:20 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/5. 

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

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:30 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 43. 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 43. rész 
20:25 Híradó ism.
20:40 Bibliai Szabadegyetem 90/57. 
21:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról ism.
21:55 Fény-Kép kulturális magazin

május 21. szerda
08:00 Híradó
08:15 Fény-kép kulturális magazin
08:40 Magyarok az emberevők földjén 14/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

09:10 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:25 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

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

10:50 Bibliai Szabadegyetem 90/57. 
11:50 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 90/57. 
17:20 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
17:45 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/5. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
18:30 Stan Laurel: Zeb és paprika,  

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

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
19:55 Magyarok az emberevők földjén 14/11. 

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) 6/5. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
22:05 Stan Laurel: Zeb és paprika,  

amerikai burleszkfilm 22’

május 22. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás sportmagazin
08:40 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyülésének 

élő közvetítése
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… Főzzünk okosan! 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

18:05 Mozgás sportmagazin
18:30 Magyarok az emberevők földjén 14/11. 

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 90/58. 
20:55 Híradó ism.
21:10 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 43. rész 
21:40 Fény-Kép kulturális magazin
22:05 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

május 23. péntek
08:00 Híradó
08:15 Bibliai Szabadegyetem 90/58. 
09:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
09:40 Magyarok az emberevők földjén 14/11. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:10 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 43. rész 

10:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
10:55 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

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

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) 

6/5. magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
18:35 Stan Laurel: A bélyeg, 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás sportmagazin
19:55 Azelőtt magyarok voltunk 3/2  

Tóth Péter Pál rendező filmje 45’ 
20:45 Híradó ism.
21:00 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról ism.
21:15 Azelőtt magyarok voltunk 3/2  

Tóth Péter Pál rendező filmje 45’ 
22:05 Stan Laurel: A bélyeg,  

amerikai burleszkfilm 22’

május 24. szombat
09:05 Híradó
09:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:35 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:35 Stan Laurel: A bélyeg,  
amerikai burleszkfilm 22’

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

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/58. 
17:35 Fény-kép kulturális magazin
18:00 Aggódunk érted… Élődonoros veseátülte-

tés 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 43. rész 
20:20 Mici Néni két élete (1962) 

magyar vígjáték 82’ 
rendező: Mamcserov Frigyes 
szereplők: Kiss Manyi, Páger Antal

21:45 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója ism.

22:10 Stan Laurel: A bélyeg,  
amerikai burleszkfilm 22’

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

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 90/58. 
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:25 Aggódunk érted… Élődonoros veseátültetés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:25 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 43. rész 

16:55 Mici Néni két élete (1962) 
magyar vígjáték 82’ 
rendező: Mamcserov Frigyes 
szereplők: Kiss Manyi, Páger Antal

18:20 Bibliai Szabadegyetem 90/58. 
19:20 Azelőtt magyarok voltunk 3/2 

Tóth Péter Pál rendező filmje 45’ 
20:10 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 44. rész 
20:40 Mozgás sportmagazin
21:05 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom 
21:30 Fény-kép kulturális magazin
21:55 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. május 19 – május 25.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Daróci Lajosné, az érdi Iro
dalomkedvelők klubja vezető
je kifejtette: már hónapok óta 
tervezték a Bíró András Baráti 
Társaság megalakítását, amely

nek célja, hogy a Baumgarten
ösztöndíjas költő, író, újság
író, Érd díszpolgára (és még 
számos díj, egyéb elismerés 
birtokosa) halála után a Zagyva 

utcai házában lévő értékeit 
megóvják. Ennek érdekében 
feltérképezik a meglévő tár
gyakat, dokumentumokat 
(a fellelhetőség kicédulázása 
már elkezdődött, ezt folytatni 
és rendszerezni szükséges), 
valamint azt is vállalják, hogy 
szükség esetén ügyeletet szer
veznek, érdeklődőket, látoga
tókat fogadnak és kalauzol
ják őket az ingatlanon belül. 
Daróci Lajosné fontosnak 
tartotta hangsúlyozni, hogy a 
baráti társaságnak korántsem 
áll szándékában beavatkozni, 
legkevésbé megsérteni vagy 
megváltoztatni a már meglévő 
szerződéseket – például ame
lyek korábban az önkormány
zat és a Bíró házaspár között 
köttettek –, hanem kizárólag 
a segítő szándék vezérli őket, 
hogy együttmûködve, közösen 
munkálkodjanak Bíró András 
munkásságának, tevékenysége 
eredményeinek megőrzésén. 

A Bíró András Baráti Társaság 
munkája és tevékenysége során 
mindenképpen épít a nyilvá
nosság lehetőségeire és a tár
sadalmi támogatók javaslataira 
is. Képviseletét Somfai István, 
a PolyArt Alapítvány vezetője 
látja el, aki már korábban tör
vényes szerződést kötött Bíró 
Andrással a szellemi hagya
ték gondozására vonatkozó
an. A titkári teendőket Daróci 
Lajosné, a belső szervezési 
munkákat pedig az érdi irodal
mi klub (IRKA) vezetősége vál
lalja. Korábban a Zagyva utcai 
házat az önkormányzat életjá
radék fejében megvásárolta, és 
a 2007ben megkötött szerző
désnek megfelelően – amikor 
időszerû lesz – emlékházként 
kívánja mûködtetni. A baráti 
társaság azt szeretné, ha a falon 
lévő értékes képeket és minden 
más tárgyat úgy őriznének meg, 
ahogyan most is fellelhetőek. Az 
irodalmi kör tagjai valójában a 
szellemi hagyaték részletes fel
térképezésében és nyilvántartá
sában szeretnének tevékenyen 
segíteni Somfai Istvánnak, és a 
későbbiekben vállalnák a szük
ség szerinti ügyeletet, hogy az 
érdeklődőknek majdan megmu
tathassák a Bíró emlékházat. 

A Bíró András Baráti Társaság 
tehát május 7én sikeresen meg
alakult, de valódi tevékenységét 
– a cédulázáson és a feltérké
pezésen kívül – hála Istennek 
jelenleg nem, és reméljük, még 
nagyon soká nem is kell meg
kezdenie, hiszen a kilencven
egyedik életévét betöltő Bíró 
András és kedves felesége, 
Mária asszony jó egészségnek 
örvend, ezen a langyos májusi 
délutánon is nagyszerûen érez
ték magukat látogatóik társasá
gában. 

Miközben a születésnapi tor
tát együtt fogyasztották el, Bíró 
András a tőle megszokott éles 
emlékezetével és humorával 
idézte fel emlékeit, és azt is 
elárulta, önéletrajzi mûvén dol
gozik éppen, amelynek a Házak, 
lakások, otthonok címet adta, 
és ebben összesen 16 lakhe
lyéről, otthonáról ír, ahol élete 
során többkevesebb időt eltöl
tött. Természetesen előkerült 
Bíró András legendás vendég
könyve is, és addig senki sem 
távozhatott ebből az emlékeze
tes vendégségből, amíg be nem 
írta a nevét a soksok ismert és 
kevésbé ismert ember nevét is 
őrző vendégkönyvbe.

 Bálint Edit

…egyúttal megünnepelték az író 91. születésnapját is

Bíró András Baráti Társaság alakult
Ezen a napsütötte délutánon nemcsak a madarak hangos csicsergése zavarta meg 
az Érden élõ Bíró András író és költõ kertjének csendjét, hanem a baráti összejö-
vetelre érkezõ irodalomkedvelõk, az IRKA tagjainak vidám csevegése is. Anika, a 
fekete erdélyi kopó nem szokott hozzá az ekkora nyüzsgéshez, de láthatóan cseppet 
sem volt ellenére a sok simogató kéz. A vendégek – köztük Zsirai László iroda-
lomtörténész, Somfai István pedagógus, Bencsik Ildikó, az érdi könyvtár igazgató-
helyettese, valamint az Irodalomkedvelõk klubjának oszlopos tagjai – elsõsorban 
a kilencvenegyedik születésnapját ünneplõ Bíró Andrást kívánták felköszönteni, 
másodsorban pedig egy baráti társaság magalakítása volt a céljuk. 

Zsirai László irodalomtörténész, Daróci Lajosné, a Irodalomkedvelõk klubja vezetõje, Bíró András író, költõ az 
õsfák és a napernyõk árnyékában
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Daróci Lajosné ismertette a Bíró András Baráti Társaság céljait és terveit

MIKE LÁSZLÓ EMLÉK HORGÁSZVERSENY
csak az Érd és Környéke Horgászegyesület tagjainak,  

amelyre szeretettel várunk minden sporttársat.

Helyszín: Tárnoki horgásztó. Időpont: június 01., reggel 7-től 12 óráig.

Nevezés minden hétfőn és szerdán 16-tól 19-óráig az irodában,  
további információ a honlapon (www.erdihorgasz.hu) olvasható!
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1. rész: 2014. május 17. 16.05 
2. rész: 2014. május 18. 15.50 

Kétrészes  fi lm az 
Erzsébet Talentum Programról 
a Magyar Televízió műsorán!

ERZSÉBET
TÁBOR

Ifj ú tehetségeket gondoz 
az Erzsébet Talentum Program. 
A kétrészes fi lm róluk szól, a sok gyakorlással, 
munkával és a felejthetetlen nevetésekkel 
eltöltött napokról. 

Film az Erzsébet Talentum Programról 
az m1 csatornán májusban!

A kétrészes fi lm róluk szól, a sok gyakorlással, 

Film azErzsébetTalentumProgramról

PROGRAM

Erzsébet-program
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Immár harmadik alkalommal, 
az iskolák fűtésköltségeinek 
tervezhetősége miatt a tavalyi-
nál korábban írta ki pályázatát 
az Erzsébet Utalványforgalmazó 
Zrt. az ország 47, leghátrányo-
sabb helyzetű kistérségének is-
kolái számára, hogy elnyerhes-
sék a 100 tonnányi, a tűzifáé-
val azonos fűtőértékű brikett 
egy részét, így csökkentve fűté-
si költségeiket.

