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Közvélemény-kutatás
Az érdiek háromnegyede szerint Érd fejlõdött 
az elmúlt négy esztendõben.

2

B-program
Elvégzendõ feladatok, Európai uniós pénzügyi 
támogatás nélkül. 

9

Újra bronzérem!

Az ÉRD lett a büntetõk mestere, kétszer is ugyanabba a folyóba lépett, de nem sodor-
ta el az újvárosi ár. Mátéfi Eszter csapatát is dicséret illeti, hiszen egész szezonban 
elismerést érdemlõen teljesített, a bronzpárbajban viszont csak az egyik csapatnak 
osztanak érmet. És ez ismét az ÉRD együttese lett, amely megvédte harmadik helyét 
a kiegyensúlyozott és bombaerõs magyar bajnokságban.  16. oldal

VI. Szõlõvirág Ünnep
Isten áldása nélkül nincs kö-
zös koccintás. Istené az áldás, 
emberé a munka – többek kö-
zött ezek a mondatok hangoz-
tak el a VI. Szõlõvirág Ünnep 
és Nemzetiségi Találkozón, az 
ófalusi pincesoron felállított 
nagyszínpadon. Amíg idáig 
eljutottunk, díszes felvonulás-
ban volt részünk a Termál 
Hotel Ligettõl vezetõ rövid 
szakaszon, ahol elõl haladtak 
a zenészek, mögöttük pedig a 
különféle nemzetiségiek, köz-
tük lengyel barátaink. 5. oldal

EP-választás elõtt

Azért kell ott lennünk a szavazófülkékben május 25-
én, mert azok, akik részt vettek a hazánk ellen irányuló 
méltatlan támadásokban, szintén ott lesznek, akár eu-
rópai politikusok, akár magyarok – jelentette ki uniós 
országjárásának érdi állomásán Dömötör Csaba, a 
Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselõjelöltje. A 
Szepes Gyula Mûvelõdési Központban tartott rendez-
vényen Rétvári Bence államtitkár a választás tétjérõl 
beszélt, csakúgy, mint Aradszki András országgyûlési 
képviselõ. 3. oldal

Rendõri ellenõrzések
Az égő házban a helyszínelés során két holt-
testet találtak a Szilfa utcában.
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Gyõzelem Halásztelken
Az elmúlt heti mérkőzéshez képest sokat 
javult az érdi labdarúgó csapat játéka. 

11

Kõrösi

Harmadik, átdolgozott kia-
dásban jelentette meg a 
Medicina kiadó A Hima-
lája magyar remetéje 
címû könyvet. 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.

Augusztus közepén megkez-
dődhet a csatornázás azokban 
az érdi utcákban, amelyek kima-
radtak a nagy projektből – jelen-
tette be múlt szerdai sajtótájé-
koztatóján T. Mészáros András, 
hozzátéve: a munkálatok töb-
bek közt a Kálmán, Rákóczi, 
Sárd utcát érintik majd, összes-
ségében 30-50 ingatlant.

– A házi átemelőkre is hama-
rosan kiírjuk a közbeszerzési 
eljárást, ezért kérem azokat, 
akik még nem jelezték igényü-
ket ezekre a berendezésekre, 
mihamarabb tegyék meg, mert 
később már nem tudjuk figye-
lembe venni a jelentkezéseket 
– hívta fel a figyelmet a polgár-
mester, hozzátéve: azok, akik 
már megvették a házi átemelőt, 
a megvásárolt berendezést hasz-
nálhatják, ám az üzemeltetést, 
szervizelést esetükben is a szol-
gáltató ÉTCS Kft. végzi majd. 
Ha az átemelő meghibásodik, 
kicserélik a program keretében 
vásárolt átemelővel. 

– Hamarosan megszületik a 
döntés a csatornázás B-prog-
ramjáról is, amellyel az elkészült 
hálózatot kívánjuk megvédeni a 
felszíni vizek esetleges rombo-
lásától. A tervek már készülnek, 
remélhetőleg a közgyûlés is úgy 
dönt, hogy támogatja a progra-
mot. Ez esetben hamarosan elin-

dulhat a közbeszerzés – mondta 
T. Mészáros András, aki a sajtó-
tájékoztatón beszámolt arról is, 
hogy a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseivel ellentétben 
több ellenzéki szervezet nem 
távolította el országgyûlési kép-
viselőjelöltjének plakátjait.

– Mivel a rendelkezésükre 
álló harminc napos határidőt 
nem tartották be, az ÉKFI eltá-
volította a plakátokat. Ennek 
természetesen költsége is volt. 
Dorosz Dávid (MSZP, Együtt, 
DK, PM, MLP) 101 ezer forinttal 
(plusz áfa) tartozik a közösség-
nek, Vadászi Nándor (SZDP) 
63 ezer forinttal, a többi szer-
vezet tartozása pedig 10 ezer 

forint alatt van. Az eltávolítás 
összköltsége bruttó 238 ezer 
forint volt – tájékoztatott a pol-
gármester, hozzátéve: ezeket 
az összegeket kiszámlázzák a 
szervezeteknek. Kérdésünkre, 
hogy az előző választások ta-
pasztalatai szerint ki szokták-e 
fizetni ezeket az összegeket az 
illetékes pártok, szervezetek, 
nemmel válaszolt – mint mond-
ta, rendszerint kifizetetlen kö-
vetelés marad.

– Nemcsak az oszlopokat tisz-
títottuk meg, hanem a TeSzedd! 
akció keretében a városi erdőket 
is. Minden évben csatlakozunk 
ehhez az országos programhoz, 
de sajnos a várostakarítás szinte 
kidobott pénz, hiszen újra és 
újra megtelnek ezek a területek 
szeméttel – annak dacára, hogy 
bevezettük a házhoz menő lom-
talanítást, ami mindössze egy 
telefonjába kerül a lakóknak. 
Szeretném hangsúlyozni: a vá-
rostakarító akciókat a település, 
azaz az adófizetők pénzéből fe-
dezzük, így aki illegálisan sze-
metet rak le a kiserdőkben, az 
a saját pénzét is herdálja – hívta 
fel a figyelmet a polgármester, 
aki ezt követően egy közelmúlt-
beli helyi közvélemény-kutatás 
eredményeit ismertette. 

– Az érdiek válaszaiból kide-
rült: a válaszadók nagy többsége, 
80,7 százaléka a helyi lapokból 
(többek közt az Érdi Újságból) 
értesül a városban zajló ese-
ményekről, 37,6 százalékuk az 
ismerősöktől, barátoktól, 36,2 
százalékban az internetes portá-
lokról tájékozódik, míg a helyi 
tévé, rádiók adásaiból 29,4 szá-
zalékban. (A válaszadók több 
forrást is megjelölhettek – a 
szerk.) A közvélemény-kutatás-
ban a helyi eseményeket is ér-
tékelték. A városi sportcsarnok 

és uszoda megnyitását 52 szá-
zalékuk nagyon kedvezőnek, 18 
százalékuk kedvezőnek tartja, 
azaz az iskolai osztályzatok 
mintájára 5-ösre, illetve 4-esre 
értékelte. A befejeződött csator-
názási munkálatok esetében 45 
és 21 ugyanez az arány. Mint 
kiderült, az azóta megszűnt  
Rádió6 frekvenciájának elnye-
rését, vagyis az ÉRD FM 101.3 
rádió indulását 26 százalék ítél-
te nagyon kedvező eseménynek 
a város szempontjából. Kevesen 
értesültek – illetve nem nyilvá-
nítottak véleményt – az óvodai 
férőhelyek bővítéséről, amit 
23 százalék értékelt 5-ös, 17 
százalék 4-es „osztályzattal”. 
A hulladékszállítás önkormány-
zati tulajdonba kerüléséről 33 
százalék nagyon kedvezően, 
25 százalék kedvezően nyilat-
kozott, míg az elmúlt évek út-
építési munkálatait 27 százalék 
értékelte 5-ös, 23 százalék 4-es 
„érdemjeggyel”.

A  közvé lemény-k ut a tás -
ból kiderül az is: az emberek 
59 százaléka szerint a város 
inkább fejlődött 2010 óta, és 
csupán 10 százalék gondolja 
úgy, hogy inkább hanyatlott 
az elmúlt négy esztendőben. 
(Összehasonlításképp: 2010-
ben ez az arány 50–17 százalék 
volt). Jelentős a fejlődés 16, és 
jelentős a hanyatlás 3 százalék 
szerint (két éve 15–6 százalék 
volt ez az arány). Ami nem 
változott két év alatt, az a vá-
laszt adni nem tudók, vagy nem 
kívánók aránya: ez 12-12 száza-
lék volt most is, és 2012-ben is 
– zárta ismertetőjét T. Mészáros 
András, hangsúlyozva: látható-
an nőtt a város fejlődésének 
elfogadottsága. 

– Úgy érzem, nagyon sokat 
léptünk előre 2010 óta, köszön-
hetően a sikeres pályázataink-
nak, és remélem, hogy a 2014-
2020-as uniós pályázati időszak-
ban is lesz lehetőségünk továb-
bi pályázati forrásokat elnyerni, 
hiszen Érd fejlődéséhez szük-
ség van ezekre a pénzekre – je-
gyezte meg a polgármester, aki 
végezetül beszámolt Érd angliai 
testvérvárosában, Poyntonban 
tett látogatásáról. Ennek során 
átadta az Érd Városáért kitünte-
tést Poynton polgármesterének, 
Bartos Gábornak, aki magyar, 
sőt, érdi származású, és igen 
sokat tett a két település testvér-
városi kapcsolatáért. 

 Ádám Katalin

Az érdiek háromnegyede szerint Érd fejlõdött az elmúlt négy esztendõben

Közvélemény-kutatás helyi témákról
Hamarosan döntés születik a csatornázás B-program-
járól – jelentette be T. Mészáros András múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján, amelyen egy helyi közvélemény-
kutatás eredményeit is ismertette. Mint kiderült, a 
megkérdezettek 80 százaléka a helyi újságokból értesül 
az érdi történésekrõl. A polgármester elmondta azt is: 
238 ezer forintba került az ellenzéki képviselõjelöltek 
plakátjainak eltávolítása.

Honnan értesül a városban zajló eseményekrõl?

Aki még nem igényelt házi átemelõt, mihamarabb tegye meg, mert hama-
rosan kiírják a közbeszerzési eljárást
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Ebben a medencében, ami 
Kárpát, csak két baj érhet min-
ket. Az egyik az, ha sokat esik 
az eső, a másik az, ha egyálta-
lán nem esik. Érd pedig min-
den adottságával rímel erre a 
nagyobb lavórra. Vannak vizei, 
dombjai, magaslatai, ligetei, 
kertjei, van kutyavára, Fundoklia 
völgye, van római útja, pincé-
je, köves hátsága, tava, ókori 
erőd leszakadó fala alatt folyó 
mossa a partjait, hoz is, visz is 
mindent, ahogy országosan is 
teszi. Mit is akarhatnánk még? 
Hát mindenekelőtt azt, ami ép-
pen nincs. Most, hogy a májusi 
eső annyit öntözött, hogy a havi 
átlagot leadta néhány nap alatt, 
hogy volt viharos szél, villám és 
szivárvány is szinte egyszerre, 
most persze az eseménytelen 
nyár tikkasztó hősége hiányzik. 
Ha télen nincs hó, akkor az fáj, 
ha vastagon lepi be a tájat a 
fehér takaró, akkor azért sirán-
kozunk, hogy lehetetlen eltaka-
rítani, és nincs esélye a normális 
közlekedésnek. Ófaluban persze 
a „mi időnkben” még szánkózni 
is lehetett a meredekebb utcá-
kon, mert az a néhány szekér, 
amelyik naponta egyszer esetleg 
odatévedt, aligha okozott gali-
bát. Manapság próbálná meg 
bárki, amikor minden ház gépe-
sítve, autó, motorkerékpár, bi-
cikli, és ha ez kevés lenne, azon 
a néhány kilométernyi aszfaltos 
járdán gördeszka vagy görkori, 
vagy roller morog csendesen, 
de annál nagyobb sebességgel. 
Ugrás a semmibe, ha az em-
ber nem szeretne akaratlanul is 
ölelkezni a szembejövővel, hogy 
együtt zuhanjanak az árokba. 