Idén 30 intézmény pályázott 
Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Somogy és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyéből, a pá-
lyázatok beérkezési sorrendjé-
ben, az igényelt mennyiség ará-
nyában pedig hét intézmény 
nyert: a Túristvándi Molnár 
Mátyás Általános Iskola, a Barcsi 
Általános, Szakképző Iskola, 
Gimnázium, Kollégium, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, 
Egységes Pedagógiai Szolgálat, 
a Homrogdi Görögkatolikus 
Általános Iskola és Óvoda Szent 

Gergely Görögkatolikus Általános 
Iskola és Óvoda Tagintézménye, 
a Dencsháza - Hobol Általános 
Iskola, a Felsővadászi II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola, az 
Almamellék - Somogyhárságyi 
Általános Iskola és Kollégium 
Somogyhárságyi Tagiskolája és a 
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola. 
Az Erzsébet-program jóvoltából, 
a brikettpályázat segítségével az 
intézmények fűtésköltségük je-
lentős részét megtakaríthatják, 
de nemcsak a tüzelőanyagot 
kapják térítésmentesen, hanem 
annak szállítását és rakodását is 
az Erzsébet Utalványforgalmazó 
Zrt. biztosítja.

Baranyába érkeztek 
az első szállítmányok
Idén több mint 4 ezren – nagycsa-
ládosok, nyugdíjasok, fogyatékos-
sággal élők és Erzsébet-táborba 
készülő fiatalok – vesznek részt 

az Erzsébet-programban Baranya 
megyéből: a mostani fűtéstámo-
gatással további 150 gyermek-
nek segít a Program, olyan isko-
lákban, ahol néha a mindenna-
pi működés is nehézségekkel jár. 
Az Almamellék - Somogyhárságyi 
Általános Iskola és Kollégium 
Somogyhárságyi Tagiskolája és 
a dencsházai Hobol Általános 
Iskola 12-12 tonnányi tüzelőanya-
got kapott.

A somogyhárságyi iskolában a 
gyerekek segítségével – akik lán-
cot alkotva, kézről-kézre adogat-
ták a briketteket tartalmazó do-
bozokat – került tárolóba a ren-
geteg fűtőanyag. Sziliné Dobor 
Gizella intézményvezető, aki 
maga is beállt a sorba, elmond-
ta: - Tankerületi iskola vagyunk, 
székhelyünk Almamelléken van, 
ők értesítettek bennünket a lehe-
tőségről. Örültünk, hogy nyer-
tünk a pályázaton, hiszen a 12 
tonnányi brikett nagy segítség 
számunkra. Iskolánk kicsi, 4 
környező településről csupán 44 
gyermek jár hozzánk, így az ok-
tatás családias légkörben zajlik, 
jut idő minden gyermek szemé-
lyes fejlesztésére. Intézményünk 
nemzetiségi iskola, magas szín-
vonalú német nyelvoktatás folyik 
már egy évtizede. Az igazgatónő 
hozzátette: iskolájuk – köszön-

hetően többek között az előző 
vezetőnek, aki 25 éven át csodá-
latos munkát végezve irányítot-
ta az intézményt – jól felszerelt, 
de a község zsáktelepülés, így el-
helyezkedése, a családok nehéz 
anyagi helyzete és a munkanél-
küliség mégis halmozottan hát-
rányos helyzetűvé tesz sok itt ta-
nuló gyermeket.

A somogyhárságyi szállítás-
sal egy napon érkezett meg a 
dencsházai Hobol Általános 
Iskolába is a brikett. Az iskola 
nevében a támogatást Fazekas 
Szilvia Tünde igazgatónő kö-
szönte meg, aki elmondta, fo-
lyamatosan figyelnek pályáza-
tokkal kapcsolatos oldalakat, 
a brikettpályázatra már tavaly 
is jelentkeztek, de nem nyer-
tek: - Az idei lehetőségre az 
Erzsébet Utalványforgalmazó 
Zrt. e-mailben, külön felhívta 
a figyelmünket, így már aznap 
beadtuk a pályázatot, és nyer-
tünk! Csodálatos dolog ez, hi-
szen az elnyert mennyiség leg-
alább 3 hónapra fedezi a fűtés-
költségünket. Az iskolába 100 
gyermek jár, sokuk a környe-
ző pusztákból, ahol csupán né-
hány házból álló településeken 
élnek. A gyerekek 54 százaléka 
halmozottan hátrányos helyze-
tű: többen közülük csak itt az 

iskolában esznek meleg ételt, 
télen pedig nagyon sokat szá-
mít, hogy fűtött tantermekben 
tanulhatnak – tette hozzá az in-
tézményvezető.

Az Erzsébet-utalvány még fel-
használása után is szociális cé-
lokat szolgál: az érvénytelenített 

Erzsébet-utalványból készített 
brikettek hasznosítására meg-
hirdetett pályázat eredménye-
ként olyan tanintézmények ju-
tottak és jutnak minden évben 
támogatáshoz, ahol igen magas 
a hátrányos helyzetű és a halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyer-
mekek aránya.

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány tavaly Erzsébet 
Talentum Program – a tehetsé-
geink gondozásáért néven, meg-
hívásos pályázat keretében indí-
tott tehetséggondozó programot. 
A Program keretében a támoga-
tásban részesülő 100 gyermek 
számára egy őszi és egy tavaszi 
tábort szervezett az Alapítvány, 
amelynek során az iskolai vagy 
szakosztályi keretek között el-
kezdett nevelő-, fejlesztőmunká-
ra alapozott, maradandó élményt 
nyújtó, a gyermekek életkori sa-
játosságaihoz igazodó, tehetségü-
ket fejlesztő foglalkozásokon és 
szakmai programokon biztosítot-
ta a részvételi lehetőséget.

A Talentum Program elindítá-
sának ötletét az adta, hogy a te-
matikus Erzsébet-táborokban sok 
olyan gyermekkel találkoztak a 
szakmai vezetők, akik csiszolat-
lan gyémántként kitűntek a töb-
biek közül. 

2013 nyarán 12 ezer általános 
és középiskolás gyermek vett részt 
ezekben a táborokban, a szakmai 
vezetők közülük választották ki el-
sősorban szakmaspecifikus szem-
pontrendszer alapján azt a 100 diá-
kot, akik részesei voltak az Erzsébet 
Talentum Programnak, amelyben 
személyre szabott fejlesztőprogram 
alapján dolgozhattak és tanulhattak 
azon a területen, amelyben kiemel-
kedően teljesítenek.

Az első tehetséggondozó tá-
bor tavaly ősszel, a második 
idén tavasszal zajlott tizenkét 
témakörben: hat sportág – bir-
kózás, ökölvívás, cselgáncs, ko-
sárlabda, labdarúgás és öttusa – 
mellett az alkotó- és képzőmű-
vészet, a formatervezés, a szín-
játszás, a népművészet és nép-
tánc 7-17 éves ifjú tehetségeit 
várták szakmai vezetőik és az 
Alapítvány munkatársai. 

A Talentum Program első éve 
számos látványos eredménnyel 
zárult, de vannak ma még ke-
vésbé láthatóak, melyek a gyer-
mekekben olyan folyamatokat 
indítottak el, amelyek erőt ad-
nak tehetségük további kibon-
takoztatásához.

A Magyar Televízióban vetí-
tésre kerülő két kisfilm e figye-
lemre méltó tehetségű gyerme-
kek tábori mindennapjait mutat-
ja meg, hiszen rögzítette a felejt-
hetetlen pillanatokat, az edzése-
ket, a gyakorlásokat, az alkotó-
munkát, a nevetéseket, egyszó-
val mindent, ami egy közösség 
életéhez hozzátartozik. 

A kétrészes kisfilm a Magyar 
Televízió m1 csatornáján lesz 
látható, az alábbi időpontokban:
1. rész: 2014. május 17. 
(szombat) 16:05
2. rész: 2014. május 18. 
(vasárnap) 15:50

Meg    érkeztek az első brikettszállítmányok a nyertes iskolákba

Figyelemre méltó tehetségek – Erzsébet Talentum Program film az m1 műsorán

A Baranya megyei Somogyhárságy és Dencsháza általános iskoláihoz juttatta el elsőként az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. az érvénytelenített Erzsébet-
utalványból készült briketteket, amelyek múlt hét szerdán érkeztek meg a két községbe.

Az Erzsébet Talentum Programról szóló kétrészes fil-
met májusban tűzi műsorára a Magyar Televízió.
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A Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a családsegítő Szolgálat 

családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munka-
idő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális és mentálhigiénés problémákkal 
küzdő egyének, családok és közösségi csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez 
kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, szociális munkás vagy szociálpedagógus,
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2014. május 28. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-
362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/503/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.vagy
•  Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül vagy
•  Személyesen: Denkovics Ildikó, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiány-
talanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 28.

A Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
férfi átmeneti szálló 

szociális segítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári utca 89-91.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szakmai irányelveknek megfelelően végezze 
el a hajléktalan szállón élők gondozását, hogy bekerülésük oka megszűnjön. Mindezen felül biztosítja a személyre szabott bánásmódot.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, Szociális gondozó és ápoló,
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borí-

tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/504/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális 
segítő. vagy

•  Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül vagy
•  Személyesen: Denkovics Ildikó, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Az érvényes pályá-
zatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytala-
nul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 28.

információk

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

Részletes program:  
– tábor nyitás/gyülekező a Gárdonyi Géza Tanuszodánál, reggel 
7.15-től 7.45-ig
– tábor zárás 16.00 óra /ügyelet 16.30–ig/
– napi 2x 60’perces úszás reggel, illetve délután
 A két úszás között, napközben szakemberek irányításával sport-
foglalkozások, (Sorverseny, labdajátékok, stb.) valamint külön-
böző színes programjaink várják gyermekeiket (rajz és kézműves 
foglalkozás, éneklés, mesedélután). Helyszíneink: uszoda, udvar, 
tornaterem

A gyermekek csak abban az esetben mehetnek egyedül haza a 
nyári napközis foglalkozás helyszínéről, ha ezt írásban, dátummal 
ellátva kéri a szülő.
A foglalkozások helyszíneit az érdi Tanuszoda (Érd, Gárdonyi Géza 
u 1.), valamint a Gárdonyi Géza Ált. Iskola  (Érd, Gárdonyi Géza 
u. 1/b) biztosítja. 

Turnusok időpontja:  

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

Jelentkezés: folyamatosan, de legkésőbb az adott turnust 
megelőző héten.               

Befizetés: június 2-tól minden hétfőn 16.00-17.15-ig  
a helyszínen (uszoda) Fülöp Henriettnél.

Várjuk  jelentkezését!!!!!!