Az élethez kell a humor, 
mert ha az nincs, a vértolulás 
agyi kockázata meglehetős. Ez 
a gutaütés közeli hangulat is 
megvan olyankor, amikor hó-
napokig nem hajlandó egyetlen 
felhőcske sem összeverődni Érd 
fölött. Ha olyankor rápillantunk 
innen a Dunára, akkor minden 
bordája kinn van a folyónak, 
port rúg az ember a mellékut-
cákban, s nem sarat dagaszt, a 
kátyusodás hatalmasra duzzadt 
tavait kerülgetve. Mindig van 
min szórakoznunk, mert ez a 
hirtelen felcseperedett település 
közepes városnyi lakóival nem 
tudja olyan tempóban fejlesz-
teni víz, csatorna, közmû há-
lózatát és útjait, járdáit, ahogy 
kellene. Most a legizgalmasabb 
a hétvégi esőkben az, hogy el-
marad a szabadtéri fûnyíró 
mindent betöltő és általában a 
délutáni szunyókálással közvet-
lenül egybeeső „dorombolása”. 
A benzinnel mûködő fûfalók 
berregésére most ne is gondol-
junk, hiszen az ember a csend 
miatt költözik Érdre, a falusi 
béke idilljét keresi, persze mi-
nél komfortosabb környezetbe 
ágyazva. Mindenkinek a maga 
gyerekkora az igazi idill, mert az 
atyai pofonokból csak az atyai 
szeretet és gondoskodás emlé-
ke éli túl azt, akitől mindent 
megkaptunk, amit férfi adhat 
a férfinak. A közös barkácsolá-
sok, kerékpárszerelések, moped 
festések izgalmát, a kertbéli röp-
labdameccsek csapatépítő szel-
lemét, a budai hegyek hagyomá-
nyos útvonalait azért el nem érő 

kirándulások kalandját, az első 
pikoló sört, persze szigorúan az 
étvágytalanság és a vérszegény-
ség kezelésének szándékával. 
Az a farmerméret bizony még a 
pipaszár lábakhoz volt igazítva, 
mégpedig Vera néni varrógépe 
által. Ha egyáltalán sikerült far-
mert szerezni, mert kapni akkor 
nem lehetett a boltokban, csak 
piacokon, s ott is a déli végeken. 
Szabadkára ment az ember, ha 
nem sajnálta a három évente 
esedékes nyugati útlevél esélyét 
eljátszani. Vagy igyekezett ka-
mionos ismerősökre szert tenni, 
akik akár farmernadrágot is hoz-
hattak, amikor hazapöfögtek a 
világ nyugati feléből, ami éppen 
lehetett távol-kelet is. 

Az eső arra is nagyon jó volt, 
hogy a finom, indigó festékes 
sötét nadrágot megáztatva, 
combtájon addig sikáltuk, míg 
ki nem fakult. Akkor az esőre 
bíztuk magunkat és egy kora 
nyári zápor után egyébként a 
nevezetes ruhadarab beállítható 
lett volna a sarokba is, úgy meg 
tudott keményedni. Azok a nya-
rak és azok a telek persze „egé-
szen mások voltak”, csak mi 
voltunk ugyanazok, mint ma, 
legfeljebb nehezebben kapkod-
juk a levegőt, ha Érd Ófaluban 
csendesen és némileg alattomo-
san emelkedni kezd az utca. 
Esernyővel is szuszogunk meg 
anélkül is. Jó, lehet, hogy fo-
gunk mi még locsolni is ebben 
az esztendőben, ha sárgulni fog 
a fû a ház előtt, de akár meleg 
van, akár hideg, akár esik, akár 
aszály porzik, mi csak a jó időt 
várjuk. Azt a másikat. 

 Antall István

Éghajlatváltozás

A népmesékben, tudjuk, ren-
geteg bölcsesség, élettapaszta-
lat húzódik meg, és nincs ez 
másképp a népdalok esetében 
sem. Az sem vonható kétség-
be, hogy a dalban említett, 
az írás címében is olvasható, 
napjainkban igencsak aktuális 
tavaszi szél általában valóban 
vizet áraszt, ráadásul ezúttal 
veszedelmes, pusztító árvizet. 
Naponta hallhatjuk a hírek-
ben, mekkora károkat okoz 
Szerbiában és a környékén 
nemcsak anyagiakban, hanem 
emberi életekben is. Egész 
településeket kellett kiüríteni, 
lakosok ezreit kimenteni csó-
nakkal, helikopterekkel, erő-
műt, műemlékeket védelem alá 
helyezni. A szakemberek sze-
rint egyelőre a magyarországi 
folyók nem fenyegetnek ekkora 
veszéllyel, felkészülés minde-
nesetre történik, így remélhe-
tően elkerülhetők lesznek a 
nagyobb bajok. 

A népdal folytatásában az-
tán madarakról esik szó, az ő 
sorsuk, életük fordulatai nem 
ritkán hasonlatosak az embere-
kéhez – erre később még visz-
szatérek –, de most nem ez a lé-
nyeges, hanem ami ezután kö-
vetkezik, az az igazán időszerű. 
„Hát én immár, kit válasszak, 
virágom, virágom?” Erről van itt 
szó, és ha sikerül kissé elemel-
kednünk a szárnyasoktól és a 
párválasztás olykor gyönyörű, 
máskor szívszorító élményé-
től, máris napjaink fontos, jö-
vőnket nagyban meghatározó 
eseménysorozatánál, a válasz-
tásoknál járunk. A sorozat első 
eseményén túl vagyunk, az első 
feladatot megoldottuk, ki lehet 
pipálni, aztán máris jön a követ-
kező, most, hét végén, ősszel 
meg a harmadik, de ne rohan-
junk annyira előre, maradjunk 
az előttünk álló hétvégénél. Ha 
most valaki arra számít, hogy a 
következő mondatokban bur-
kolt, vagy kevésbé rejtett ta-
nácsadás következik abban a 

tekintetben, hogy kire, kikre ta-
nácsos, célszerű, vagy kell majd 
voksolni vasárnap – alaposan 
téved. Lapunkban nem szokás 
és nem is elvárás pártpolitikai 
iránymutatásokat közölni, azt 
azonban, mint közszolgála-
ti feladatot fontosnak tartjuk, 
hogy állampolgári jogokra és 
kötelezettségekre felhívjuk a 
figyelmet. Ezúttal például arra, 
hogy szavazni nemcsak lehe-
tőség, hanem állampolgári ér-
dek is. Középkorúak még em-
lékezhetnek arra az időszakra, 
amikor a voksolás intézménye 
puszta formalitássá süllyedt 
– most nem így van. Törvények 
által szabályozott, intézménye-
sen ellenőrizhető folyamatok 
eredményeként alakulnak ki 
az eredmények – más kérdés, 
hogy csak a szavazni elmenők 
véleménye összegeződik ily 
módon. Az otthon maradók, 
más elfoglaltságot választók, 
vagy egyszerűen közömbösök 
ezt követően legfeljebb ki-
sebb-nagyobb közösségükben 
mondhatják el: menyiben érte-
nek egyet, vagy nem azzal, ami 
– Magyarország képviseletében 
– az Európai Parlamentben el-
hangzik. Merthogy nem voltak 
hajlandók beleszólni abba, ki 
menjen oda a nevünkben, kik 
képviseljenek minket ott, ahol 
jövendőbeli sorsunkat befolyá-
soló döntések születhetnek. 
Az sem lehet hivatkozási alap, 
hogy –visszatérve az idézett 
népdal szövegéhez – az egyes 
pártok önmagukat népszerűsítő 
reklámjai sok esetben megvaló-
síthatatlan ígéretek, alaptalan 
állítások hangoztatásával, köz-
napi szóhasználattal élve: ma-
dárnak nézik az állampolgárt.

Aztán hogy végül mit hoz 
nekünk a tavaszi szél? Majd 
meglátjuk a hónap végén.

A szerkesztõ jegyzete

Tavaszi szél…

A Fidesz–KDNP európai parla-
menti választásokat megelőző 
országjárása alkalmából Érdre 
érkezett dr. Rétvári Bence, a 
Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium államtitkára, vala-
mint Dömötör Csaba, a Fidesz–
KDNP európai parlamenti kép-
viselőjelöltje, aki 13. helyen áll a 
két párt közös listáján. 

A Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban múlt szerdán tar-
tott telt házas rendezvényen 
Aradszki András országgyûlési 
képviselő köszöntötte a meg-
jelenteket, köztük Érd, Tárnok 
és Diósd polgármesterét, majd 
bemutatta Dömötör Csabát, aki 
két éven keresztül töltötte be az 
Európai Néppárt ifjúsági szerve-
zetének elnöki posztját (elsőként 
a volt szocialista országok kö-
zül), és jelenleg a Fidesz–KDNP 
EU-s kampányfőnök-helyettese. 

Aradszki András először azt 
hangsúlyozta: a Fidesz–KDNP 
azért kampányol a „Tiszteletet 
Magyarországnak!” szlogennel 
az EP-választáson, mert hazánk 
elmúlt években felmutatott tel-
jesítménye valóban tiszteletet 
érdemel.

– Az EP-választás legfontosabb 
kérdése, hogy merre indul el 
Európa: leszakad a világ töb-
bi részétől, elveszíti identitását, 
hagyományait, vagy keresztény, 
munkán alapuló társadalmat 
épít fel, újragondolja értékeit és 
versenyképes lesz. Úgy gondo-
lom, ez a nagy kérdés, és Közép-
Kelet-Európa ezen az úton in-
dul el – jegyezte meg Aradszki 
András.

Rétvári Bence először Aradszki 
Andrásnak gratulált, akit a 
KDNP frakcióvezető-helyettesé-
vé választottak, és tagja lett az 
újonnan létrehozott parlamenti 
törvényalkotási bizottságnak, 
amelyre jelentős feladatok vár-
nak a jövőben.

Az államtitkár ezt követően 
az EP-választás tétjéről beszélt. 
Hangsúlyozta: mivel a magyar-
országi szocialistáknak az elmúlt 
négy évben sem a parlament-
ben, nem a népességben nem 
volt nagy támogatottságuk, kül-
földre vitték a belpolitikát, azaz 
megpróbálták a magyar ügyeket 
európai ügyekké tenni, és elérni 
azt, hogy Európából támadják a 
magyarokat. 

– Azzal, hogy mi Magyarország 
érdekeit képviseltük, sok esetben 
nem Brüsszel, hanem a brüsz-
szeli baloldal haragját vívtuk ki, 

amit nyilván az itthoni baloldal 
tüzelt fel – jegyezte meg Rétvári 
Bence.

– Azok, akik az elmúlt négy 
évben Brüsszelben támadták 
a magyarokat, nem fognak fel-
hagyni ezzel a rossz szokásuk-
kal. Nem mindegy tehát, hogy 
abból a 21 helyből, amit hazai 
képviselők foglalhatnak el az 
Európai Parlamentben, hány jut 
a nemzeti érdekeket képviselő 
Fidesz–KDNP képviselőinek: ha 
az Európai Néppártban több ma-
gyar van, nagyobb sikerrel tud-
juk a Néppártot magunk mögé 
állítani. Az Európai Néppárt kép-
viselői több alkalommal kiálltak 
már hazánk mellett – hangsú-
lyozta a politikus, megjegyezve: 

Brüsszelben a multinacionális 
vállalatok nagyon könnyen tud-
ják érdekeiket érvényesíteni, így 
„Brüsszel azt visszhangozza, 
ami a nagy nemzetközi vállala-
toknak jó”. 

– A szocialisták is ugyanezt 
teszik: 2008-ban, a válság ide-
jén az IMF-hitelt bankok kon-
szolidációjára fordították, és 
nem az adósokat segítették 
– emlékeztetett Rétvári Bence, 
aki kitért a Tavares-jelentésre 
is. Mint fogalmazott: azok, akik 
Magyarország-ellenes jelentést 
állítanak össze, illetve diktálnak 
le, és még dicsekednek is tet-
tükkel, a dilettantizmus magas 
fokára hágtak. 

– Ez a fajta politika ugyanúgy 
nem vezet Brüsszelben ered-
ményre, mint ahogy az sem, 
ha valaki úgy megy Brüsszelbe, 
hogy előtte kidobálta az ablak-
ból, vagy felgyújtotta az uniós 
zászlót, vagy nem határolódott 
el attól, hogy inzultáltak egy ha-

táron túli politikust – zárta sza-
vait a politikus.

Dömötör Csaba, a Fidesz–
KDNP európai parlamenti képvi-
selőjelöltje a Tavares-jelentéssel 
kapcsolatban úgy fogalmazott: 
„hogy egy ellenzéki párt saját 
kormányát mószerolja ilyen esz-
közökkel az uniós intézmények-
nél, az teljesen példátlan”.

– Magyarország megvédte ma-
gát; a magyar delegáció és a 
képviselők nagyon jó munkát 
végeztek. Az, hogy az elmúlt öt 
évben tizennégy képviselő volt 
az Európai Néppártban, azt ered-
ményezte, hogy a legtöbb fontos 
szakbizottság munkájában részt 
tudtunk venni – hangsúlyozta az 
EP-képviselőjelölt, hozzátéve: ez 
után is ki kell állniuk a magyar 
(és nemzeti) érdekek mellett.

– Képviselnünk kell nemcsak 
az anyaországi, hanem a külho-
ni magyarok érdekeit is, emellett 
elejét kell vennünk annak, hogy 
a hazánknak ítélt uniós forráso-
kat, támogatásokat Brüsszelben 
lefaragják. Meg kell védenünk a 
rezsizsökkentést is. Itt meg kell 
jegyeznem: több európai par-
lamenti párt kampányában azt 
emeli ki sikerként, hogy a mo-
biltelefon-szolgálatók roaming-
díjait sikerült csökkenteni. Ez 
hatósági ármeghatározás, és ha 
az EU erre büszke, akkor ne le-
gyen szava akkor sem, ha a ma-
gyar kormány ugyanezt az ener-
giadíjaknál alkalmazza – emelte 
ki Dömötör Csaba, hozzátéve: 
a magyar föld védelmében ra-
gaszkodni kell ahhoz is, hogy a 
nemrég életbe lépett földtörvény 
változatlan formában érvényes 
maradjon.

– Május 25-én a baloldali és 
a jobboldali szélsőségek el-
len egyaránt fel kell lépnünk. 
A magyar  baloldali EP-képvise-
lők Brüsszelben tanúsított ma-
gatartása sem új munkahelyek 
teremtéséhez, sem új támogatá-
sokhoz nem vezet. Főleg, hogy 
energiáik nagy részét nem az 
érdekérvényesítésre, hanem ar-
ra fordítják, hogy saját kormá-

nyukat, országukat támadják. 
A jobboldali szélsőségeseknek 
pedig, mivel folyamatosan azt 
hangoztatják, hogy hazánknak 
ki kell lépnie az Unióból, választ 
kell adniuk arra, ha ez megtörtén-
ne, honnan pótolnánk a támoga-
tásokat, az Erasmus programot, 
vagy hogyan magyaráznánk meg 
a határon túli magyaroknak, 
hogy ismét csak útlevéllel jöhet-
nek Magyarországra. Emellett ki 
kell térnem a stílusukra is, uta-
lok itt a Pásztor István vajdasági 
magyar politikust ért inzultus-
ra. Ha ugyanígy viselkednek az 
Európai Parlamentben, kivezetik 
őket az épületből, nem szavaz-
hatnak, és ez oda vezethet, hogy 
támogatási források, munkahe-
lyek vesznek el – jelentette ki 
Dömötör Csaba, aki az Európai 
Néppárt szerepéről is beszélt a 
rendezvényen; mint mondta, ez 
a legerősebb politikai mozgalom 
Európában. 

– A Fidesz a 6. legnagyobb 

Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP érdi EP-képviselõjelöltje 

„Kétfelé kell üzenni május 25-én”
Azért kell ott lennünk a szavazófülkékben május 25-én, 
mert azok, akik részt vettek a hazánk ellen irányuló 
méltatlan támadásokban, szintén ott lesznek, akár eu-
rópai politikusok, akár magyarok – jelentette ki uniós 
országjárásának érdi állomásán Dömötör Csaba, a 
Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselõjelöltje. A 
Szepes Gyula Mûvelõdési Központban tartott rendez-
vényen Rétvári Bence államtitkár a választás tétjérõl 
beszélt, csakúgy, mint Aradszki András országgyûlési 
képviselõ.

képviselőcsoport az Európai 
Néppártban. Szájer József alelnö-
ke a néppárti frakciónak, Surján 
László alelnöke volt az Európai 
Parlamentnek, Orbán Viktor pe-
dig hosszú ideig volt az Európai 
Néppárt elnöke. Az, hogy nyer-e 
az Európai Néppárt május 25-én, 
lehet, hogy pont Magyarországon 
dől el. Ha a szocialisták nyer-
nének, valószínûleg az történne, 
ami az elmúlt években: beleszó-
lunk egymás alkotmányainak 
tartalmába, megpróbáljuk meg-
mondani, hogy az egyes tagor-
szágok hogyan határozzák meg 
a család szerepét. Ebből azért 
nem kérünk, mert úgy véljük: 
Európának a lényegi kérdésekkel 
kell foglalkoznia: hogyan lesznek 
új munkahelyek, hogyan tudjuk 
helyzetbe hozni a kisvállalkozá-
sokat – hangsúlyozta a politikus. 

– A mi célunk az, hogy 
Brüsszelben megvédjük az elért 
eredményeket – a rezsicsökken-
tést, az Erzsébet-programot, a 
földtörvényt –, a magyar csa-
ládokat, munkahelyeket, és 
nem engedjük, hogy elvegyék 
az uniós támogatásokat. Nem 
engedjük azt sem, hogy akár a 
jobb-, akár a baloldali szélsősé-
gesek lejárassák a magyarokat 
az Európai Parlamentben. Azért 
kell ott lennünk a szavazófül-
kékben május 25-én, mert azok, 
akik részt vettek a hazánk el-
len irányuló méltatlan vitákban, 
szintén ott lesznek, akár euró-
pai politikusok, akár magyarok 
– hangsúlyozta a politikus, aki 
azzal zárta szavait: kétfelé kell 
üzenni május 25-én.

– Egyrészt Brüsszelnek kell 
üzennünk, hogy ugyanazt a 
tiszteletet várjuk el, amit mi is 
megadunk másoknak, másrészt 
pedig üzennünk kell a hazai 
baloldalnak is: azt, hogy há-
rom a magyar igazság, és ebből 
a második május 25-én jön el 
– zárta szavait érdi országjáró 
rendezvényén Dömötör Csaba, a 
Fidesz–KDNP európai parlamen-
ti képviselőjelöltje. 

 Ádám Katalin

Aradszki András hangsúlyozta: a Fidesz–KDNP azért kampányol a „Tisz
teletet Magyarországnak!” szlogennel az EPválasztáson, mert hazánk 
elmúlt években felmutatott teljesítménye valóban tiszteletet érdemel
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Dömötör Csaba az Európai Néppárt szerepérõl is beszélt a rendezvényen; 
mint mondta, ez a legerõsebb politikai mozgalom Európában
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Az ÉRD női kézilabdacsapat a 
Dunaújváros elleni rájátszásban 
diadalmaskodva, 27-26 arányos 
győzelmet aratva szerezte meg 
immár második alkalommal a 
bronzérmet. A sikeres csapatot 
képviselve a sajtótájékoztatón 
részt vett Szabó Edina vezető-
edző, Rácz Mariann kapusedző, 
Schatzl Nadine válogatott játé-
kos és Szekeres Klára csapatka-
pitány. A polgármester örömmel 
jelentette be az idei évad sikerét, 
hangsúlyozva, hogy emlékei sze-
rint aligha volt példa a hazai 
kézilabda elmúlt tíz évében arra, 
hogy egy csapatnak két, egymást 
követő bajnoki idényben is si-
került megszereznie a bronz-
érmet. Erre nemcsak a lányok 
és kitartó szurkolóik, valamint 
szakosztályvezetőjük, Tekauer 
Norbert lehet büszke, hanem az 
egész város is, mert a lányoknak 
– a kitûzött céloknak megfelelő-
en – ismét sikerült Érd hírnevét 
öregbíteni. Az ÉRD női kézi-
labdacsapat Dunaújvárosban a 
harmadik helyért folyó rájátszás 
második mérkőzésén roppant iz-
galmas meccset játszva szerezte 
meg a harmadik helyet. Az érdi 
lányok két kemény és küzdelmes 
mérkőzést vívtak, végül hetesek 
döntötték el a végeredményt. 
Győzelmükkel bizonyították, 
hogy a hazai női kézilabda me-
zőnyében a két legerősebb, a 
Győr és a Fradi mögött továbbra 
is az élvonalban vannak, és az 
ÉRD a harmadik legjobb csapat. 
Szabó Edina vezetőedző nem rej-
tette véka alá, hogy az utóbbi na-
pokban alaposan kimerültek, ám 

a siker nagyon jót tett az önbi-
zalmuknak, bizonyítva, hogy az 
érdi klub igazi ereje elsősorban 
abban van: együtt, egymásra is 
nagyon odafigyelve tudnak har-
colni a pályán. A lányok küzdő-
képességére és lelkierejére min-
dig lehet számítani, ez egy igazi 
csapatmunka, amiben mindenki-
nek a legjobbat kell teljesítenie. 
Az utolsó párharcnak óriási volt 
a tétje – fûzte hozzá a vezetőedző 
–, de rengeteget számított és sok 
erőt, biztatást adott a csapatnak, 
hogy a hazai pályán játszott mér-
kőzésen olyan nagy számban, 
és oly lelkesen támogatták őket 
a szurkolóik. A meccs után so-
kan személyesen is odamentek 
gratulálni, és elismerésüket kife-
jezni azért a hősies küzdelemért, 
amit a pályán láttak tőlük. A sok 
nehézség ellenére így megerő-
södve indulhattak a második, a 
Dunaújvárosban megtartott ráját-

szásra, ahol ugyancsak jól esett a 
csapatnak, hogy az érdi drukke-
rek ide is szép számban követték 
őket. Szabó Edina hangsúlyozta: 
a siker a csapat egészének kö-
szönhető, hiszen folyamatosan 
egy olyan stratégia megvalósítá-
sán dolgoznak, amelyben min-
denkinek fontos szerepe van, és 
kell, hogy tudja, számítanak rá. 
Ez a siker pedig arra ösztönöz 
mindenkit, hogy még nagyobb 
lelkesedéssel és energiával foly-
tassák, és bizakodva nézzenek 
az újabb kihívások elé – mond-
ta a csapat vezetőedzője, majd 
a szakosztály elnöke, Tekauer 
Norbert az elmúlt egy évet érté-
kelve kifejtette: különleges évet 
tudnak maguk mögött, hiszen 
soha ilyen magas szinten nem 
játszott az érdi női kézilabda csa-
pat. Óriási tanulságokkal szol-
gáló mérkőzéseket vívtak mind 
a hazai pályákon, mind pedig 
külföldön. A tavaszi szezon pe-
dig arról szólt, hogy biztosítani 
tudják azt a helyet, amit már 
kivívtak maguknak, és amelyben 
eddig jól teljesítettek. Az elmúlt 
egy év rengeteg sikert, olykor 
sikertelenséget is hozott, volt sok 
öröm, de előfordult könny és 
bánat is, vagyis mindaz, ami a 
sport szépsége – mondta a szak-
osztályvezető, majd hozzáfûzte: 
az viszont biztos, hogy a tavaszi 
idényben a legnagyobb néző-
számot produkálta a csapat az 
NB 1 mérkőzésein. Óriási előre-
lépést jelentett számukra, hogy 
a Batthyány iskola 500 férőhe-
lyes csarnokából átkerülhettek a 
2500 nézőt is befogadni képes új 
sportcsarnokba, az érdi Arénába. 
Többek között ennek is volt kö-
szönhető, hogy a korábbi 450-es 
fizető nézőszámot sikerült 1200-
ra emelni, ami ilyen rövid idő 
alatt igencsak figyelemre méltó 
teljesítmény. Annál is inkább, 
mert a szurkolók bizalmának 
és támogatásának növekedését 
maga a csapat is egyre jobban 
érezte és értékelte, ugyanakkor 
a meccseiket látogató közönség 
is egyre inkább összeforrt a csa-
pattal, ami további ösztönzést 
jelentett nekik ahhoz, hogy egy-

re jobban teljesítsenek, hozzák 
a tőlük elvárt eredményeket. 
A sikereket tovább folytatva, azt a 
célt tûzték ki maguk elé, hogy az 
Érd Arénában elérjék a 2500-as 
telt házat, ami nem lehetetlen, ha 
a csapat továbbra is sikeres lesz, 
és képes lesz izgalmas, remek 
játékával odavonzani az érdi és 
környéki szurkolókat. Tekauer 
Norbert kérdésre válaszolva, a 
csapat összetételére vonatkozóan 
bejelentette, hogy az idény végén 
hárman távoznak az ÉRD-ből, 
de csapat magja továbbra is egy-
ben marad. Hamarosan lejár a 
szerződése Wolf Alexandrának, 
Török Petrának és Oláh Nórának, 
akik elhagyják az érdi csapatot, 
de igyekeznek őket újabb, kivá-
lóan teljesítő játékosokkal pótol-
ni. A szakosztály nagy hangsúlyt 
fektet az utánpótlás nevelésre, 
így nincs messze az az idő, ami-
kor az itt kinevelt játékosok a 
profi kézilabdacsapatban bizo-
nyíthatják tehetségüket és ráter-
mettségüket – húzta alá szakosz-
tályelnök. 

Rácz Mariann kapusedző elis-
merte, mindkét rájátszás rendkí-
vül kiélezett meccs volt, és bár-
mennyire is jól felkészült a csapat, 
a siker mindig abban rejlik, hogy 
az adott mérkőzésen hogyan tud-
ja felvenni a harcot az ellenfelével 
szemben. A bronzérem értékét 
azonban jelentősen növeli az a 
tény, hogy nem egy könnyû ellen-
féllel szemben nyertek. Ezúttal 
igazi nagy csatában tudtunk 
nyerni – szögezte le a kapusedző 
–, és mindenképpen nemesíti a 
győzelmüket, hogy méltó ellen-
féllel szemben küzdöttek. A négy 
év alatt eredményes csapattá 
érett az ÉRD, de mivel a hetesek 
döntötték el a dobogós helyet, 
Rácz Mariann kiemelte a három 
kiváló kapus teljesítményét is. 
Gridnyeva Szvetlana a két mér-
kőzésen három hétméterest is 
remekül kivédett, így ezzel a tel-
jesítményével még a „hetes ölő” 
címet is megérdemelné. Schatzl 
Nadine is úgy látta, bár kiélezett 
volt a helyzet, de a csapat a vé-
delemre éppúgy fel volt készül-
ve, mint a támadásra, hiszen jól 
tudták, hogy a bronzérem a tét! 
Nem csak a felkészülés idején, de 
még a meccs alatt is voltak hul-
lámvölgyek és nehézségek is, de 
ezeken sikerült egymást átsegíte-
niük, az eredmény mindenkép-
pen közös, mert a kiváló csapat-
munkát dicséri. Szekeres Klára 
csapatkapitány megköszönte a 
szurkolók kitartását és biztatását 
is, akik nélkül nem ment volna! 
A játékosok külön hálásak azért, 
hogy drukkereik akkor sem hagy-
ták el őket, amikor nehézség volt, 
hiszen a csapatnak erre a bizta-
tásra nagy szüksége van, hogy tö-
retlenül haladjon a kitûzött céljai 
felé – mondta. 