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

Nyári úszótábor

Motorfűrészek Lökettérfogat (cm3) Teljesítmény (kW) Súly (kg) Vezetőlemez (cm) Akciós Ár
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 Akciós Ár

FS 38 27,2 0,65/0,9 4,2 ACC 5-2 damílfej 41.900,-
FS 40 27,2 0,7/1,0 4,4 ACC 5-2 damílfej 50.900,-

Elektromos
szegélynyírók Telj.felvétel (W) Munkaeszköz Tömeg (kg) Akciós Ár

FSE 31 245 Tap’n’go 2,2 15.900,-
FSE 52 500 ACC 2-2 damílfej 2,2 22.900,-
FSE 60 540 ACC 5-2 damílfej 3,9 32.900,-
FSE 81 1000 ACC 5-2 damílfej 4,7 46.900,-

Motoros Kaszák Munkaeszköz Akciós Ár
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 (liter) Akciós Ár
Viking MB 248 B and S 450 EOHV 1,9 46 55 79.900,-

Viking MB 253T KohlerXT önjáró 2,2 51 55 143.900,-
Viking MB 443 B and S 450 EOHV 1,6 41 55 117.900,-

Viking MB 443T B and S önjáró 1,9 41 55 143.900,-
Elektromos fűnyírók Teljesítmény (kW) Munkaszél (cm) Fűgyűjtő (liter) Akciós Ár

ME 360 1,1 33 26 43.900,-
ME 339 1,2 37 40 69.900,-

ME 339 C 1,2 37 40 86.900,-
ME 443 1,5 41 55 78.900,-

ME 443 C 1,5 41 55 98.900,-
ME 545 1,6 43 60 120.900,-

ME 545 V 1,6 43 60 161.900,-

Benzinmotoros permetező Vízszintes
hatótávolság (m) Tömeg (kg) Akciós Ár

Stihl SR 200D 27,2 9 7,9 125.900,-
Stihl SR 430 63,3 14,5 12,2 152.900,-

Sövénynyírók Lökettérfogat (cm3) Teljesítmény (kW/LE) Vágáshossz Tömeg (kg) Akciós Ár
HS 45 27,2 0,75/1,0 60 5 95.900,-

HS 46 C-E 21,4 0,65/0,9 55 4,3 121.900,-
Elektromos

sövénynyírók Telj.felvétel (W) Vágáshossz (cm) Tömeg (kg) Akciós Ár

HSE 42 420 45 3 32.900,-
HSE 61 500 50 3,9 43.900,-
HSE 71 600 60 4,1 51.900,-

Az árak bruttóban értendők! Az akció 2014. május 31-ig ill. a készlet erejéig tart. A lista nem teljes, érdeklődjön üzleteinkben.

SZAKKERESKEDÉS
ÉS SZERVIZ

BUDASTIHL

Budaörs, Szabadság út 118.
(az Avia kútnál)
Tel.: 06-23/422-262,
06-30/9425-212
Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 8-12

SZAKKERESKEDÉS
ÉS SZERVIZ

FÜZESISTIHL

Tel.: 06-23/312-358

SZAKKERESKEDÉS
ÉS SZERVIZ

STIHLVIKING

Budakeszi, Kert u. 8.
Tel.: 06-23/452-043

SZAKKERESKEDÉS
ÉS SZERVIZ

STIHLTÖRÖKBÁLINT

2045 Törökbálint,
Munkácsy M. u. 21.
Tel.: 06-23/335-005
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Nemrég hírt adtunk arról, hogy 
a közgyûlés június legvégéig 
meghosszabbította a rákötési 
határidőt. Simó Károly, a társu-
lat elnökhelyettese akkor arról 
számolt be, hogy az áprilisi dön-
téstől sokan megkönnyebbültek 
– főleg azok, akik nekifogtak a 
terveztetésnek, kivitelezésnek, 
ám mûszaki problémák, vagy a 
vállalkozóra való több hetes vára-
kozás miatt kicsúsztak volna az 
április végi határidőből. Ezek a 
lakosok lehetőséget kaptak arra, 
hogy nyugodt tempóban, megfe-
lelő minőségben tudják megcsi-
náltatni a rákötésüket – véleke-
dett alig egy hónapja a szakem-
ber. Most viszont kiderült: nem 
ilyen rózsás a helyzet.

– Egyes megrendelők arra pa-
naszkodnak, hogy nem érik el te-
lefonon az akkreditált mérnököt. 
Érdeklődésemre a szakemberek 
elmondták: egy nap akár 100-
120 hívást is kellene fogadniuk 
úgy, hogy közben az ingatlanok-
nál végzik a tervezési, átadási 
munkálatokat – ez pedig nem 
megy, ahogy az sem, hogy min-
den érdeklődőt visszahívjanak. 
Én azt tanácsolom, hogy a lako-
sok küldjenek sms-t vagy e-mailt, 
mert ezekre könnyebben tudnak 
a mérnökök reagálni – jegyezte 
meg Simó Károly, aki egy má-
sik fontos dologra is felhívta a 
figyelmet:

– A mérnökök elmondták azt 
is: amint megjelent a hír a ráköté-
si határidő meghosszabbításról, 
sokan lemondták az előre le-
egyeztetett időpontot az elkészült 
csatornaszakaszok átvételére vo-
natkozóan. Ennek oka teljesen 
világos: a már elkészült (és sok 
esetben fizikailag rá is kötött) 
belső hálózatot csak akkor akar-
ják átvetetni, ha majd közeleg 
a határidő, azaz június végén. 
Többen tehát úgy használják a 

szennyvízelvezetési szolgálta-
tást, hogy fizetni nem akarnak 
érte. Ez két következménnyel 
járhat: amennyiben az ellenőrök 
egy szúrópróbaszerû ellenőrzés 
alatt ilyen esetet találnak, az il-
letőt illegális csatornahasznála-
tért elmarasztalhatják. A másik 
következménye az lesz, hogy jú-
nius utolsó két hetében megint 
tömegesen megrohamozzák 
majd az akkreditált mérnököket, 
hogy gyorsan, azonnal vegyék 
át az elkészült hálózatot. Fentiek 
miatt több mérnök előre kikö-
tötte: akik most visszamondják 
az előre leegyeztetett időpontot, 
azok a sor végére kerülnek majd 
a júniusi előjegyzéseknél. Azt ja-
vaslom tehát, hogy ha már elké-
szültek a belső hálózattal, akkor 
ne halogassák, hívják a mérnö-
köt és vetessék át vele. Anyagilag 
nem biztos, hogy annyit lehet 
vele „spórolni”, mint amennyit 
veszthetnek azok a trükközők, 
akiknek a hálózatát nem veszik 
át határidőre – hangsúlyozta a 
szakember, aki ismételten kitért 
arra: az akkreditált mérnök nem-
csak tervezi és átveszi a rend-
szert, hanem leadja a rákötési 
dokumentációt is – így az ingat-
lantulajdonosoknak nem kell az 
ügyfélszolgálatra szaladgálniuk a 
szolgáltatási szerződés megköté-
séért. 

– Ha valaki megbíz egy mér-
nököt, akkor a kifizetett díjban 
benne van ez az ügyintézés is. 
A társulás is ennek megfelelően 
alakította ki a munkarendjét, hi-
szen nem mindegy, hogy 50-60 
mérnök viszi be összegyûjtve az 
anyagokat, vagy pedig naponta 
százasával érkeznek az ügyfelek. 
Ezért arra kérek mindenkit, hogy 
ha az általa megbízni kívánt mér-
nök azt mondja, hogy vigye ő be 
a dokumentumokat, ne fogadja 
el, mert akkor helyette végzi el a 

már kifizetett munkát! Követelje 
meg, hogy mind a bekötési adat-
lapot, mind a teljes dokumentáci-
ót ő adja le a csatornatársulásnál 
– mondta Simó Károly.

A társulat elnökhelyettesét ar-
ról is kérdeztük, volt-e szükség 
akár a csatornarendszer, akár a 
helyreállított utak garanciális ja-
vítására a tavasszal. Simó Károly 
elmondta: a hibaarány egy száza-
lék alatt van a csatornarendszert 
illetően, vagyis a kész hálózat 99 
százalékban megfelelően üzemel. 
Az utakra is érvényes ez az arány, 
de mivel hatalmas mennyiségû 
útról van szó, az egy százalék 
több tucatnyi utcaszakaszt je-
lent. Itt a kivitelezőknek a saját 
költségükön ki kell kijavítaniuk 
a hibákat.

Panasz természetesen mindig 
akad; az Érdi Újsághoz nemrég 
érkezett egy olvasói levél, amely-
nek írója szerint náluk „rosszul 
tették be” a csatornát (itt vél-
hetően a csonkra gondol), amit 
javítani kellett, mert a szennyvíz 
nem folyt ki a házukból. A csonk 
és az úttest közti részen a burko-
lat beszakadt, az esővíz ebben az 
árokban gyûlik, kényelmetlensé-
get okozva a lakónak, baleset-
veszélyt az arra közlekedőknek. 
A társulat elnökhelyettese a prob-
lémával kapcsolatban elmondta: 
előfordul néhány egyedi eset, 
mikor a házi hálózat és az utcá-
ról bejövő hálózat összeillesztése 
problémába ütközik.

– E gondnak három oka és há-
rom megoldási lehetősége van. 
A legegyszerûbb – ebből van 

a legkevesebb –, ha a kivitele-
zők hibáztak, és annak ellenére 
nem tették megfelelő mélység-
be a csonkot, hogy az ingatlan 
tulajdonosa a kiépítéskor kérte. 
Ilyenkor nincs mese, minden 
kérdés nélkül vissza kell men-
niük, és orvosolniuk a problé-
mát. Előfordul azonban, hogy 
az ingatlantulajdonos nem tudta 
– vagy nem pontosan tudta –, 
hogy nála milyen mélyre kellene 
tenni a csonkot. Tény, hogy nem 
kell mindenkinek épületgépésze-
ti szakembernek lenni, ez tehát 
nem a tulajdonos hibája. Ilyenkor 
is előírtuk a kivitelezőknek, hogy-
ha nincs mûszaki akadálya, ak-
kor tegyék mélyebbre a csonkot. 
A harmadik eset már nehezebb, 
és többször szó volt róla a helyi 
sajtóban: van, hogy az ingatlanról 
azért nem folyik ki a szennyvíz az 
utcai vezetékbe, mert az ingatlan-
ból kijövő cső szintje mélyebben 
van, mint az utca szintje. Egyre 
gyakrabban találkozunk azzal, 
hogy az ingatlanok tulajdonosai 
kérik, tegyék mélyebbre a cson-
kot, hogy ők még gravitációsan 
ráköthessenek. Ilyen esetekben 
a hatályban levő szabványok és 
jogszabályok szerint egyenesen 
tilos gravitációsan rákötni az 
ingatlant, mivel – még vissza-
csapó szelep beépítése esetén is 
– fennáll az ingatlan elöntésének 
veszélye. Ezért ilyenkor házi át-
emelőt kell alkalmazni. A belső 
hálózatot tervező mérnöknek 
tudnia kell a szabványokat, és 
el kell magyaráznia a helyzetet 
és a szabálytalan bekötés veszé-
lyeit az ingatlantulajdonosnak. 
Az erőltetett gravitációs bekötés 
egyébként nem jár tetemes anya-
gi előnnyel sem, hiszen a házi 
átemelőt nem kell megvásárolnia 
a tulajdonosnak; ha a terv azt tar-
talmazza, akkor igénylés esetén a 
beruházó telepíti. Az esővíz-elve-
zetés megoldatlansága azokban 
az utcákban, ahol csatornázás 
előtt sem volt megoldva, sajnos 
továbbra is fennáll. Az EU-s sza-
bályok szerint nem lehetett ilyen 
típusú beruházást finanszírozni a 
csatornaépítésre szánt pénzből. 
Bízom benne, hogy a csatorna-
program folytatásában – immár 
saját forrásból – a kritikus része-
ket meg lehet majd oldani – zárta 
szavait a szakember.

 Ádám Katalin

Egy százalék alatt a csatornarendszer és az utak hibáinak aránya

Trükközõ rákötõk, illegális csatornahasználók
A csatornarákötési határidõ meghosszabbítása sokak 
számára könnyebbség, vannak azonban olyanok is, 
akik úgy látják: ez remek lehetõség arra, hogy június 
végéig ingyen használják a csatornát. Mások pedig 
– hogy ne kelljen átemelõt beszereltetniük – mélyebb-
re tetetnék a csonkot – tudtuk meg Simó Károlytól, aki 
lapunknak beszámolt arról is, hogy a kész hálózat 99 
százalékban megfelelõen üzemel – ez az arány a hely-
reállított utakra is igaz.

Vannak, akik halogatják az elké-
szült, élesre kötött belsõ hálózat 
átadását, hogy addig se kelljen 
fizetniük a használatért
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A Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda 

óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 3. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, nagyfokú gyermekszeretettel. 
Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Főiskola, óvodapedagógus, 
•  Főiskola, Fejlesztő pedagógus 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 12. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta 
nyújt, a 06/20/332-1038 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda címére történő megkül-

désével (2030 Érd, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: 335/2014. , valamint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu E-
mail címen keresztül 

•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 16. 

 Közrendvédelmi 
pályázat

27/2014.(IV.29.)SIKB  
határozat  

Sorsz. Pályázó szervezet Pályázat címe TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

1. Belső Béke 
Egyesület

Önvéd elmi óra gyermekeknek, 
illetve veszélyeztetett 
felnőtteknek

-100 000,00 Ft

  Összesen: -100 000,00 Ft

Közrendvédelmi pályázat
Érd Megyei Jogú Város Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága 
a 27/2014.(IV.29.) SIKB határozata alapján döntött a Civil alap 
– Közrendvédelmi keretére benyújtott pályázatok elbírálásáról.

Meghívó 

az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlésére

Helyszín: Érd, Alsó u. 3. (Polgárok Háza)
Időpont:  2014. május 26. 18.00 óra
Napirendi pontok :
1. Beszámoló a legutóbbi Küldöttgyűlés óta végzett tevékenységről
2. A Társulat 2013. évi Mérlege és Beszámolója, valamint a 2014. évi Pénzügyi Terve
3. Tájékoztató a beruházási projekt haladásáról
4.  Az Önkormányzat és a Társulat által megkötött együttműködési megállapodással 

kapcsolatos döntések meghozatala
5.  Javaslat az Alapszabály módosítására (az érdekeltségi hozzájárulás évenként egy-

szeri megállapításáról )
6. Egyebek
Amennyiben a meghirdetett időpontban az ülés nem lesz határozatképes, változatlan 
napirenddel és helyszínen 2014. május 29.-én 18.00 órára hívjuk össze a Küldöttgyűlést. 
 Szabó Béla elnök

A 10. évfordulót ünnepelve minden 2014. május 10. és május 31. között beérkezett PIR, PUR 
szendvicspanel, trapézlemez és cserepeslemez megrendelésre 10% kedvezményt adunk!

SZENDVICSPANEL, TRAPÉZLEMEZ, CSEREPESLEMEZ, C ÉS Z PROFIL 

Metál-Sheet Kft.
 +36 30 714 3985 | +36 30 985 4214 | +36 30 636 3737 | +36 30 421 1551 | +36 30 646 7847
www.metal-sheet.hu | ertekesites@metal-sheet.hu

-10% -10% -10%
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2014. MÁJUS 24. SZOMBAT

A RENDEZVÉNY IDEJE: 10 -16 ÓRÁIG

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE:
A VÁROSI FŐTÉR ÉS

A FÖLDRAJZI MÚZEUM KERTJE

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!
Szervezők és partnerek:

Nyugdíjas 
Tagozat

Érd Vöröskereszt 
Terüle� Szervezet

Lángos Kuckó

MŰSORGYERMEKNAPI

10.00: Polgármesteri köszöntő (5’)
Beszédet mond: T. Mészáros András, Érd MJV polgármestere
10.10: Pingvin Pityu dalai (15’)
10.30: Érdi Torna Club bemutatója (10’)
11.00: Hip-Hop Tánckadémia show (10’)
11.15: Tigers Se táncbemutatója (10’)
11.30: Kristály Duó bohócműsor (40’)
12.15: Frutti Tse táncbemutató (10’)
12.30: Masters Se táncbemutató (10’) 
13.00: Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület kutyabemutatója (10’)
13.15: JP Dance táncshow (10’)
14.00: Szilágyi László Aziz dalszerző, rapper produkciója (15’)
14.30: Erényi Júlia Lukin László zeneművészeti iskola (10’)
15.00: BonTon Tse táncbemutatója (10’)
15.15: Wedding's Day zenekar koncertje (45’)

• FÖLDRAJZI MÚZEUM KERTJE

11 - 11.45: Tranzit zenekar (gyerekdalok), 11.45 - 12.45: Diósdi Naprózsafa
táncegyüttes előadása - Ludas Matyi (táncos mesejáték) - utána rövid
táncház, 14.00 - 14.30: középkori bajvívás

A Múzeumkertben  10.00 - 16.00  folyamatosan ügyességi játékok,

kézműves foglalkozások, a Földrajzi Múzeum szervezésében  vetélkedő

családoknak, zsíros kenyér, futóbiciklizés, arcfestés.

2014. 05. 24.  Szombat  10.00 – 16.00

• A SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTJÁNAK

ÉS AZ IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ IRODÁJÁNAK PROGRAMTERVE

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK: 

10-12: Szélforgó készítés, 12-13: Gyöngyfűzés, 13-15: Agyagtál díszítés
szalvétatechnikával, 15-16: Gyöngyfűzés

FOLYAMATOSAN MŰKÖDŐ PROGRAMOK 10 ÉS 16 ÓRA KÖZÖTT:

Egyéni triatlon,  Páros triatlon,  Teszt-öttusa,  Totó

Egyszer volt, hol nem volt – 
kezdhetnénk a mesék jól be‑
vált bevezető mondatával, ám 
amiről alább szó esik, az nem 
egyszer volt, hanem sokszor, és 
ami a legfontosabb, hogy idén 

is lesz. Ez pedig a nyári nap‑
közis tábor, ahol az érdi isko‑
lákba járó gyerekek idén mesés 
kalandokban vehetnek részt, 
kipihenhetik az iskolaév fára‑
dalmait, új barátságokat köthet‑

Mesés nyári tábor vár az érdi iskolásokra

Túl az Óperencián
A gyermeknek mese kell – ez a mottója az idei nyári 
napközis tábornak, amelyet önkormányzati finanszíro-
zással a Teleki iskola pedagógusai rendeznek az érdi 
diákoknak. A Favágó utcai nyári tábor ingyenes (csak az 
étkezésért kell fizetni), de nem gyermekmegõrzõ: vál-
tozatos programokat, kirándulásokat, foglalkozásokat 
kínálnak nyolc héten át, különbözõ mesék ihletésében.

nek (vagy elmélyíthették a régi‑
eket), nagyokat kirándulhatnak, 
és igényeik szerint aktívan vagy 
pihenéssel tölthetnek egy‑egy 
szünidei hetet.

Ahogy tavaly, úgy idén is az 
Érdi Teleki Sámuel Általános 
Iskola tervezi a programot és 
rendezi meg a nyolchetes prog‑
ramot a Favágó utcai táborban. 
Aki már volt ott, az tudja: a 
hatalmas, fás, árnyékos terület 
kiválóan alkalmas mindenféle 
játékra, legyen az bunkerépí‑
tés vagy foci, az épületben pe‑
dig a gyerekek kényelmesen 
étkezhetnek, pihenhetnek, 
kézmûveskedhetnek. Hogy ez 
a nyolc hét még milyen progra‑
mokat tartogat a gyerekeknek, 
arról Nonn Ilona, a Teleki iskola 
tanára beszélt lapunknak.

– Idei táborunk neve Túl az 
Óperencián, ugyanis ezt a nya‑
rat a mesék világában fogjuk 
tölteni. A mai gyerekek igé‑
nyeihez igazodva ismert gye‑
rekfilmeket elevenítünk meg, 
illetve dolgozunk fel játékos 
formában. Minden héten más 
mesével – és a hozzá kapcso‑
lódó programokkal, kirándu‑
lással – várjuk a táborozókat. 
Szervezünk kézmûves foglal‑
kozásokat, sportversenyeket, 
vetélkedőket, dal‑ és tánctaní‑
tást, szerepjátékokat, ismeret‑
terjesztő programokat. Ezek 
természetesen nem kötelezőek; 
aki egy‑egy játékos foglalkozást 
kihagyna, és helyette olvasna, 
pihenne, azt is szabad – hang‑
súlyozta a pedagógus, aki nem 
először vezeti majd a napközis 
tábort; a tavaly nyári is az ő ak‑
tív közremûködésével, felügye‑
letével zajlott.