 Bálint Edit

A polgármester rendkívüli sajtótájékoztatón gratulált a példátlan sikerhez

Ismét az érdi nõi kézilabdázóké a bronzérem
Második bronzérmét szerezte meg az NB 1-ben az ÉRD 
nõi kézilabdacsapat, amely az elsõ osztályban csupán 
negyedik évadát játszva példátlan sikert aratott azzal, 
hogy megtartotta, illetve másodízben is megszerezte 
a dobogós, harmadik helyet. A Dunaújvárosban vívott, 
május 14-ei mérkõzést követõen T. Mészáros András 
polgármester rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette 
be a sikert, és gratulált a hõsiesen küzdõ csapatnak, 
az edzõknek, valamint Tekauer Norbert szakosztályel-
nöknek.

A bronzérmes érdi kézilabda válogatott tagjai a sajtótájékoztató elõtti per-
cekben vidáman idézték fel az elõzõ napi eseményeket

Schatzl Nadine, Rácz Mariann, Szabó Edina, T. Mészáros András polgár-
mester, Kerezsi Loránd kabinetfõnök, Tekauer Norbert és Szekeres Klára a 
sajtótájékoztatón

Tájékoztató
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat a 31/2014. (V.13.) SIKB 
határozata alapján anyagilag tá-
mogatja az olimpiai játékokra 
kijutási eséllyel pályázó érdi 
lakóhellyel rendelkező sporto-
lókat, parasportolókat. 

A támogatás iránt kérelmet 
nyújthatnak be: Érd Megyei 
Jogú Város közigazgatási terü-
letén állandó lakcímmel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező 
sportolók, parasportolók, akik 
az olimpiai játékokra kijutási 
eséllyel indulnak kvalifikációs 
tornákon.

Kérelemhez mellékelni kell:
•  a sportoló sportszakmai ön-

életrajzát
•  igazolást az adott sportág or-

szágos szakszövetségétől

A kérelmek benyújtási határide-
je: 2014. év május hó 30. nap. 
A beérkezett kérelmek elbírálá-
sáról a Közgyûlés Sport, Ifjúsági 
és Közrendvédelmi Bizottsága 
dönt.

Az elnyert támogatás célirá-
nyos felhasználása érdekében 
az Önkormányzat a sportolóval, 
parasportolóval külön támoga-
tási szerződést köt, mely tartal-
mazza a támogatás elszámolá-
sának szabályait.

A kérelemmel kapcsola-
tos további felvilágosítást a 
Polgármesteri Hivatal sportrefe-
rense ad Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának 
Humán Irodáján személyesen, 
vagy telefonon, a 06-23/522-
300/265 melléken.

Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 

Sport, ifjúsági  
és közrendvédelmi Bizottság 

Helyi szolgáltatók

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

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

, olasz (O sole mio), spanyol dal (Granada),
musical  részletek-

kel, bravúros hangszeres szólókkal , valamint 

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

Elegáns 
-

 Kérem látogassanak 
el honlapunkra, ahol megtekinthetik 

-
münket, valamint tájékozódhat-
nak:

Z

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

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

enehajó



a vizet borrá változtatta. Jézus 
mondá, „én vagyok a szőlőtő, 
ti vagytok a szőlővessző.” – s 
mindketten megáldották az ér
di szőlővirágot. A lengyel dísz
vendégek nevében Kalinowski 
Andrzej konzul köszöntötte a 
jelenlévőket, majd mosolyogva 
hangoztatta: „Én is szeretem a 
bort.” 

Mielőtt a tánccsoportok egy
másnak adták volna a képzelet
beli stafétabotot, Székely András 
Bertalan, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának nemzetiségi 
főtanácsosa is üdvözölte a meg
jelent nemzetiségi csoportokat 
és megemlítette, a szőlővirág a 
megújulás, most dől el a termés 
sorsa, a jövő, és azt kívánta, az 

érdi szőlősgazdák és borászok 
idén se csalatkozzanak a ter
mésben.

Hudák Mihály, az Érdi Pince
tulajdonosok Egyesületének ne
vében nemcsak a vendégeket és 
a boros gazdákat köszöntötte, 
hanem „a mennyei atyánkat is, 
aki megengedi ezt az ünnepet 
nekünk”. Ennél feljebb már 
nem mehetett volna a hálával, 
de úgy látszik „odafönt” meg is 
hallgatták… Lapunknak azt is 
elmondta:

– Reméljük, gyönyörû szőlő 
fog teremni és jó borunk lesz. 
Nyolcvan százalékban itt ter
mett szőlőből készülnek az érdi 
borok, húsz százalék a vásárolt 
szőlő. Kellene egy mintatelepí
tést létrehozni a Kadarkafajtá
ból, hogy megtudjuk, érdemes 
volnae ezt a fajtát újra vissza
hozni a köztudatba. Régen a 
kényelem döntötte el, milyen 
szőlőfajtákat telepítenek, ma in
kább a dívat. 

Legnépszerûbbnek, verhetet
lennek a rizlinget tartja. Vezet 
a fehér bor, de kezd feltörni a 
vörös, ami a fogyasztást illeti. 
Hogy mennyire ismerik az érdi 
bort? – erre így válaszolt:

– Kezdik egyre jobban meg
ismerni: egyre több családi ren
dezvényt, születésnapi mulatsá
got tartanak itt a pincesoron, és 
viszik az érdi bor hírét.

Mi is visszük – de előtte még 
magunk is sorra jártuk a pin
céket…

 Temesi László

Érdi Újság 5XXIV. évfolyam, 2014. május 22. helyi társadalom

Ez a színes kavalkád tehát nem
csak a szőlővirágot köszöntötte, 
hanem az érdi nemzetiségieket 
is. A zenés felvonulást áldás, 
majd tánc és jókedvû, evősivós 
barátkozás követte. Népviseletbe 
öltözött lányok és asszonyok, 
legények, ifjú és idős férfiak 
jártak le s fel a pincesoron, 
bebetérve a pincékbe egy kis 
kóstolóra, most is pompázatos 

ruháikban gyönyörködhettünk. 
Aradszki András országgyûlési 
képviselő ugyanúgy bebekuk
kantott mindenhová a szíves 
invitálásra, mint a többiek, de 
előtte végighallgatta a színpad 
mellett az áldási ceremóniát. 
Először Erdélyi Takács István 
református lelkész beszélt arról, 

hogy Istené az áldás, emberé a 
munka.

– Az ember munkáját első
sorban az hitelesíti és az ad
ja a szépségét, ha áldást kap 
rá – mondta. – Van egy mon
dás, szőlővirágzáskor a gazda 
ne menjen a szőlőbe, menjen 
a pincébe, mert ott áldomást 
kell innia. A munka gyümölcse 
a bor, azt kívánom az idén is, 

hogy érjen be minden szőlős
gazdánál a munka gyümölcse.

Hasonlóan beszélt Illéssy 
Mátyás, százhalombattai plébá
nos is, amikor ezt követően ki
nyilatkozta „Isten áldása nélkül 
munkánk hiábavaló.”, majd a 
jézusi csodát említette fel:

– Jézus első csodája volt, hogy 

Egyre több családi rendezvény van a pincesoron

Szõlõvirág és nemzetiségiek találkozója
Isten áldása nélkül nincs közös koccintás. Istené az áldás, emberé a munka – töb-
bek között ezek a mondatok hangoztak el a VI. Szõlõvirág Ünnep és Nemzetiségi 
Találkozón, az ófalusi pincesoron felállított nagyszínpadon. Amíg idáig eljutot-
tunk, díszes felvonulásban volt részünk a Termál Hotel Ligettõl vezetõ rövid sza-
kaszon, ahol elõl haladtak a zenészek, mögöttük pedig a különféle nemzetiségiek, 
köztük lengyel barátaink. Az idei ünnep szerencsés volt a viharos napok után, 
mert végre kisütött a nap.

A felvonulók vidáman haladnak a pincesor felé...

A 
sze

rző
 fe

lvé
te
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A házigazda Hudák Mihály köszöntötte a vendégeket

Erdélyi Takács István áldotta meg a szõlõvirágot

A „horvát” pincében Antunovits Antal és felesége Aradszki Andrással

Jól érezte magát a lengyel delegáció

Gyermekcsoportok is felléptek

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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Kulturális és tudományos 

programok
2014. május 26 – június 1.

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

Klubok, tanfolyamok:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József 
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Május 26. hétfő 17 óra
Dumaparti, esetleg nótázás is. 
Vezeti: Makai József 

Irodalomkedvelők Klubja 
Vezeti: Daróci Lajosné
Május 30. péntek 16 óra 
16 – 17.30  Klubnap, felolvasások
Kamarateremben 18.00 órától
Májer József költői estje

Számítógép-  
és internethasználat
(Tanfolyamok terme  
– Enikő u. 2/b.)

December  
később egyeztetendő  
időpontban
Noël Coward: Mézeshetek 
vígjáték
Szereplők: Bozsó József, Győri 
Péter, Teremi Trixi, Vásári 
Mónika
Közreműködik Bíró Péter és 
zenekara 
Rendező: Mikó István Jászai 
Mari-díjas
A három alkalmas bérlet ára 
7000 Ft. A bérletek már elővé-
telben kaphatók.

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

Nyitva tartás
Keddtől – vasárnapig 
10.00 – 18.00

Állandó kiállítások 

1.  Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők.

2.  A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói. 
Belépőjegyárak: 
Teljes árú: 800 Ft
Kedvezményes: 400 Ft 
Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás.

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

 

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

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

 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

A felnőttkönyvtár programja 
Május 14-28.  Egri Mónika grafi-
kusművész könyvillusztrációi 
– kiállítás.
Május 28. (szerda)17 óra  Dr. Szilágyi 
József: Az ercsi, érdi és tököli 
rácok eredete, valamint népszo-
kásai című könyvének bemuta-
tója. A rendezvény házigazdája: 
Weszelovits Istvánné, az Érdi 
Horvát Önkormányzat elnöke.

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
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

Intenzív tanfolyamok, kiscso-
portos foglalkozások.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, Gyesen lévőknek, munka-
nélkülieknek!
Információ: Nagy Éva  
Tel.:06-30/640-6946

Kiállítások:

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

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

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

Előzetes!
Színházbérlet 2014. ősz
„Színház az egész világ”
Október 19-én vasárnap 15 órakor
Szántó Armand, Szécsén 
Mihály, Fényes Szabolcs  
Paprikáscsirke, avagy stex 
és New York 
zenés vígjáték két részben
Szereplők: Csomor Csilla, 
R. Kárpáti Péter, sonka Zsu-
zsanna, Szabó Máté, Némedi 
Varga Tímea, Pelsőczy László, 
Heller Tamás, Laurinyecz Réka
Rendezte: Gergely Róbert
November  
később egyeztetendő időpont-
ban
Francis Veber 
Balfácánt vacsorára 
komédia két részben
Szereplők: Mikó István, Quin-
tus Konrád, Bozsó József, 
Nagy Gábor, Germán Lívia, 
Benkő Péter, Szabó Anikó
Rendezte: Mikó István Jászai 
Mari-díjas

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.

Előzetes
2014. június 6-án, 

pénteken 19 órakor

A KIÚT
dr. CSERNUS IMRE előadása

 Belépő: 2400 Ft

Szepes Gyula Művelődési Központ

Köszönet a résztvevõknek
A szervezők köszönik mindazon szervezetek és önkén-
tesek munkáját, akik részt vettek a 

Te szedd
mozgalom keretében, városunk különböző területein az 
elhagyott, illegálisan lerakott szemét és hulladék felde-
rítésében, és összegyûjtésében. 

Az önkéntesek áldozatos munkájának köszönhető-
en sikerült mindannyiunk komfortérzetét javítani és 
környezetünk épségének megóvásáért is nagyon sokat 
tettünk. Az alábbi szervezetek és a hozzájuk csatlako-
zott magánszemélyek végezték el a munka legnagyobb 
részét: 

1.  Érdi Horgász Egyesület: Ó-város Molnár utca vége, 
Duna part.  
Solti Gábor vezetésével

2.  FIDESZ Zöld Tagozata: Tárnoki út vége,  
fenyves-kiserdő  
Bada Zoltán vezetésével

3.  Érdi Környezetvédő Egyesület: Fundoklia-völgy.  
Martin Norbert vezetésével

4.  Érdi Cigánytanács Egyesület: Fundoklia-völgy, 
fenyves erdő.  
Raffael Attila vezetésével 

5.  Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesülete: Parkváros, 
napközis tábor környéke 
Wolf Richárd vezetésével

6.  Horvát Kisebbségi Önkormányzat Érd Ó-város 
több helyszíne 
Antunovits Antal vezetésével

7.  Érdi Hendikep Futókör: Burkoló út 51. sz.  
és környéke  
Csukáné Tarnói Katalin vezetésével 

A munka 16 helyszínen folyt, kb. 200 önkéntes segítsé-
gével. 

Több mint 33 tonna hulladékot szállítottak az ÉTH 
gépjármûvei a lerakóhelyre.

Ezen túl 2,07 tonna autógumit is összegyûjtöttek.

Köszönet mindazoknak, akikre számítani lehetett!

Ez úton is kérünk minden felelősségteljesen gondolko-
dó érdi polgárt, hogy viselje szívén a város tisztaságát és 
rendjét, és önmaga példamutatásával is járuljon hozzá, 
hogy az unokáinktól kölcsön kapott természeti értéke-
ket minél jobb állapotban tudjuk tovább örökíteni.