– A program hetente változik, 
így azok sem fognak unatkozni, 
akik több hetet töltenek el ná‑
lunk, illetve velünk. A tábor első 
hetében (június 23–27‑ig) a mac‑
kóké lesz a főszerep: Micimackó 
és a Mackótestvérek történetét 
nézzük meg, illetve dolgozzuk 
fel. A heti kirándulás célja ter‑
mészetesen a Medvepark lesz. 
Június 30. és július 4. között 
Aranyhaj és a Kis hableány me‑
séjébe varázsoljuk magunkat (és 
nemcsak a lányok: a fiúk várfog‑
laló, bajvívó játékokon vehet‑
nek részt), és a Margitszigetre 
látogatunk, július 7. és 11. kö‑

zött a sárkányoké és szörnyeké 
lesz a főszerep. Ezen a héten 
sárkányhajózni mennek a tá‑
borozók. Július 14.–18. között 
a múltba utazunk, és nemcsak 
képletesen, hiszen ellátogatunk 
a Budai Várba is. A tábor ötödik 
hete (július 21–25.) az „állati 
királyságokról” szól majd, me‑
sénk mi is lehetne más, mint 
az Oroszlánkirály, „akit” az 
Állatkertben is meglátogatunk. 
Július 28. és augusztus 1. között 
a robotoké lesz a főszerep, és 
Tabajdra utazunk. Nemcsak a 
fiúknak lesz izgalmas a 7. hét 
(augusztus 4–8.), amely az au‑
tók, jobban mondva a Verdák 
körül zajlik majd, olyannyira, 
hogy a Hungaroringre is kilá‑
togatunk. Az utolsó héten (au‑
gusztus 11–15.) a Madagaszkár, 
a Jégkorszak és a Némo nyomá‑
ban címû meséket dolgozzuk 
fel, és a Budakeszi Vadasparkba 
kirándulunk a gyerekekkel – fog‑
lalta össze röviden a nyolc hét 
programját Nonn Ilona, hang‑
súlyozva: a mesés foglalkozások 
mellett a gyerekek focizhatnak, 
röplabdázhatnak, lesz tollas, 
asztalitenisz, lehet társasjáté‑
kozni, homokozni, bunkert épí‑
teni – azaz megtehetik mindazt, 
ami a szünidőt valóban vaká‑
cióvá teszi. Bár az elmúlt évek 
tapasztalata azt mutatja, hogy 
leginkább az alsó tagozatosok 
jönnek a nyári táborba, az elfog‑
laltságokat úgy alakítják a tábo‑
roztató tanárok, hogy a felsősök 
se érezzék rosszul magukat. 

– A nyári táborban legfeljebb 
120 gyermek vehet részt egyszer‑
re. A táborvezetőn kívül öt peda‑
gógus, illetve a technikai személy‑
zet van jelen, és érkeznek hoz‑
zánk önkéntes munkát végző na‑
gyobb diákok is. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a nyári tábor 
nemcsak a gyerekek számára 
népszerû, hanem a nálunk dol‑
gozó pedagógusok is örömmel 
vállalnak egy‑két hetet a sza‑
badságuk terhére. Emellett más 
iskolákból jelentkező tanárokat 
is fogadunk. Ami a gyerekeket 
illeti, elsőstől a nyolcadikosig jö‑
hetnek; szívesen látjuk azokat a 
most végzett óvodásokat is, akik 
iskolánkba járnak majd szeptem‑
bertől – tette hozzá a pedagógus, 
aki a jelentkezés részleteiről is 
beszélt lapunknak.

– Aki szeretné, hogy gyerme‑
ke részt vegyen a városi nap‑
közis táborban, annak ki kell 
töltenie a jelentkezési lapot. Ez 
megtalálható az iskola honlap‑
ján (http://telekisuli.lapunk.
hu), innen kinyomtatható. 
A többi érdi iskolához is eljut‑
tatjuk a nyomtatványt még má‑
jus hónapban. A kitöltött jelent‑
kezési lapokat az Intézményi 
Gondnokságon (Budai út 14.) 
adhatják le a szülők június ele‑
jétől, itt lehet befizetni az étke‑
zés költségét is, ami egy hétre 
5000 forint. Ezért az összegért 
napi háromszori étkezést bizto‑
sít a táborozóknak a Pensió 17 
Kft. A programok, kirándulások 
nem kerülnek pénzbe, ezeket 
az önkormányzat finanszíroz‑
za, csakúgy, mint a buszt is, ami 
az elmúlt évek során kialakult 

útvonalon, tanári felügyelettel 
közlekedik majd. Fontos, hogy 
csak azt a gyermeket tudjuk fo‑
gadni, akinek az étkezését előre 
befizették. Orvosi igazolást nem 
kérünk, ehelyett a szülőnek nyi‑
latkoznia kell gyermeke esetle‑
ges betegségeiről, allergiájáról 
– mondta Nonn Ilona, hozzáté‑
ve: a tavalyi tábor nagyon sike‑
res volt, és többen kérdezték, 
ahogy közeledik a tanév vége, 
hogy „ugye, lesz idén is?”

– Ez a nyári tábor csak töre‑
dékébe kerül a szülőnek, mint 
fizetős társaik, ugyanakkor nem 
„gyermekmegőrző”, hanem 
tartalmas programokat és szó‑
rakozást kínáló napközi, ahol 
mindenki megtalálhatja a ked‑
vére való elfoglaltságot – zárta 
szavait a táborvezető.

 Ádám Katalin

A tavalyi napközis tábornak számtalan emlékezetes pillanata volt –  
a szervezõk idén is változatos programmal készülnek
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– Mindig is odafigyeltem az 
egészségemre. Ha nem sportol-
nék és nem diétáznék, borzalma-
san néznék ki, ilyen típus vagyok. 
Nemcsak azért fontos számomra 
az egészség, mert nap, mint nap 
színpadon állok, szeretek öltöz-
ködni is. Az embernek pedig ten-
nie kell ahhoz, hogy jól nézzen ki 
– kezdte Tolvai Reni, aki bevallot-
ta: a Megasztár idején nem tudta 
betartani a diétát, de később, ami-
kor elmúlt az óriási stressz, már 
működött.

Az énekesnő jó ideje együtt 
él kedvesével, Kállay-Saunders 
Andrással, akivel az ízlésük is ha-
sonló.

– Meglepő lehet, de Andris is 
nagyon szeret főzni. Valamikor 
ő készíti a vacsorát, felváltva fő-
zünk. Könnyű dolgom van vele, 
mert ugyanazokat a diétás éte-
leket szereti, amiket én – csirke, 
rizs, saláták –, hiszen ő is spor-
tol… Olyan jó, hogy ő nem az a 
típus, aki zabálja a csokit, én meg 
csak nézem, hanem odafigyel erre 
is – mondta Tolvai Reni, aki kon-
diterembe jár: súlyzós és kardió 
edzésekkel tartja formában ma-
gát személyi edző segítségével.

– Soha sem vagyok elégedett az 
alakommal, mindig fogyni aka-
rok, mivel nálam elég intenzíven 
működik a jojó effektus. Ahhoz 
pedig, hogy szinten tudjam tarta-
ni magam, folyamatos mozgásra 
és diétára van szükségem. 

 Borsos Zsuzsi

Tolvai Reninek néha
a kedvese főz

Tolvai Reni ügyel arra, hogy mindig a lehető legjobb formában 
legyen, ehhez pedig folyamatos diétára és mozgásra van szük-
sége. Az énekeső elárulta: nincs is nehéz dolga, hiszen kedve-
sével, Kállay-Saunders Andrással felváltva főznek egymásnak.
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– Újra képernyőn láthatjuk, rá-
adásul abba a műsorba tért vis�-
s�a, ahol a� első élő adását ve�et-
te. Ére� nos�talgiát?

– A hangulata nem változott. 
Élénken él az emlékeimben, meny-
nyire családias hangulatban készí-
tettük a műsort. Szeretettel teli do-
log, pláne most, hogy nem esnek ki 
a táncosok. Jó érzés benne lenni. 

– Mielőtt műsorve�ető lett, ver-
senytáncolt. A háttérben gyakran 
elkapja a ritmust, netán elindul-
na egys�er verseny�őként? 

– Természetesen elindul a lá-
bam nekem is, ahogy meghallom 
a zenét. Korábban volt arról szó, 
hogy részt vegyek a produkció-
ban, de arra jutottunk, hogy mi-
vel én is táncoltam, nem lett vol-
na túlságosan fair dolog. 

– Második gyermekét várja, 
úgy, hogy otthon egy pici gyerme-
ket is el kell látni. Bírja a terhelést? 

– Ez a két helyzet elég jó edzés-
ben tart, lekopogom, nagyon jól 
bírom. Mici igazán mozgékony, 
folyamatosan szaladok utána. 

– A tévén kívül egy vállalko�ást 
ü�emeltet a barátnőjével, Törköly 

Erikával. A baráti segítséget a 
gyermeknevelésben is elfogadja? 

– Erikának dupla feladat az 
Angyalműhely, ő mindig minden-
ben mellettem áll, ezért a  gyer-
mekneveléssel nem is terhelném. 
Egyébként neki is van egy kisfia. 

– S�oktak kö�ös gyerekes prog-
ramokat csinálni? 

– Heten vagyunk barátnők és 
több kisgyerek is van a társaság-
ban, Erika kisfia már négyéves, 
Micivel még nincs túl sok közös 
témája, ezért játszóterezni nem 
járunk össze, de azt gondolom, 
hogy néhány év múlva a korkü-
lönbség elmosódik és akkor majd 
más lesz a helyzet. Egyébként  a 
kisfiút már kinéztem magamnak, 
illetve Micinek, szerintem Rubi ki-
váló partner lesz, a korkülönbség 
is ideális köztük. 

– Két gyermeke kö�t alig les� 
több mint egy év korkülönbség, 
nehé� les� megs�erve�ni a� életet 
a két kicsi mellett... 

– Azt gondolom, hogy eddig is 
megoldottunk minden helyzetet, 
bízom benne, hogy nem lesz sem-
mi gond. Palkóval felkészültünk rá, 
ez egy csodálatos feladat.  Nagy

Nyárra várja második babáját Ördög Nóra. A hatodik hónapba lépő műsorvezető egyelőre jól bírja 
a Szombat Esti Láz műsorvezetését, sőt, egyéves kislánya nemhogy lefárasztja, de inkább edzés-
ben tartja. Nóra lapunknak elmesélte, hogy férjével, Nánási Pállal minden helyzetet megoldanak, 
ráadásul már ki is nézték Mici vőlegényjelöltjét.