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Az Érdi FIDESZ Zöld Tagozata 

 Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit kft. 



Csomakőröstől Dardzsilingig 
tartó életútját. Közülük bizonyá-
ra sokan éltek a lehetőséggel, és 
a helyszínen meg is vásárolták 
a Himalája magyar remetéjéről 
szóló könyv harmadik kiadá-
sát, ami – mint Farkasvölgyi 
Frigyesné lapunknak hangsú-
lyozta – nem tekinthető hagyo-
mányos útikönyvnek.

– Kubassek János Kőrösi élet-
útjának minden állomását bej-
árva, kutatómunkájának ösz-
szegzését rendezte egy kötetbe. 
A mostani bővített kiadás minő-
ségében és terjedelmében is újat 
nyújt az előzőekhez képest. Egy 
plusz fejezettel bővült ugyanis 
a könyv, a képek pedig nem 
blokkban, hanem a szövegek 
közt helyezkednek el, így az ol-
vasó jobban elgyönyörködhet a 
gazdag, színes illusztrációkban 
– hangsúlyozta Farkasvölgyi 
Frigyesné, hozzáfûzve: a könyv-
ből Kőrösi Csoma életének min-
den állomását megismerheti az 
olvasó. 

Mint Kubassek Jánostól meg-
tudtuk: könyvének nemcsak 
magyar, hanem angol nyelvû ki-

adása is van, amely Londonban 
jelent meg.

– Az első, 1999-es magyar 
kiadás óta eltelt másfél évti-
zed alatt a Kőrösi-kutatás te-
rületén történtek előrelépések. 
Nagy öröm számomra, hogy a 
kötetben közölhetjük a Victor 
Jacquemont francia természet-
tudóstól származó feljegyzése-
ket és leveleket, amelyek Kőrösi 
Csoma Sándor kanami tartóz-
kodását illetően forrásértékûek. 
Ezeket a – magyar kutatók 
előtt hosszú ideig ismeretlen 
– feljegyzéseket a jeles pári-
zsi orientalista, Bernard Le 
Calloc’h kutatta fel a Francia 
Nemzeti Könyvtár archívumá-
ban. Harmincéves barátságunk 
és munkakapcsolatunk ered-
ményeként magyar nyelven én 
adhatom először közre ezt a fe-
jezetet, az érdi Bagó Tímea for-
dításában – mondta Kubassek 
János, aki 2006-ban ismét elju-
tott a Himalája hegyei közé, és 
járt abban a kolostori könyvtár-
ban, ahol Kőrösi Csoma tudo-
mányos munkájának java részét 
végezte. 

– Utazásom eredményei, az 
itt készített fényképek is be-
kerültek ebbe az új kiadásba 
– tette hozzá a szerző, akitől 
megtudtuk azt is: a könyvben 
az érdi vonatkozások is hangsú-
lyosan szerepelnek.

– Fontosnak tartom kiemelni 
Csoma életmûve mellett azt az 
emberi magatartást és eszmény-
képet, amit ő képvisel. Nagyon 
alacsony sorból indult, és felju-
tott nemcsak a Himalája, hanem 
a tudomány magaslataira is – 
zárta szavait Kubassek János. 

Aki kedvet kapott a Kőrösi 
Csoma Sándor életútját be-
mutató könyvhöz, természe-
tesen a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárból is kikölcsönözheti. 
Mint Bencsik Ildikó igazgatóhe-
lyettes, a könyvbemutató házi-
gazdája lapunknak elmondta, 
Kubassek János összes könyve 
megtalálható fiókjukban. 

– Kubassek János nagyon ré-
góta jelen van a könyvkiadás-
ban; élő, termékeny szerző, na-
gyon gazdag életúttal. Rendkívül 
népszerûek az általa írt mûvek, 
amelyek nagy részét a Medicina 
könyvkiadó jelenteti, jelentette 
meg. A Kőrösi Csoma Sándort 
bemutató könyv is nagyon kere-
sett, és nemcsak a felnőttek, az 
iskolások is gyakran forgatják 
– mondta a könyvtár igazgató-
helyettese.

 Ádám Katalin
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május 26. hétfő
08:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
08:25 Polgár-társ,  

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

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
15:25 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
15:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:15 Aggódunk érted… Élődonoros veseátültetés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:15 Magyarok az emberevők földjén 14/11. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

18:30 Stan Laurel: Rövíd szoknya, rövid ész, 
amerikai burleszkfilm 24’

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: Rövíd szoknya, rövid ész,  

amerikai burleszkfilm 24’

május 27. kedd
08:00 Híradó
08:15 Aggódunk érted… Élődonoros veseátültetés 

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) 6/6. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
11:45 Stan Laurel: Rövíd szoknya, rövid ész,  

amerikai burleszkfilm 24’
15:25 Híradó
15:40 Fény-Kép Kulturális magazin
16:05 Aggódunk érted… Élődonoros veseátültetés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

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

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

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

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 44. 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 44. rész 
20:25 Híradó ism.
20:40 Bibliai Szabadegyetem 90/58. 
21:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról 

ism.
21:55 Fény-Kép kulturális magazin

május 28. szerda
08:00 Híradó
08:15 Fény-kép kulturális magazin
08:40 Magyarok az emberevők földjén 14/11. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

09:10 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:25 Aggódunk érted… Élődonoros veseátültetés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

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

10:50 Bibliai Szabadegyetem 90/58. 
11:50 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 44. 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 90/58. 
17:20 Polgár-társ,  

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

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
18:30 Stan Laurel: Hod Dog városa,  

amerikai burleszkfilm 23’
19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
19:55 Magyarok az emberevők földjén 14/12. 

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) 6/6. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
22:05 Stan Laurel: Hod Dog városa, 

amerikai burleszkfilm 23’

május 29. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás sportmagazin
08:40 Aggódunk érted… Élődonoros veseátültetés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:55 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 44. rész 
10:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
10:50 Stan Laurel: Hod Dog városa,  

amerikai burleszkfilm 23’
15:15 Híradó
15:30 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 44. 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… Élődonoros veseátültetés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

18:05 Mozgás sportmagazin
18:30 Magyarok az emberevők földjén 14/12. 

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 90/59. 
20:55 Híradó ism.
21:10 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 44. rész 
21:40 Fény-Kép kulturális magazin
22:05 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról 

ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

május 30. péntek
08:00 Híradó
08:15 Bibliai Szabadegyetem 90/59. 
09:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
09:40 Magyarok az emberevők földjén 14/12. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:10 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 44. rész 

10:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
10:55 Aggódunk érted… Élődonoros veseátültetés 

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 14/12. 

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) 6/6. 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
18:35 Stan Laurel: Hava mese, 

amerikai burleszkfilm 21’
19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt,  

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

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

ism.
21:10 Azelőtt magyarok voltunk 3/3  

Tóth Péter Pál rendező filmje 45’ 
21:55 Stan Laurel: Hava mese, 

amerikai burleszkfilm 21’

május 31. szombat
09:05 Híradó
09:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:35 Aggódunk érted… Élődonoros veseátültetés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:35 Stan Laurel: Hava mese,  
amerikai burleszkfilm 21’

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:35 Mozgás sportmagazin
16:00 Magyarok az emberevők földjén 14/12. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:30 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:45 Bibliai Szabadegyetem 90/59. 
17:45 Fény-kép kulturális magazin
18:10 Aggódunk érted… Élődonoros májátültetés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’ 
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 44. rész 
20:20 A csodacsatár (1956) 

magyar vígjáték 90’ 
rendező: Keleti Márton 
szereplők: Puskás Ferenc, Kiss Manyi, Feleki 
Kamill

21:50 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója ism.

22:15 Stan Laurel: Hava mese,  
amerikai burleszkfilm 21’

június 1. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
09:25 Mozgás sportmagazin
09:50 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:00 Aggódunk érted… Élődonoros májátültetés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:45 Polgár-társ 
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

11:10 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
11:25 Bibliai Szabadegyetem 90/59. 
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:25 Aggódunk érted… Élődonoros májátültetés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:10 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 44. rész 

16:40 A csodacsatár (1956) magyar vígjáték 90’ 
rendező: Keleti Márton 
szereplők: Puskás Ferenc, Kiss Manyi, Feleki 
Kamill

18:10 Bibliai Szabadegyetem 90/59. 
19:10 Azelőtt magyarok voltunk 3/3  

Tóth Péter Pál rendező filmje 45’ 
19:55 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 45. rész 
20:25 Mozgás sportmagazin
20:50 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom 
21:15 Fény-kép kulturális magazin
21:40 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. május 26 – június 1.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Harmadik alkalommal jelentet-
te meg a Medicina kiadó dr. 
Kubassek János A Himalája 
magyar remetéje címû könyvét. 
A harmadik, átdolgozott kiadást 
Farkasvölgyi Frigyesné, a kiadó 
igazgatója mutatta be múlt 
szerdán a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban. Az érdeklődők 
ezt követően ízelítők kaphattak 

Kubassek János úti élményeiből 
is; a szerző vetített képes elő-
adáson idézte fel Kőrösi Csoma 
Sándor utazásait és munkássá-
gát.

Ahogy ezt a Magyar Földrajzi 
Múzeum igazgatójának előadá-
sain megszokhattuk, ezúttal is 
telt ház volt – sokan állva kö-
vették végig a nagy világvándor 

Múltunk legendás alakja, Kőrösi Csoma Sándor pályafutását 
követi nyomon a szerző. A székelyek szentjeként tisztelt világ-
vándor utazásait és munkásságát idézi fel a bölcsőhelytől, a 
háromszéki Csomakőröstől a sírig, az indiai Dardzsilingig. 
A könyvben megelevenedik a XVIII. századi Erdély, Nagyenyed, 
a Bethlen Kollégium diákélete, Göttingen és az ázsiai vándor-
lás számos állomása. (…) A szegény székely család fia olyan 
gazdag szellemi örökséget hagyott ránk, amely ma is népeket 
és kultúrákat köt össze. A legnagyobb magyar világvándor küz-
delmei és életpéldája a hétköznapokban is ösztönző erőforrást 
jelentenek.

(Részlet a Medicina kiadó honlapján  
található könyvismertetőből)

Új kutatási eredmények a Himalája magyar remetéjérõl

Kõrösi Csoma Sándor nyomában
Harmadik, átdolgozott kiadásban jelentette meg a Medicina kiadó A Himalája 
magyar remetéje címû könyvet. A gazdagon illusztrált, új fejezettel és kutatási 
eredményekkel kibõvülõ kötetet Farkasvölgyi Frigyesné, a kiadó igazgatója mutat-
ta be múlt szerdán a városi könyvtárban, ahol az érdeklõdõk a szerzõ, Kubassek 
János vetített képes elõadásán bejárhatták Kõrösi Csoma Sándor küzdelmes útját 
Csomakõröstõl Dardzsilingig.

Farkasvögyi Frigyesné, a kiadó igazgatója és Kubassek János szerzõ a könyvtár telt házas elõadásán
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A Kõrösi életútját feldolgozó könyvet most bõvített, átdolgozott kiadásban 
jelentette meg a Medicina kiadó
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A szociális felelősség
Az Erzsébet-program, amely Magyarország egyik sikertörténete, 
arról szól, hogy képesek vagyunk gondoskodni azokról, 
akik rövidebb-hosszabb ideig kiemelt figyelemre szorulnak.

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

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

A szociális felelősség
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Nincs az a gondosan összeál-
lított bevásárlólista, amiből ki 
ne maradna valami, nincs az 
a tökéletes építkezés, amely-
nek során ne jönne közbe előre 
nem látható probléma, költség. 
Nemcsak egy hétvégi bevásár-
lásnál és egy családi ház építé-
sénél van ez így, hanem jóval 
nagyobb mértékû, évek óta ter-
vezett beruházásoknál is, pél-
dául a csatornaprojektnél. Ami 
nem csoda: nagy feladatot, nagy 
területen, szigorú határidőre, 
időközben módosult törvényi 
szabályozás keretében, az EU-
nak is megfelelve kellett vég-
rehajtani, nem beszélve arról, 
hogy eredetileg a tervek nem 
helyben, hanem Budapesten 
készültek, még a fővárossal 
közös csatornázási projekt ter-
vezése idején, ráadásul – föld 
alatti munkáról lévén szó – sok 
problémával a tervezők, kivi-
telezők csak akkor szembesül-
tek, amikor már javában épült 
a hálózat.

Az olvasóban felmerülhet a 
kérdés: miért kell e gondokat, 
nehézségeket most, a rendszer 
legnagyobb részének átadása 
után feleleveníteni? Azért, mert 
a munka még nem ért véget, 
és bizony vannak nehézségek, 
megoldásra váró ügyek, ame-
lyekről hamarosan remélhető-
leg döntés születik. Adott eset-
ben nem könnyû döntés: olyan 
feladatokról van szó, amelyeket 
nem finanszíroz az EU, job-
ban mondva a Környezet és 
Energetika Operatív Program 

(KEOP). Ahogy Simó Károly, a 
társulat elnökhelyettese lapunk-
nak kifejtette, olyan, a prog-
ram sikeres megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges 
beruházások ezek, amelyekre 
KEOP-forrásból (többszöri meg-
alapozott és jogos kérés ellené-
re) nem adtak pénzt.