MÁSODIK BABÁJÁT VÁRJA A MŰSORVEZETŐ

Ördög Nóra megtalálta
kislánya vőlegényét?
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A Magyar Színház igazgató-
ja a következő ciklusra is szeret-
né megtartani a vezetői székét. 
Pályázatában továbbra is azokat 
az értékeket kívánja hangsúlyozni, 
amelyeket az utóbbi években egy-
re nagyobb sikerrel mutatott fel a 
színház dolgozóival. Fontosnak 
tartja, hogy a mai gyerekeket ki-
zökkentse a színház világa a fel-
színes információrengetegből. 

Az idei 10 bemutató mellett to-
vábbi nyolc darab kerül színpadra 
a következő évben, többek között 
a Harisnyás Pippi, a Machbet, a 
Frankeinstein vagy Szabó Magda 
Az őz című műve. A színész ve-
zetői filozófiájának legfonto-

sabb eleme az ifjúsági és csalá-
di programok létrehozása, továb-
bá a színházpedagógiai program, 
mellyel már több ezer diákot si-
került megismertetniük a színház 
világával. – Osztályok pályázhat-
nak, ahol bevonjuk a diákokat a 
próbaidőszak különböző folya-
mataiba, továbbá mi, a színház 
dolgozói is kimegyünk az adott 
intézményekbe foglalkozásokat 
tartani. Az elmúlt évben 3000 di-
ák fordult meg az elmúlt évadba 
és továbbra is a padlástól a pin-
céig nyitva áll a színház előttük. 
Fel kell állítani a gyerekeket az 
okostelefonjaik és számítógépeik 
mögül, mert az információáram-
ban pont a lényeg vész el. Az in-

formációtömeg a jéghegy csúcsa. 
Mi feltesszük a kérdéseket, de a 
válaszokat nekik kell megadniuk. 
Valahol ez a színház dolga.  

 Kovács

Elválaszthatatlan barátságot kö-
töttek a Barátok közt színésznői. 
Pataki Szilvia és Nagy Alexandra 
nemcsak a sorozatban barátnők. 
Lapunk egy partin találkozott a 
lányokkal, akik egy percre sem 
tágítottak egymás mellől, és ka-
maszos lendülettel beszéltek a 
köztük lévő barátságról, no és 
az állatimádatukról.

– Valahogy egyértelmű, hogy kö�ö-
sen bes�élgessek veletek…

Nagy Alexandra: – Hatalmas 
barátnők lettünk a forgatások 
alatt, talán a stábból mi vagyunk 
a legszorosabb kapcsolatban. 

Pataki Szilvia: – Van egy játé-
kunk, Alex lett Maki és én Teki. 
Gyűjtöm a teknősöket, otthon ti-
zennégy darab van belőlük. Egy 
forgatási napom álltam a pult-
ban, és egyszer csak megszólal-
tam Alexnek: Te Maki vagy! 

– Nem �avart, hogy lemajmo-
�ott a barátnőd? 

Nagy Alexandra: – Rávágtam, 
hogy egyértelmű! Legszívesebben 
a majmokat gyűjteném, de saj-
nos ez nem annyira egyszerű. 

– Bolondo�ásban verhetetlenek 
vagytok, de a mély bi�alommal 
hogy álltok? 

Nagy Alexandra: – Nagyon jól. 
Ez nem munkahelyi kapcsolat, 
ez barátság!  

Pataki Szilvia.: – Alexet hajna-
li kettőkor felhívhatnám egy au-
tópálya széléről is, hogy azon-
nal gyere, mert baj van. Mellette 
tényleg jól érzem magam, egy-
más mellett izgalmassá válik az 
élet. Azt gondolom, hogy ez min-
dig így fog maradni, soha nem 
történhet olyan dolog, ami miatt 
máshogy gondolnánk.

 Nagy Orsolya

Őze Áron: A pincétől a padlásig nyitva

Maki és Teki örök barátságot kötött
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Megtartották a Miss Inter-
national Hungary középdöntő-
jét, kéttucatnyian maradtak a 
folytatásra. A döntőt augusztus 
15-én tartják a fővárosban. 

Alejandra Andreu neve 2008-ban 
került fel a világ szépségtérképére, 
a spanyol dáma ekkor megnyer-
te a Miss International versenyét. 

– Azóta is benne vagyok a kör-
forgásban, és segítem a szervezet 
munkáját – mondta a modellként 
is tevékenykedő Alejandra. 

A magyar hölgyekről elmondta, 
a tavalyi magyar bajnokra, Ötvös 
Brigire nagyon büszke, nagyon 
elegánsnak tartja, és remek mun-
kát végez királynőként.

Ötvös Brigitta tavaly végigcsi-
nálta a tábort, majd hazai győz-
tesként Japánban, a nagydöntőn 
negyedikként zárt. – Csak jó él-
ményeim vannak a tavalyi esz-
tendőről – nosztalgiázott lapunk-
nak Ötvös Brigitta. – Látva az idei 
lányokat, már van is három ked-
vencem, akiknek a fején el tudom 
képzelni a koronát.  MA

Briginek csak jó
élményei vannak
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A népbetegségnek számító ma-
gas vérnyomásról egyre több 
ismerettel rendelkezünk. 
Kivizsgálása során még-
is csupán 5-10%-ban talá-
lunk olyan szervi elváltozást, 
amely magyarázza a létrejöttét. 
Ide tartoznak többek között egyes 
hormonbetegségek, érszűkületek, ve-
sebetegségek, vagy a kifejezett horkolás-
sal és légzéskimaradással járó alvási apnoe 
szindróma. Ilyen esetekben a vérnyomás emel-
kedésért felelős okot igyekszünk kezelni. 

A betegek nagy többségében azonban nem 
találunk egyértelmű szervi elváltozást a háttér-
ben. Náluk a hajlamosító tényezőket próbál-
juk kiküszöbölni és részben ez által, részben a 
vérnyomás csökkentésével megelőzni az olyan 
szövődményeket, mint a bénuláshoz, 
vagy halálhoz vezető agyi keringés-
zavarok, szívelégtelenség, veseelég-
telenség, szívinfarktus.

Kiemelten fontosak az étkezéssel 
összefüggő változtatások. A test-
súlycsökkentés, a sóbevitel és al-
koholfogyasztás mérséklése je-
lentősen csökkenti a vérnyo-
mást. Speciálisan erre a célra 
szolgáló étrend a DASH dié-
ta, melynek bázisát a teljes ki-
őrlésű gabonafélék, zöldségek 
és gyümölcsök adják, a magas 
koleszterin- és telítettzsír-tartal-
mú ételek, a sok só helyett 
pedig alacsony zsírtartalmú 
tejtermékek, fehér húsok 
és olajos magvak fogyaszt-
hatók. A gyógyszeres keze-
lés során egyénre szabottan 
alakítjuk ki a kezelési straté-

giát, figyelembe véve, hogy az 
adott egyénnél az értágító, a 
szervezet sótartalmát csök-
kentő, a túl gyors keringést 

mérséklő, vagy a szimpatikus 
tónust csökkentő gyógyszerek 

az optimálisak. 
Ne felejtsük el azonban, hogy a si-

keres kezelés alapja a betegek együtt-
működése mind az életmód változtatás, 

mind a gyógyszerszedés során. 
Ezt jelentősen segíti, hogy 

ma már rendelkezésünkre 
állnak gyakorlatilag mel-
lékhatás-mentes, haté-
kony, hosszú hatású vér-
nyomáscsökkentők is.

 dr. Finta Ervin

A HIPERTÓNIA REJTÉLYEI
- VÉRNYOMÁSKEZELÉS FELSŐFOKON
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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.

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. 

076 AJÁNDÉKKÁRTYA A LAGUNA ÉTTEREMBE

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

La Guna Étterem és Mori Sushi
Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 47. 
E-mail: asztalfoglalas@
la-gunaetterem.hu 

Ajándékkártya
a Laguna étterembe 
4 fő részére, étel és 
italfogyasztással. 

Anna & the Barbies
Az Anna & the Barbies zenekart 2004 őszén, Budapesten 

alapította a két testvér, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A 
megfelelő zenésztársak megtalálását követően rövid, 2-3 hó-
napos próbaidőszak után belevetették magukat a pesti klub-
élet sűrűjébe, és a történet innen már - ahogy mondani szok-
ták - történelem.

Az idén 10 éves az Anna and the Barbies, ehhez mérten 
tinédzserekhez illő ámokfutásba kezd a banda már tavasz-
szal, amit abba se hagy egészen őszig. Eközben persze út-
ba ejtik a Barba Negra Track-et is, hiszen nincs nyár Pásztor 
Annáék nélkül a Rákóczi híd budai oldalán. Az elmúlt egy 
évtizedben ezer arcát láthattuk már a főhősnőnek és a ze-
nekarnak egyaránt, a kezdeti, elbeszélős modortól kezdve a 
hiperballadáig, a Márti daláig. Anna extravagáns karaktere a 
tömegkultúrát sem hagyta hidegen, időközben szép lassan a 
legolvasottabb magazinok sztárja (is) lett, miközben ő maga 
egy cseppet sem változott, maradt az a rock n’ roller, aki min-
dig is volt. Május 30-án terítékre is kerül az elmúlt 10 eszten-
dő összes érájának java.

Heti kérdésünk: 
Kivel énekli Anna a „Márti dala” című felvételt?

1.) Kiss Tibi 2.) Kalapács József
3.) Novák Péter

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.

05. 15. Belmondo l  05. 16. Hősök, DPS, BeatKOHO
05. 17. Korál (Sharam)  l 05. 21. Kistehén
05. 22. Prosectura  l 05. 23. Pál utcai fiúk

05. 24. Vastag Csaba élő, Music (Fm) Killers Party
05. 28. Turbo

Gyere ingyen  a Track-be! Játssz és nyerj!
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

Tetõkészítéshez ácsokat, betanított ácso-
kat felveszek. T:06 30 563 5544

ÁLLÁS

Útépítõ céghez keresünk budaörsi telep-
helyre több éves szakmai tapasztalattal 
rendelkezõ, munkájára igényes, megbízható 
teherautó és földmunkagép szerelõt gépkar-
bantartásra és szerelésre. Munkaidõ: 7-18 
óráig. Fényképes szakmai önéletrajzát az 
elõzõ munkahelyek és bérigény megjelölé-
sével várjuk az utkozmugep.kft@gmail.com 
email címünkre. Te.l: 70/339-3233 hétköz-
napokon 8-17 óráig.

Útépítõ céghez keresünk budaörsi telep-
helyre több éves szakmai tapasztalattal 
rendelkezõ gépkezelõt (bobcat, homlokrako-
dó, forgókotró) igényes, megbízható munka-
végzéssel. Munkaidõ: 7-18 óráig. Fényképes 
szakmai önéletrajzát az elõzõ munkahelyek 
és bérigény megjelölésével várjuk az  
utkozmugep.kft@gmail.com email címünk-
re. Tel.: 70/339-3233 hétköznapokon 8-17 
óráig.

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

XVI. kerületi pékségünkbe, azonnali mun-
kakezdéssel, gyakorlott táblást és kemencést 
felveszünk! Érdeklõdni az alábbi telefonszá-
mon lehet: 0630-271-5393

ÁLLATORVOS

ÁPOLÁS

Kórházi ágy krómozott csõvázas, jó állapot-
ban, új éjjeli szekrénnyel, kapaszkodóval olcsón 
eladó.T:0623 375 031, 0620 335 6827

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSALÁDI NAPKÖZI

Családi napközinkbe 2015-ig szerzõdõknek 
havi 35 000,- Ft-ért teljes ellátást garantá-
lunk. MANÓFALVA a megfizethetõ minõség.  
www.manofalva.5mp.eu; 20/584 4546

CSATORNÁZÁS















DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EGÉSZSÉG

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS 

Régi, kopott, sérült vagy lyukas a 
fürdõkádja? Semmi gond!! KÁDFELÚJÍTÁS 
teljeskörû jótállással, 3 év lepattanás garan-
ciával. Varga Zoltán 06-70-570-5515

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCSLÉ

IDÕSEK OTTHONA 

Idõsotthoni elhelyezéseket kínálunk Buda-
pesten és környékén, számos színvonalas 
szolgáltatással, esetleges ingatlanbeszámí-
tással. t:06303307784

INGATLAN

XXII. ker. Petõfi utcánál, 2 szobás, kon-
vektoros társasházi lakás eladó! Irányár: 
8.300.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

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

Eladom Diósd központjában társasházi 49 
m² déli fekvésû, alacsony rezsijû lakásomat. 
T:06 30 386 8538

INGATLANT KERES 

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

JÁRMÛ

JÓSLÁS

KERT













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

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

Fûnyírás, fûkaszálás, kerti munkák vállalá-
sa. T:06 20 934 8834

KIADÓ

Parkvárosban 2 szobás emeleti, búto-
rozott lakás kertes házban, kocsibeállási 
lehetõséggel 50 E Ft+rezsivel kiadó, kaució 
szükséges. T:06 20 318 8339

Központhoz közel 70 m² összkomfortos, 
külön bejáratú, riasztós, önálló mérõórás, 
parkolóval lakás kiadó, gyerekesnek is. T:06 
20 380 1876

Egy káros szenvedélytõl mentes férfinak 
szoba kiadó 20 E Ft+rezsi, kocsibeállás 
lehet. T:06 23 367 590

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

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

Érden kiadó ház nappali+másfél szoba 
két fürdõszobával. Tel.: 20 9348834

KIADÓ LAKÁST KERES 

Megbízható fiatalok kiadó lakást keres-
nek Budapest belterületén, jó közlekedésnél, 
hosszútávra! 266-2698, 06/30 9 404 406

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS





















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

KÖNYVELÉS

LAKÁSFELÚJÍTÁS 

KÕMÛVESMUNKÁK pincétõl a padlásig! 
Lakásfelújítás, épületek bontása területren-
dezéssel, garanciával. Ingyenes helyszíni 
felmérés! Telelfon: 06-30/52-98-244

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Egyéni angolórák gyakorlott tanártól, bár-
mely napszakban otthonában is! T:0620 925 
5288

PARKETTÁZÁS

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

ROBOGÓ

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

SZABÓ

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS 

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS 
olcsón, minõségi kivitelben, bútormozgatás-
sal, takarással akár azonnalra! Vezetékes tele-
fon:706-6419 Mobiltelefon: 06-20-9877-273













SZOLGÁLTATÁS

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

TÁRSKERESÕ

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

TELEK

Összközmûves 982 m² építési telek lak-
ható felvonulási épülettel a Törökbálinti úton 
eladó. T:06 20 920 4261

Eladó Érd-Százhalombatta között 4536 
m² MK-1 zártkerti telek. Ár:4,9 M Ft. T:06 
20 252 1723

TÛZIFA









TV JAVÍTÁS

ÜZLETHELYISÉG ELADÓ

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT 

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor, elzáró csere javí-
tás. Vízóra csere beszerelés mosó és moso-
gatógép bekötés 0670/642-7526



AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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Bő két hónappal korábban 
ugyanezen a helyszínen dőlt el 
az alapszakasz harmadik helyé-
ért folyó harc sorsa, ám ezúttal 
valóban az érmeket osztják ki 
a párharc győztesének. Ezen 
időszak alatt mindkét együttes 
papírforma vereségeket szen-
vedett az elődöntőkben, az 
érdieknek a Bajnokok Ligája 
sikerét megduplázó Győr, a 
Kohásznak pedig az FTC volt 
túl erős. A mérkőzéseken muta-
tott játéka viszont a narancs-
sárgáknak volt sokkal meggyő-
zőbb, a bombaerős Rába-partiak 
ugyan számszerûleg mindkét-
szer magabiztosan verték Szabó 
Edina csapatát, ám főleg az 
érdi meccs komoly bizakodásra 
adhatott okot. A Fejér megyeiek 
továbbra is a produktív, Bulath 
Anita-Ferling Bernadett-Vincze 
Melinda hármason alapuló 
támadójátékra alapoztak, de a 
márciusi összecsapáshoz hason-
lóan ezúttal sem lehetett gólpa-
rádéra számítani. 

A lebonyolítás sajátosságai-
nak köszönhetően az első mér-
kőzést Érden rendezték, így az 
már korábban eldőlt, a narancs-
sárgák semmiképpen nem tud-
ják hazai pályán megszerezni a 
bronzérmet. Előnyt kovácsolni 
azonban feltétlenül szükséges 
volt, így a szurkolók minden-
képpen gondoskodni akartak 
a felejthetetlen hangulatról és 
a teltházról, a szurkolás szín-
vonalát pedig csak fokozták a 
tapsolórudak. Bulath Anita sze-
rezte a találkozó első gólját, ami 
egy csöppet sem volt meglepő, 
hiszen az alapszakasz gólkirály-
nője egész szezonban kiemel-
kedően teljesít. Alja Koren és 
Ferling Bernadett egy percen 
belül lökte tovább saját csapata 
szekerét, ám utána megjöttek 
a technikai hibák is. Triscsuk 
Krisztina és Schatzl Nadine 
billentette pillanatokra az ÉRD 
oldalára a mérleg nyelvét, ám 
hullámzott a találkozó és rögtön 

jött a válasz Hosszu Boglárka 
és Ferling Bernadett részéről. 
Szinte percenként estek a talá-
latok, ami talán kissé meglepő 
volt, de ezek aztán fokozatosan 
maradtak el. Schatzl Nadine gól-
jával újra magához ragadták a 
vezetést a hazaiak, az eset után 
aztán Csapó Kyrával ütköztek, 
amit a dunaújvárosi kapus bánt 
jobban. Víg Vivient pár perc-
cel később Triscsuk Krisztina 
avatta fel, így először volt kettő 
a különbség a csapatok között. 
Nem sokáig, ugyanis először 
Takács Dusmáta, majd Gera 
Szimonetta ellen követtek el sza-
bálytalanságokat, a büntetőket 
pedig Bulath Anita nem hibázta 
el. Schatzl Nadine továbbra is 
kiemelkedően játszott, az érdiek 
nyolc góljának a felét vállalta 
magára, ám az utolsó percekre 
derült égből villámcsapásként a 
Kohász került fölénybe. Hosszu 
Boglárka lőtt be gyorsan két gólt, 
Szabó Edinának időt is kellett 
kérnie, utána Szara Vukcsevics 
sikerre is vezette az érdi táma-
dást. Takács Dusmáta és Bulath 
Anita tarsolyában maradt még 
egy-egy gól, így az eddigi legna-
gyobb különbség rontotta el az 
eredményjelzőn a hazai szurko-
lók kedvét. 

Az első félidő 23 góljából öten 
is négyet vállaltak magukra, ám 
az érdi védelem kiválóan zárta el 
a kapuja felé vezető utat az újvá-
rosi kulcsemberek, Bulath Anita, 
Ferling Bernadett és Hosszu 
Boglárka elől is. A narancssárgák 
támadásban sem tétlenkedtek, 
különösen Triscsuk Krisztina 
jeleskedett továbbra is, de 
Kovács Anna és Klivinyi Kinga 
is besegített, így zsinórban négy 
góllal átvette a vezetést az ÉRD. 
Vincze Melinda sokáig boldogí-
totta az érdieket is, ám most már 
újra a Dunaújváros sikeréért dol-
gozik, a balszélső előbb egyen-
lített, majd előnyhöz juttatta a 
Mátéfi-csapatot. Kovács Anna és 
Triscsuk Krisztina is remek szé-

riába kezdett, aminek köszönhe-
tően mindig az ÉRD járt egy fél 
lépéssel előrébb, ám az Újváros 
szívósan tapadt a riválisra. Az 
első félidőhöz hasonlóan ismét 
az utolsó tíz percben robbantott 
a vendégcsapat, Hosszu Boglárka 
meglepetésre a legeredménye-
sebb lett a Kohászból, ami az 
akciógólokat illeti, míg Bulath 
Anita a vonalról nem tudott 
hibázni. Szabó Edinának 18-
20-nál kellett időt kérnie, még 
nagyobb lett a baj egy perccel 
később, amikor Szekeres Klárát 
harmadszorra büntették meg 
a játékvezetők és kapott piros 
lapot. Óriási bajba került az 
ÉRD, ugyanis egy gyors indulás 
után Vincze Melinda volt ismét 
eredményes, Szabó Edinának 
három percen belül másodszor 
kellett időt kérnie. Mindent egy 
lapra tettek fel a hazaiak, hogy 
otthon tartsák a győzelmet és 
azonnal rohamléptekben köze-
ledtek is ehhez – Kovács Anna 
duplája és Triscsuk Krisztina 
betörése után. Ha eddig izgal-
makról beszélhettünk, az utolsó 
percek már nem is adják visz-
sza egészen a feszültséget, ami 
tapasztalható volt. Rádl Tímea 
a legjobbkor lőtte első gólját, 
amit Ferling Bernadett fejelhetett 
volna meg – ám a másodperc 
töredékével korábban Mátéfi 
Eszter időt kért, a találat már síp-
szó után született. Janurik Kinga 
védte Bulath Anita lövését, míg a 
másik oldalon Kovács Annának 
nem remegett meg a keze a bün-
tetőnél. Negyven másodperc volt 
hátra, amikor Bulath Anita is 
hét méterről volt kíméletlen. Egy 
érdi támadás volt hátra, az idő 
pedig veszélyesen pergett, annak 
ellenére, hogy Vincze Melindát 
kiállították. A lehetőséget pedig 
– ki más – Triscsuk Krisztina 
használta ki, betörése ellen tehe-
tetlen volt Víg Vivien. 