– Az uniós szervek sajnálatos 
módon sok esetben nem vették 
figyelembe a valós viszonyokat. 
A szennyvíztisztító próbaüzeme 
például, ami 2012. szeptemberé-
től 2013. szeptemberéig tartott, 
jelentős költséggel járt. Ennek 
egy részét nyilván a szenny-
vízdíjban képzett tisztítási díj 
fedezte, ám a fennmaradó részt 
a jogszabály szerint a beruházó-
nak kell fedeznie. A házi áteme-
lőket is felhozhatom példaként 
– ezek a korábbi szabályozás 
szerint nem képezték a közmû 
részét, 2013-ban azonban a 
vonatkozó kormányrendeletet 
úgy módosították, hogy a házi 
átemelő is a beruházáshoz tar-
tozik, így telepítése a társulás 
feladata. Emiatt kértük az EU-s 
közremûködő szervezetet, biz-
tosítsa a szükséges forrásokat 
a házi átemelők beszerzéséhez, 
-szereléséhez, ám azt a választ 
kaptuk, hogy bár a telepítés va-
lóban a beruházó feladata, a 
szükséges forrásokat KEOP-for-
rásból nem lehet finanszírozni.

– Harmadik ilyen példa az 
osztatlan közös tulajdonú in-
gatlanok bekötése. A hálózat 
kiépítése során szembesültünk 
azzal, hogy előfordul egy osz-

tatlan közös tulajdonú telken 
akár nyolc elkülönült családi 
ház is. Ezek ellátása a KEOP-
szabályok szerint egyetlen be-
kötővezetékkel történhet csak 
meg – a valóságban azonban 
ez nem mûködik, szükség van 
további bekötő csatlakozások 
megépítésére, amelyeket önerő-
ből kell finanszíroznunk – so-
rolta Simó Károly, aki kitért egy 
másik nagy problémára, a fel-
színivíz-elvezetésre is. 

– A szennyvízcsatorna építése 
során adódtak olyan helyzetek, 
amelyek megoldására a KEOP-
szabályok nem adtak lehetősé-
get. Sok földes utcában egyedi 
megoldásokkal biztosították az 
ingatlanok csapadékvíz elleni 
védelmét. A csatorna kiépítése-
kor megmozgatott föld, illetve 
a szabályos helyreállítás (mart 
aszfalttal vagy murvával) azt 
eredményezte, hogy nagy eső-
zésekkor a víz befolyik az ingat-
lanokra. Ha nem oldanánk meg 
a helyzetet, a csapadékvíz – az 
ingatlanok veszélyeztetésén túl 
– a csatornaárok fellazult föld-
jébe szivárogna, és a csatorna 
nyomvonalában is süllyedést 
okozna, balesetveszélyt idézve 
elő. Emellett az is problémát 
jelent, hogy a rendezetlen csa-
padékáram az aknák nyílásain 
át szennyvízcsatornában köt 
ki, márpedig ezt el kell kerülni 
– így tehát, ahol a közcsatorna 
mûködését veszélyezteti, ott a 
vízelvezetést meg kell oldani. 
Sajnálatos módon a KEOP-sza-
bályok nem teszik lehetővé az 

EU-s források felhasználását 
ilyen célra.

Költségként merült, illetve 
merül fel azon utak helyreál-
lítása is, amelyeket ugyan a 
csatornázás maga nem érintett, 
ám a környező utcákon végzett 
munkálatok miatt megnöveke-
dett rajtuk a forgalom, és álla-
potuk emiatt leromlott – tette 
hozzá mindehhez Simó Károly, 
aki utalt arra is: sok konfliktus 
kialakult amiatt, hogy a projekt 
terhére csak korlátozott számú 
utat lehetett aszfaltburkolattal 
ellátni. 

– Az imént részletezett prob-
lémák Érd, Tárnok és Diósd vi-
szonylatában körülbelül húsz 
milliárd forintba kerülnek. 
Ennyi pénz nyilvánvalóan nem 
áll most rendelkezésre, ezért a 
feladatokat ütemezni kell. A házi 
átemelőket természetesen azon-
nal meg kell vásárolni, a szóban 
forgó egyedi bekötővezetékeket 
is ki kell építeni. A vízelvezetési 
és útépítési problémák terén 
azonban ütemezni kell a fel-
adatokat, így mindenhol még 
nem lehet most megoldani, de 
ameddig a források engedik, el 
kell jutni. Ennek megfelelően az 
úgynevezett B-program (azaz a 
fent részletezett gondok megol-
dása) a három településen kö-
rülbelül kétmilliárd forintba ke-
rül első lépésben. Ha csak Érdet 
nézzük, a költségek várhatóan 
elérik az 1,3 milliárd forintot. 
Ezt a csatornaprogram keretéből 
gondos gazdálkodás mellett elő 
lehetett teremteni, így megvan 
rá a fedezet. A további üteme-
ket az önkormányzatnak saját 
forrásból vagy pályázati úton 
kell majd biztosítania. Az erről 
szóló előterjesztést T. Mészáros 
András polgármester május 8-án 
nyújtotta be a Közgyûlésnek, és 
a plénum május végéig – remél-
hetően pozitívan – dönt az ügy-
ben – mondta a társulat elnök-
helyettese, hozzátéve: meglepő, 
hogy a helyi választások köze-
ledtével az ellenzék még ezen is 
megpróbál fogást találni. 

– Míg korábban azt kifogá-
solták, hogy miért nem veszi 
meg a társulat a házi áteme-
lőket, most éppen ellenkező-
leg: az a gondjuk, hogy miért 
igyekszünk e gondot orvosolni. 
Bízom benne, hogy mindenki 
belátja: közösségi érdek, hogy 
a csatornaprogram során min-
den egyes ingatlantulajdonost 
azonos módon kezeljünk, és 
mindenki ésszerû költségekkel 
rácsatlakozhasson az elmúlt 
évek közös erőfeszítésével lét-
rehozott csatornahálózatra. 
Ebben mindenkit segítenünk 
kell a jogszabályi lehetősége-
ken belül – zárta szavait Simó 
Károly.

 Ádám Katalin

Elvégzendõ feladatok, EU-s finanszírozás nélkül 

Kérdések és válaszok a B-programról
Mi is az a csatornázási B-program? Milyen, a projekt során felszínre került prob-
lémát nem orvosolhatunk uniós forrásból? Honnan teremti elõ az önkormányzat a 
házi átemelõk beszerzésének és telepítésének árát? Miért veszélyesek a felszíni 
vizek a frissen elkészült csatornahálózatra? Egyebek közt ezekre a kérdésekre 
keressük a válaszokat alábbi cikkünkben – és Simó Károly, a csatornatársulat el-
nökhelyettese segítségével meg is találjuk.

Hamarosan indulhat a nagy projektbõl kimaradt utcák csatornázása - ilyen a Rákóczi utca két vasút közti szakasza is
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Bikini
Németh Alajos zeneszerző-basszusgitáros 1982-ben hoz-

ta létre a Bikini együttest. Nagy Feróval, az akkor épp nem 
működő Beatrice frontemberével, valamint nagy tudású ze-
nészek sorával. Két albumot készített ez a felállás – olyan le-
mezeket, amelyek a mai napig komoly értéket képviselnek a 
magyar könnyűzenében.

A Bikini igazi sikertörténete azonban 1985-ben indult el, 
amikor D. Nagy Lajos énekes csatlakozott a zenekarhoz. 
A két év múlva megjelent, Mondd el című album remek 
antrénak bizonyult, mivel több mint háromszázezer példány-
ban kelt el. A csapat 1992-ben ötéves pihenőre vonult vissza, 
de az 1997-es újraindulás jó döntésnek bizonyult.

A Bikini az a zenekar, amely sosem megy ki a divatból. 
Kortól, nemtől, politikai nézettől függetlenül mindenféle em-
ber fellelhető Lojziék rajongótáborában, akik becsülettel meg 
is tisztelik jelenlétükkel a bandát minden koncert alkalmával. 
A Rákóczi híd lábánál elterülő félkörben tavaly is ritkán látott 
sokaság gyűlt össze, hogy az örökifjú együttest láthassa és az 
elévülhetetlen slágereket élőben halhassa. A D. Nagy Lajos-
Németh Lojzi-Lukács Peta-Mihalik Viktor- Makovics Dénes-
felállású kvintett - aminek új műsora az egykori klubozós 
korszak hangulatát idézi fel -  idén is ellátogat a helyszínre, 
hogy rangidősként köszöntse Budapest legújabb, szabadté-
ri szórakozóhelyét.

Heti kérdésünk: 
Melyik édességről írt slágert a Bikini?
1.) Drazsé 2.) Fagylalt 3.) Csokoládé

Küldd el a válaszod a track@helyitema.hu e-mail címre, és írd 
meg azt is, hogy a programajánlóban - május 28 és 31 között 
- szereplő koncertek közül melyikre jönnél velünk szívesen! 
Ráadásul nem csak a koncertre várunk, hanem a Barba Negra 
Trackben egyéb ajándékkal is kedveskedünk. A nyerteseket 
e-mailben értesítjük, valamint nevüket a Track és a Téma FB ol-
dalán is kiposztoljuk.

05.21. Kistehén  l  05.22. Prosectura  l  05.23 Pál utcai fiúk
05.24. Vastag Csaba élő, Music (Fm) Killers Party  l  05.28. Turbo 

05.29. Firkin  l  05.30. Anna and the Barbies, Hairy night
05.31. Heaven Street Seven

Gyere ingyen  a Track-be! Játssz és nyerj!
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Mindenekelőtt a lakosság szub-
jektív közbiztonsága érdekében 
szükséges és indokolt a fokozott 
rendőri jelenlét Érden Ófaluban 
– kezdte nyilatkozatát Pintér 
Lajos, érdi rendőrkapitány, aki 
a városnegyedben pár héttel ez-
előtt elrendelt fokozott rendőri 
jelenlét eddigi eredményeiről és 
tanulságairól számolt be az új-
ságíróknak. Mint mondta, a me-
gyei főkapitány, Mihály István 
által elrendelt szigorú és szé-
les körû rendőri ellenőrzésekre 
egyrészt a területen korábban 
megtörtént bûncselekmények 
kapcsán került sor, ugyanak-
kor az ilyen nagyszabású akci-
óknak igen fontos szerepe van 
a bûncselekmények megelő-
zésében is, sőt, gyakran segíti a 
már megtörtént bûnesetek felde-
rítését is – mondta Pintér Lajos, 
majd hozzáfûzte: az elmúlt há-
rom hét is igen pozitív ered-
ményeket hozott, hiszen Ófalu 
közterületén sikerült elfogniuk 
azokat az elkövetőeket is, akik a 
letartóztatásukat és kihallgatásu-
kat követően alaposan gyanúsít-
hatók lopással, közúti veszélyez-
tetéssel, sőt, hivatalos személy 
ellen elkövetett bûntettel is. Ez 
az eset május 5-én este történt, 
amikor Ercsiben egy rendőri iga-
zoltatás elől menekült el egy 
gépkocsi. A rendőrök üldözőbe 
vették a jármûvet, majd Ófalu 
külterületén sikerült csak meg-

akadályozni az autó továbbha-
ladását. A sofőr azonban még 
ekkor sem adta fel, többször is a 
rendőrautóknak tolatott, ezért a 
járőrök arra kényszerültek, hogy 
figyelmeztető lövést adjanak 
le. Ennek hatására három férfi 
ugrott ki az üldözött jármûből, 
egyikük azonnal elfutott, de a 
másik kettő megpróbált szem-
beszegülni a rendőrökkel, akik 
végül testi kényszert alkalmazva 
őrizetbe vették, majd a rendőr-
kapitányságra előállították őket. 

Ugyancsak a fokozott ellen-
őrzésnek köszönhető – folytatta 
a rendőrkapitány –, hogy egy 
bejelentést követően, nagyon rö-
vid idő alatt sikerült elfogni egy 
betörés elkövetőit. Egy családi 
házban a hazaérkező tulajdono-
sok betörés nyomait észlelték, és 
azonnal jelentették a rendőrség-
re. A járőrök a polgárőrség segít-
ségével forró nyomon üldözőbe 
vették, és sikeresen elfogták a 
betörés elkövetőit, majd kihall-
gatásukat követően indítványoz-
ták az előzetes letartóztatásukat 
– fejtette ki Pintér Lajos, majd 
arról beszélt, hogy Ófalu terü-
letén a hétvégi- és a családi há-
zak tulajdonosainak sérelmére 
elkövetett betörések, lopások a 
legjellemzőbbek, de időről-idő-
re gépkocsi-feltörésekről is ér-
kezik a rendőrségre bejelentés. 
A kapitány fontosnak tartotta 
elmondani, hogy ebben a vá-

rosrészben az elmúlt öt hónap-
ban történt bûncselekmények 
száma nem haladta meg az egy 
tucatnyit, tehát önmagában az 
elkövetések aránya nem indo-
kolná a pár héttel ezelőtt elren-
delt fokozott rendőri jelenlétet 
és ellenőrzési akciót, de ennek 
ellenére úgy látják, hogy időről-
időre Ófaluban szükség van a 
nagyobb létszámú rendőri, köz-
terület felügyeleti és polgárőri 
jelenlétre, mert ez segíti a la-
kosság nyugalmát, és erősíti a 
biztonságérzetét. 

Az említett akciót tovább 
fokozva, az Érdi Rendőrka-
pitányság vezetője az elmúlt 
hétvégén, május 17-én 8 órá-
tól, május 18-án 20 óráig foko-
zott közúti ellenőrzést rendelt 
el az Érdi Rendőrkapitányság 
illetékességi területén. Ennek 
ugyancsak a települések köz-
rendjének és közbiztonságának 
fenntartása, a lakosság személy- 
és vagyonbiztonságának meg-
teremtése, a bûncselekmények 
és szabálysértések számának 
visszaszorítása, valamint a 
jogellenes cselekmények meg-
akadályozása, és a közlekedési 
balesetek megelőzése a legfőbb 
célja. A fokozott ellenőrzések 
során az egyenruhások bárkit 
igazoltathatnak, ruházatukat, 
jármûvüket átvizsgálhatják, és a 
közbiztonságra veszélyt jelentő 
eszközöket, anyagokat lefoglal-
hatják. A kapitány aláhúzta: a 
rendőrség mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy a fokozott 
ellenőrzés az állampolgárokat 
ne zavarja, hiszen kizárólag a 
jogsértő cselekmények megelő-
zése, illetve megakadályozása a 
célja.

Sajnálatos, hogy a fokozott 
rendőri jelenléttel és a gyakori 
közúti ellenőrzésekkel sem sike-
rülhet megakadályozni az olyan 
jellegû bûncselekményeket, 
mint ami ugyancsak a mögöt-
tünk hagyott hétvégén történt 
Érden. Pénteken, május 16-án 
hajnalban egy tûzesethez riasz-
tották a helyi tûzoltókat. Arról 
kaptak bejelentést, hogy a Szilfa 
utcában egy családi ház tetőszer-
kezete ég. A hamar eloltották a 
lángokat, azonban a ház belse-
jében két holttestet találtak, akik 
szemmel láthatóan nem a tûzben 

hunytak el. A helyszínre érkező 
rendőrök a helyszínelés során 
orvos szakértőt vontak be a mun-
kába, aki a halottszemle alapján 
megállapította, hogy mind a 42 
éves nő, mind pedig a 63 éves 
férfi halálát idegenkezûség okoz-
ta. A nőt leszúrták, a férfinak 
pedig szétverték a fejét. Ennek 
okán a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bûnügyi Osztályán 
ismeretlen tettes ellen, ember-
ölés bûntettének elkövetésével 
indult eljárás. Az ingatlanban 
késő délutánig tartott a helyszí-
nelés. Ennek során tanúkat ku-
tattak fel és adatokat gyûjtöttek 
a bûncselekménnyel összefüg-
gésben – mondta Beluzsárné 
Belicza Andrea, a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője, 
aki két nappal később arról tá-
jékoztatta a sajtó munkatársait, 
hogy a nyomozás során kiderült: 
kettős gyilkosság történt a Szilfa 
utcában, és a feltételezett tettest 
is elfogták, majd őrizetbe vették 
a rendőrök. A 41 éves férfi felte-
hetően féltékenységből ölte meg 
brutálisan az élettársát és annak 
barátját, majd, hogy eltüntesse a 
nyomokat, benzint locsolt szét, 
és rájuk gyújtotta az érdi házat. 
A kiérkező tûzoltók azonban ha-
mar eloltották a lángokat, mielőtt 
a holttestek is szénné égtek vol-
na, így a nyomozati szálak elve-
zettek a gyilkoshoz. Az elkövetőt 
budapesti albérletében fogták el. 
Kiderült, a 90-es években gyil-
kosság miatt már ült börtönben. 
Most előzetes letartóztatásba he-
lyezte őt az illetékes bíróság. 

 Bálint Edit

A sétány eleje, a lángossütőnél 
pirosba öltözött, a járókelők 
közül az MSZP-szimpatizánsok 
meg-megálltak, itt találkozhat-
tak és beszélgethettek az elmúlt 
tíz évben az Európai Szocialista 
Párt Nőszervezetének elnöké-
vel, az MSZP Nőtagozat veze-
tőjével. Gurmai Zita mindenkit 
mosolyogva fogadott, az újság-
írókat is, akiknek a következő-
ket mondta:

– A céljaim változatlanok: 
Európában Magyarországot, 
idehaza európai értékeket kép-
viselni, a magyar nőket és az 
MSZP nőtagozatot képviselve 
pedig a nők esélyegyenlőségé-
ért küzdeni. Tennünk kell azért, 
hogy végre érvényesüljön az 
egyenlő munkáért egyenlő bér 
elve, hiszen az EU-ban a nők 
fizetése tizenhat százalékkal 
alacsonyabb, mint az azonos 
munkát végző férfiaké. Sikerült 
elérnünk, hogy az Európai 
Szocialista Párt egyik kam-
pánytémája legyen a különbség 
megszüntetése. Ha az európai 
szocialisták elég erősek lesznek 
az EP-ben, akkor el tudjuk ér-
ni, hogy módosuljon a nemek 
közötti bérszakadékról szóló 
irányelv. Ebbe belekerülne, 
hogy évente két százalékpont-
tal mérsékelni kell ezt a kü-
lönbséget és végre egyértelmû 
szankciókat alkalmaznánk. 

Azt is mondta Gurmai Zita, 
hogy véget kell vetni a nemek 
közötti fizetési és nyugdíjsza-
kadéknak, a nők elleni erőszak-
nak, ki kell állni az egyenjogú-
ság értékei és a diszkrimináció-
mentesség mellett, védelmez-
ni kell a gyermekek jogait és 
jólétét. Arról is beszélt, hogy 
csaknem hatmillió fiatal nem 
talál munkát Európában és 120 

millióan élnek a szegénységi 
küszöb alatt vagy környékén. 
A fiatalkorúak munkához segí-
tése egy olyan kihívás, amely 
kulcsfontosságú kérdés a felnö-
vő generációk számára – sum-
mázta törekvéseit. 

– Munkahely teremtési 
stratégiánk középpontjában 
az Európai Ifjúsági Garancia-
program teljes körû megvalósí-
tása áll – tette még hozzá mind-

ehhez. – A program sikerességé-
nek érdekében jelentősen meg-
emeljük annak költségvetését 
és valamennyi harminc év alatti 
polgárra kiterjesztjük.

Szûcs Gábor, a helyi MSZP 
elnöke is szót kért. Azzal kezdte 
mondandóját, hogy az elmúlt 
Európai parlamenti időszakban 
sok európai fejlesztési forrás 
érkezett Érdre, amiből megva-
lósult a Fő tér és a csatornázás, 
és azt állította: ezt a forrást még 
az előző szocialista kormány 
szerezte meg.

– Mi szocialisták, arra ké-
rünk bizalmat a választóktól, 
hogy még több fejlesztési forrás 
érkezzen városunkba és kör-
nyékére – mondta. – Ha ben-
nünket választanak, mi arra 
törekszünk, hogy a beérkező 
pénzből az eddigi fejlesztések-
kel ellentétben munkahelyeket 
teremtő beruházások legyenek, 
amelyekkel hosszú távú tisztes-
séges bért biztosítunk.

A helyi pártvezető ezzel kap-
csolatban konkrét terveket nem 
említett.

A sajtótájékoztató végén 
Gurmai Zita elővette nagy vörös 
szívét – papírból! – és felmutat-
ta, a többi megjelent aktivista 
pedig felsorakozott mögé – lát-
hatóan együtt dobbant a szívük.
 Temesi László

Fokozott rendõri jelenlét ófaluban – tragédia a Szilfa utcában

Kiderült: kettõs gyilkosság történt Érden  
Fokozott rendõri ellenõrzést rendelt el Ófalu területén 
Mihály István rendõr dandártáborok, a Pest Megyei 
Rendõr-fõkapitányság fõkapitánya. A több hete tartó 
akció eredményeirõl Pintér Lajos rendõr alezredes, az 
Érdi Rendõrkapitányság vezetõje május 15-én tartott 
sajtótájékoztatót. 

Az érdi rendõrök a polgárõrséggel közösen, a meg-megújuló záporesõ 
dacára is lelkiismeretesen ellenõrizték az elhaladó gépjármûveket
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Pintér Lajos érdi rendõrkapitány 
a több hetes fokozott ellenõrzés 
eredményeirõl számolt be az 
újságíróknak

Gurmai Zita szíve nagy és vörös

Munkahelyet és  
jobb fizetést a nõknek!
Egyenlõ munkáért egyenlõ bért és Munkahelyet a 
nõknek! – ez volt a témája a Brüsszelbõl hazalátogató 
politikus hölgynek, Gurmai Zitának, aki már lassan egy 
évtizede küzd ezekért az egyébként szép, régi célokért. 
Az Európai parlamenti képviselõ a múlt héten az érdi 
Európa sétányon kampányolt, hangsúlyozva, hogy az 
európai Magyarországért, a magyar nõkért dolgozik.

A képviselõnõ kitárta szívét
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Együtt a csapat... 

mozaik
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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!

Hallja meg a világot a legdiszkrétebb 
módon, a legolcsóbban!4 990 Ft

„Amikor elmesélem 
a környezetemben, hogy hanger sít t
hordok, mindenki meglep dik, annyira 
észrevehetetlen, nagyon szeretem, 

megkönnyíti a környezetemmel való 
kommunikációt”!

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

HALLOTT MÁR AZ ÚJ MINI HANGER SÍT R L? Két héten keresztül 

1 CSOMAG
ELEMET

AJÁNDÉKBA 
ADUNK!

Kiemelt

AKCIÓ!

• Biztosítja 
 a megfelel  hanger t
• Apró mérete segít, 
 hogy diszkrét legyen
• Egyszer  kezelhet ség
• Elemmel m ködtethet
• KényelmesCSAK

itá
lt

SAK HALLÁST SEGÍT  KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÁ Í Á Ó Ö

HANGER SÍT

!

MiNi
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2014. MÁJUS 24. SZOMBAT

A RENDEZVÉNY IDEJE: 10 -17 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 (AZ ÁGA - BOGA NAGYCSALÁDOSOK ÉRDI EGYESÜLETE SZERVEZI)

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 – 17.00

• 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

Minden találkozó nehéz. Ezt 
megtapasztalhatta az Érdi 
VSE csapata is, amikor fordu-
lóról fordulóra a kiesés elől 
menekülő csapatokkal találko-
zik. Nem volt ez másként az 
elmúlt hétvégén sem, amikor 
a 11. helyen álló Halásztelek 
otthonába látogatott – és még 
7-8 csapatot fenyeget a kiesés 
réme. A találkozó egyik fő ér-
dekességét a kapusok szolgál-
tatták. Míg a hazaiak kapuját a 
41 éves Balázs Levente, addig 
a vendégek kapuját – Kertész 
F. sérülése miatt – a 47. évében 
járó Nagy Endre igyekezett a 
góloktól megvédeni.

Gólhelyzettel indított a ven-
dég érdi csapat. Az első táma-
dását követően Kovács B. lövé-
sét a hazaiak kapusa bravúrral 
tolta a léc fölé. Továbbra is az 
érdiek irányították a játékot és 
egy szép akció végén Gyurácz 
B. lövése a kifutó kapus mellett 
alig ment kapu mellé. A vendég 
fölény a 35. percben góllá érett. 
Kupi Z. ívelte be a szögletet és 
a felugró Csizmadia Z.-t a ha-
zai védő lerántotta. A megítélt 
büntetőt Kovács B. értékesítette. 
0-1. Továbbra is veszélyesebben 
játszott az érdi csapat, számos, 
szemre is szép akciót vezetett. 
Fölényét mi sem mutatja job-
ban, mint hogy a hazaiak csak 

egy alkalommal próbálkoztak 
kapura lövéssel, melyet Nagy E. 
biztosan hárított.

A második félidőt góllal kezd-
te az érdi együttes. A 47. percben 
Kupi Z. végzett el szabadrúgást 
a kaputól mintegy 20 méter-
re. A hazaiak kapusa beadásra 
számítva kilépett a kapujából, 
így a kapura tartó lövést csak 
a saját kapujába tudta öklöz-
ni. 0-2. Az újabb vendég gól 
sem törte meg a vendéglátókat. 
A hazaiak csatára két alkalom-
mal is egyedül vezette a labdát 
a vendégek kapujára. Az első 
alkalommal Nagy E. bravúrral 
szedte le a labdát a támadó lá-
báról, a második esetnél pedig 
a támadó a kapu mellé gurította 
a labdát. A negyedórányi hazai 
rohamokat átvészelve az érdi 
csapat újra magához ragadta a 
kezdeményezést és a mérkőzés 
utolsó perceiben több gólszer-
zési lehetőséget is kidolgozott a 
kitámadó hazaiak ellen.

Az elmúlt heti mérkőzéshez 
képest sokat javult az érdi csa-
pat játéka. Egy rövid időszaktól 
eltekintve végig kezében tartot-
ta a mérkőzés irányítását és a 
két gólon kívül számos szép 
akciót vezetve igazolta, hogy 
nem véletlenül foglalja el ma-
gabiztosan a bajnoki táblázat 
második helyét.

Halásztelek FC – Érdi VSE   0-2 ( 0-1 )

Gyõzelem jó játékkal

Halásztelek FC – Érdi VSE  
0-2(0-1)
Halásztelek, 150 néző
Vezette: Tamás P.
Érdi VSE: Nagy E. – Ebedli Z., 
Jakab Á. (László Cs.), Süveges 
G., Cservenka G. -Gyurácz 

B. (Papp G.), Kovács B. 
(Makituma N.), Csizmadia Z., 
Kupi Z., Németh G. (Kulin A.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Kovács B. 35’, Kupi 
Z. 47’ 
Sárga lap: Németh G., Ebedli Z.
Jók: Ebedli Z., Kupi Z., 
Csizmadia Z., Kovács B.