A 23-23-as végeredmény 
után, a szabályoknak megfele-
lően, azonnal jöhettek az újabb 
hetesek. Tizenkétszer már pró-
bálkoztak a játékosok a rendes 
játékidőben, de a szétlövésben 
már minden büntető hatvá-
nyozottan fontos volt. Takács 
Dusmáta, Kovács Anna, Ferling 
Bernadett és Bognár Barbara sem 
hibázott, majd beállt Szvetlana 
Gridnyeva, aki Kemény Dóra 
eszén járt túl. Klivinyi Kinga, 
Gera Szimonetta és Schatzl 
Nadine is belőtte saját részét, az 
utolsó körre pedig érkezett az 
eddig biztos kézzel végrehajtó 
Bulath Anita, ám vele szemben 
ismét Szvetlana Gridnyeva állt, 
aki nem hagyta az utolsó érdi 
lövőre a döntést.

Hátborzongatóan izgalmas 
végjáték után tehát végül az 

ÉRD nyerte meg ezt a roppant 
fontos csatát és ki tudja, ez a 
befejezés milyen plusz erőt ad 
még Szabó Edina csapatának, 
hogy Dunaújvárosban – netán 
már a következő alkalommal 
– szerezze meg a medáliát. 

ÉRD – Dunaújvárosi Kohász 
KA 27-26 (10-13, 23-23)
Érd, Városi Sportcsarnok, 2000 
néző
Játékvezetők: B. Pech Katalin, 
Vágvölgyi Mária
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Török 
Petra, Schatzl Nadine 6 (2), 
Triscsuk Krisztina 9 (4), Kovács 
Anna 7 (2), Szara Vukcsevics 1, 
Szekeres Klára, Kisfaludy Anett, 
Klivinyi Kinga 2 (1), Wolf 
Alexandra, Oláh Nóra, Alja 
Koren 1, Bognár Barbara 1 (1), 
Mester Nóra
Vezetőedző: Szabó Edina
DKKA: Víg Vivien, Csapó 
Kyra Vivien (kapusok), 
Ferling Bernadett 5(1), Gera 
Szimonetta 2 (1), Takács 
Dusmáta 2 (1), Sánta Dóra, 
Kopecz Barbara, Ács Anna, 
Vincze Melinda 3, Bulath Anita 
7 (5), Palotás Fanni, Kemény 
Dóra, Hosszu Boglárka 6, Rádl 
Tímea 1, Grosch Vivien, Kővári 
Barbara Fanni
Vezetőedző: Mátéfi Eszter
Hétméteresek: 11/10, ill. 10/8
Kiállítások: 18 (kiállítva: 
Szekeres Klára 51. perc) ill. 14 
perc

A két győzelemig tartó bronz-
párbaj állása: 1-0 az ÉRD javára. 

További eredmények
Az 5-8. helyért:
Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE - Ipress Center-Vác  
30-21 (14-9)
Fehérvár KC – Siófok KC-
Galerius Fürdő 27-26 (14-14)
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE 26-19 (15-11)
Ipress Center-Vác – Fehérvár KC 
20-22 (10-14)
A 9-12. helyért:
MTK-Budapest – DVSC-TVP  
25-31 (8-16)
Eszterházy KFSC-Globál Safe 
– Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC 23-37 (11-18)
DVSC-TVP – Eszterházy KFSC-
Globál Safe 34-26 (18-14)
Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC – MTK-Budapest 
29-22 (15-10)

A harmadik helyért zajló 
párharc május 14-én, 18 órá-
tól Dunaújvárosban, a Városi 
Sportcsarnokban, lapzártánk 
után folytatódott. 

 Szarka András

A tavasszal nagyszerû sorozatot 
maga mögött tudó vendégcsapat 
nem ígérkezett könnyû ellenfél-
nek a dobogó második helyéért 
harcoló hazaiaknak. Az eltiltott 
(öt sárga lap) Jakab Á. és a sérült 
Kormos E. kivételével minden 
játékos Limperger Zs. rendelke-
zésére állt, így bizakodva tekint-
hettek a mérkőzés elé.

Közepes iramban kezdődött 
a találkozó, mindkét csapat 
igyekezett ellenfelének gyengéit 
kipuhatolózni. Nem kellett sok 
időnek eltelnie, hogy izgalmas-
sá váljon a meccs. A 8. perc-
ben a játékvezető megadható 
11-est ítélt a vendégek javára, 
amelyet az asszisztens jelzésé-
re később visszavont. Néhány 
perccel később a kapura törő 
vendég csatár lövését az utolsó 
pillanatban blokkolta Süveges 
G., válaszul hazai szöglet után 
a gólvonalról mentettek az üllői 
védők. Egyre veszélyesebbé vál-
tak a hazai támadások, amelynek 
eredményeképpen a 18. percben 
a vezetés is megszületett. Egy 
gyors érdi ellentámadást követő-
en Csizmadia gurította a labdát 
középre, és a jól érkező Gyurácz 
B. a kapuba továbbította. 1-0. 
A vezető gól után tovább növel-
te fölényét a hazai csapat, de 
Csizmadia Z. kétszer is gólszer-
zési lehetőséget szalasztott el. 
A kimaradt lehetőségek meg-
bosszulták magukat: a vendé-
gek szinte a semmiből egyenlí-
tettek. A 33. percben egy jobb 
oldali beadást Kertész F. kiejtett, 
így Farkas T.-nek nem okozott 
gondot az egyenlítő találat meg-
szerzése. 1-1. A félidő hátrale-
vő részében több lehetősége is 
volt a hazai csapatnak az újabb 
előny megszerzésére, de hol a 
kapufa segített a vendégeknek, 
hol pedig a kapu előtt kereszt-
be guruló labdára nem érkezett 
senki.

Rosszul kezdődött a második 
félidő az érdi csapat szempontjá-
ból. A 47. percben az első vendég 
próbálkozás gólt eredményezett. 
A hazai védők nem léptek ki a 
16-oson belül labdát vezető üllői 
csatárra, aki zavartalanul lőtt a 
bal kapufa mellett a hálóba. 1-
2. A hazaiak edzője sorozatos 
cserékkel és a csapat átszervezé-
sével igyekezett lendületetadni 
az együttesnek, ami addig sike-
rült is, hogy továbbra is számos 

gólhelyzet alakult ki a vendégek 
kapuja előtt. A 72. percben végül 
sikerült az egyenlítés. Kupi Z. 
szögletét Ebedli Z. fejelte a kapu-
ba. 2-2. Az időben jött egyenlítő 
gól után megnyílt a lehetőség 
akár a győztes találat megszer-
zésére is, de erre a mérkőzésre 
nem a jó helyzet kihasználás-
ról volt jellemző. A vendégek, 
kihasználva az érdi csapat egyre 
nyíltabb játékát, veszélyes kont-
rákkal igyekeztek zavart kelteni a 
hazai védelemben. Bár az utolsó 
percig nyílt maradt a találkozó, 
egyik csapatnak sem sikerült a 
győztes találatot megszereznie.

Érdi VSE – Üllő SE 2-2 (1-1)
Érd, 200 néző
Vezette: Debreczeni K.
Érdi VSE : Kertész F. – Ország P. 
(Papp G.), Ebedli Z., Süveges 
G., Németh G. – Gyurácz B., 
Kovács B. (Kulin A.), Csizmadia 
Z., Kupi Z., Cservenka G. 
– Patkó Gy. (Makituma N.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Gyurácz B. 18’, 
Ebedli Z. 72.’ ill. Farkas T. 33’, 
Bán Zs. 47’
Sárga lap: Gyurácz B., 
Csizmadia Z.
Jók: Süveges G., Kupi Z.

A mérkőzés után mindkét 
edzőnek az elmaradt győzelem 
miatt volt hiányérzete.

Limperger Zs. (Érd): 
– A tavaszi szezonban most 

volt a legtöbb helyzetünk, zic-
cerünk. Most ez egy ilyen mér-
kőzés volt. Nem akart bemenni 
a győztes találat. A helyzetek 
alapján több góllal kellett volna 
nyernünk.

Lengyel R. (Üllő): 
– Az első félidőben bátor 

játékot  vállaltunk fel. Az Érd 
mezőnyben jól játszott, helyze-
teket azonban csak pontrúgá-
sokból tudott kialakítani. Erre 
viszont felkészültünk. A második 
félidőben a vezetésünk után 
átálltunk a kontra játékra, így 
játékunk továbbra is veszélyes 
volt. Végül is igazságos döntet-
len született.

A 27. fordulóban, május 17-
én öt órakor Halásztelken sze-
repel az érdi csapat, majd május 
24-én szombaton öt órakor a 
Százhalombatta együttese érke-
zik az Ercsi úti sportpályára.

 Harmat Jenő

ÉRD - Dunaújvárosi Kohász KA 27-26 (10-13, 23-23)

Siker az idegek harcában

Csapattársak voltak, ellenfelek lettek - Janurik Kinga egy ugrással köze-
lebb a bronzhoz

Érdi VSE – Üllõ SE 2-2 (1-1)

Kimaradt helyzetek mérkõzése

A fehér mezes hazai csapat fõleg pontrúgásokból jelentett veszélyt a ven-
dégek kapujára

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le