A mérkőzés után a vendégek 
edzője gratulált csapatának, 
míg a vendéglátók trénere a po-
zitívumokat vette sorra.

Limrerger Zs. (Érd): 
– A győzelmet az elmúlt héten 

elhunyt Antal Lajos szurkolónk 
és támogatónk emlékére ajánl-
juk fel. Gratulálok a fiuknak a 
győzelemhez.

Hollik A. (Halásztelek): 
– Meghatározza az erőnket az 

a tény is, hogy minden mérkő-
zésben megpróbáljuk a pozití-
vumokat megtalálni. Ez jelen 
esetben az, hogy erőnlétileg az 
élcsapatokat is meg tudjuk szo-
rítani.

A 28. fordulóban május 
24-én szombaton öt órakor a 
Százhalombatta csapata érkezik 
az Ercsi úti Sportpályára, majd 
június 1-én vasárnap öt órakor 
Nagykörösön szerepel az érdi 
csapat.

  Harmat Jenő

A zöld mezben (4-es számmal) játszó Csizmadia Z. csapata egyik legjobbja volt a mérkõzésen
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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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Kelt tésztás tortillák saját készítésű marhahússal
Sima: tészta, sajt, sonka, tejföl, zöldféle 540 Ft
Gombás: tészta, sajt, sonka, gomba, tejföl, zöldféle 660 Ft
Tüske: tészta, húspogácsa, sajt, sonka, gomba, tejföl, zöldféle 750 Ft
Steck: tészta, húspogácsa, sajt, sonka, tejföl, zöldféle 660 Ft
Magyaros: tészta, húspogácsa, sajt, bacon, kolbász, ajvár, tejföl, zöldféle 850 Ft
Csípős magyaros: tészta, húspogácsa, sajt, bacon, kolbász, csípős ajvár, tejföl, csípős paprika, zöldféle 880 Ft
Húsos: tészta, húspogácsa, sajt, füstölt tarja, kolbász, ajvár, zöldféle 880 Ft
Vegetáriánus: tészta, tejföl, majz, gomba, sajt, zöldféle 640 Ft

Hamburgerek saját készítésű marhahússal
Sima: húspogácsa, majz, zöldféle 590 Ft
Sajtos: húspogácsa, sajt, majz, zöldféle 690 Ft
Gombás: húspogácsa, sajt, gomba, majz, zöldféle 720 Ft
Dupla: 2 db húspogácsa, sajt, majz, zöldféle 720 Ft
Magyaros: húspogácsa, sajt, kolbász, bacon, tejföl, ajvár, zöldféle 820 Ft
Csípős magyaros: húspogácsa, sajt, kolbász, bacon, tejföl, csípős ajvár, csípőspaprika, zöldféle 850 Ft
Vegetáriánus: majz, gomba, sajt, zöldféle 690 Ft

Giga szendvicsek saját készítésű marhahússal
Húsimádó: tejföl, húspogácsa, sajt, tarja, bacon, kolbász, paprika 980 Ft
Ínyenc: tejföl, húspogácsa, sajt, sonka, bacon, kolbász, zöldféle 940 Ft
Sima: majz, sonka, kolbász, sajt, saláta, zöldféle 750 Ft
Gombás: majz, gomba, sajt, sonka, kolbász, saláta, zöldféle 790 Ft
Magyaros: majz, ajvár, sonka, kolbász, bacon, sajt, zöldféle 840 Ft
Csípős magyaros: csípős ajvár, majz, sonka, kolbász, bacon, sajt, csípőspaprika, zöldféle 860 Ft
Vegetáriánus: majz, gomba, sajt, zöldféle 700 Ft

Hot-Dog melegszendvicsek
Sima: tejföl alap, virsli 220 Ft
Sajtos: tejföl alap, virsli, sajt 270 Ft
Hagymás: tejföl alap, virsli, sajt, hagyma 290 Ft
Sonkás: tejföl alap, virsli, sajt, sonka 290 Ft
Ínyenc: tejföl alap, virsli, sajt, kolbász, bacon 340 Ft
Magyaros: csemege ajvár alap, virsli, sajt 290 Ft
Tüzes: csípős ajvár alap, virsli, sajt, jalapeno paprika 310 Ft 

Hot-Dog
Sima: virsli, majz 290 Ft
Sajtos: virsli, majz, sajt 370 Ft
Tüske: virsli, majz, sajt, bacon 470 Ft
Zöld: virsli, majz, sajt, uborka 410 Ft
Amerikai sima: virsli, majz, piritott hagyma, csemege uborka 290 Ft
Amerikai sajtos: virsli, majz, sajt, pirított hagyma, csemegeuborka 370 Ft
Amerikai tüske: virsli, majz, sajt, bacon, piritott hagyma, csemegeuborka 470 Ft

Melegszendvicsek
Sonkás: tejföl, sonka, sajt 240 Ft
Kolbászos: tejföl, kolbász, sajt 240 Ft
Zöldséges: tejföl, sonka, sajt, zöldfélék 240 Ft
Ketchupos: sonka, sajt, ketchup 240 Ft
Hagymás: mustár, sonka, sajt, hagyma 240 Ft
Gombás: tejföl, sonka, gomba, sajt 240 Ft
Tüzes: csípős ajvár, sonka, sajt, erőspaprika 240 Ft
Olaszos: ajvár, sonka, sajt, paradicsom, oregánó 240 Ft

Extra Feltétek
Sajt 130 Ft

Marhahús/db 130 Ft
Bacon/db 30 Ft

Paradicsom, Paprika, 
Uborka, Hagyma 60 Ft
Pirított hagyma 60 Ft

Tarja/db 40 Ft
Sonka/db 40 Ft

Kolbász/db 20 Ft
Gomba 60 Ft

Erőspaprika 40 Ft

Édességek:
Mars 185 Ft

Mini Eper 60 Ft
Bohóc 95 Ft

Bounty 185 Ft
Twix 185 Ft

Sport Kicsit 95 Ft
Sport XL 145 Ft

Lola 75 Ft
Rocky Rizs 95 Ft

Újdonság!
Ropogós Gofri 90 Ft

Kívül ropogós, belül puha!

Plussz feltétek:
Tejszínhab 100 Ft
Csokihab 100 Ft

Málnahab 100 Ft
Csokipuding 100 Ft

Vanilia puding 100 Ft
Baracklekvár 90 Ft

TüskePub
Rövid italokkal, koktélokkal és különféle

italokkal várjuk kedves vendégeinket
NONSTOP nyitvatartással!
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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. 

042 BENTLAKÁSOS SÖRÖZÉS

Akciós ár:
24.000 Ft

Listaár: 
48.000 Ft

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

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

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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ABLAK-AJTÓ

Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel!5-6 
légkamrás ablakok. Bontás-beépítés-
párkányozás-helyreállítás.Fizetés három 
részletben.06-30-852-6791

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Azonnali kezdés! Vezetõ ingatlan-
iroda IX, XX, XXI és XXII. kerületbe 
kiváló keresettel, ingyenes képzéssel 
ingatlanközvetítõket keres!  
regio4@tippingatlan.hu

Alkalmi munkára nyugdíjas házas-
párt keresünk, ahol a hölgynek egész-
ségügyi v. szociális végzettsége van, 
az úr pedig autóval rendelkezik. T: 06 
20 433 1834

Sóskúti üzemünkbe betanított mun-
kást keresünk önálló bejárással. Tel: 
06-1-2499837, aerometal@gmail.com

Érdi cég azonnali kezdéssel keres 
kõmûvest, burkolót, saját közlekedés 
elõnyt jelent. T:06 30 256 6053

ÁLLÁST KERES

Felnõtt szakápolónõ gondozást, 
ápolást vállal, ill. gondozási szerzõdést 
kötne. T:06 30 632 4313

Ápolt nem dohányzó nõ, takarítást, 
vasalást vagy házvezetõi állást keres. 
T:06 30 401 7213

ÁLLATORVOS

CSALÁDI NAPKÖZI

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

















CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GUMISZERVIZ

GYERMEKFELÜGYELET

GYÜMÖLCSLÉ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Eladó érdi lakótelepen 57 m² panel-
programban felújított lakás ár:8 M Ft, 
ui. Sóskút-öreghegyen 900 m² telek kis 
faházzal, víz, villany van, ár:3 M Ft. T:06 
70 546 2876

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

Siófok-Szabadifürdõn, Balaton, állo-
más, Galérius fürdõ közelében 388 m² 
telken ház eladó. T:06 20/462-05-81

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

INGATLANT KERES

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

JÁRMÛ













JÓSLÁS

KERT

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

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

KIADÓ

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

Érdligeten családi házban külön bejá-
ratú lakás, 1-2 felnõtt részére kiadó, 
35 E Ft+rezsi+félhavi kaució. T:06 30 
986 2902

Érd-Parkvárosban 50 m²-es, 2 szobás 
felújított önálló ház 50 E Ft +rezsi+kaucióért 
kiadó. T:06 70 332 5544

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

Érdligeten külön bejáratú összkom-
fortos garzon 1-2 fõ részére kiadó. T:06 
23 374 853, 06 30 487 8023

Érd-Parkvárosban, 3 szobás felújított 
önálló ház kiadó 70 E Ft+rezsi+kaució. 
T:06 70 332 5544

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

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS

KÕMÛVESMUNKÁK pincétõl a pad-
lásig! Lakásfelújítás, épületek bontá-
sa területrendezéssel, garanciával. 
Ingyenes helyszlíni felmérés! Telelfon: 
06-30/52-98-244























MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

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

PAPLANKÉSZÍTÉS

Paplan-párna készítés átdolgozás 
tolltisztítás tollfelvásárlás új pehelypap-
lanok szállodai textil teflonos terítõk 
XI. Fehérvári 114/b www.juditpaplan.hu 
30/9717195 30/9408359

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 kivitel-
ben, bútormozgatással, takarással akár 
azonnalra! Vezetékes telefon:706-6419 
Mobiltelefon:06-20-9877-273

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS













Olcsó burkolást, gipszkartonszere-
lést és kisebb kõmûvesmunkát vállalok. 
T:06 20 418 0204

TÁRSKERESÕ

TELEK

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

Érden két körpanorámás telek eladó 
215 N-öl 6,5 M Ft, 410 N-öl 13 M Ft. 
T:06 20 278 3306







TETÕSZERVIZ

TÛZIFA

TV JAVÍTÁS

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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



AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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Mondják, nincs két ugyanolyan 
meccs, bár ezúttal az érdiek 
reménykedtek, talán mégis meg 
lehet ismételni a tavaly novem-
ber 23-án látottakat, amikor a 
narancssárgák végig dominálva 
magabiztosan, 34-27-re lépték le 
a másik bronzaspiránst. Azóta 
a felek gyakorlatilag végigzon-
gorázták az összes lehetséges 
kimenetelt, ami egy párharcban 
csak előfordulhat, az ÉRD pedig 
legutóbb saját közönsége előtt 
vett elégtételt az alapszakasz 
utolsó fordulójának kudarcáért. 
A hétméteresekkel eldőlt össze-
csapásnál nem is lehetett volna 
szorosabbat kitalálni, az viszont 
sejthető volt, mentálisan nagyon 
egyben vannak Szabó Edina ta-
nítványai. Triscsuk Krisztina 
hat másodperccel a vége előtt 
egyenlített, Szvetlana Gridnyeva 
pedig megbabonázta az Újváros 
válogatott lövőit is, így egyszerû 
volt a képlet: kettőből egyet 
nyerni kellett Fejér megyében. 
Természetesen a medálról dön-
tő meccsről sem hiányozhattak 
az érdi drukkerek, akik létszá-
mának valószínûleg csak a csar-
nok befogadóképessége szabott 
határt.

Jelentősen megnehezítette a 
Kohász dolgát a roppant tehet-
séges és már Németh András 
látókörébe is bekerülő Csapó 
Kyra súlyos sérülése, a tehetsé-
ges kapus ugyanis keresztsza-
lag-szakadást szenvedett. Víg 
Vivien talentumát sem lehet 
ugyanakkor megkérdőjelezni, 
ennek megfelelően azonnal ha-
zai védéssel indult a találkozó. 
Az első mérkőzés kevés gól-
ja újfent várható volt, ugyanis 
mindkét vezetőedző a biztos vé-
delemre helyezte a hangsúlyt. 

Jól kezdett a piros mezes csa-
pat, a Bulath Anita és Hosszu 
Boglárka által megszerzett ko-
rai előny roppant fontos volt. 
Ráadásul a Dunaújváros elleni 
tapasztalatokból kiindulva, a 
kétgólos differencia már-már je-
lentősnek számított. A lassabb 
kezdés után aztán mégis be-
lelendültek a felek a góllövés-
be, Schatzl Nadine-nak sikerült 
egyenlítenie, de a vezetést újra 
meg újra a hazaiak szerezték 
vissza. Az első tíz perc végén 
Bulath Anita és Vincze Melinda 
parádés összjátéka inkább a 
Mátéfi-alakulatnak adott plusz 
energiákat, így aztán a Kohász 
nagyon beindult. Víg Vivien a 
kapu előtt halmozta a bravúro-
kat, elől pedig Vincze Melinda, 
Bulath Anita és Hosszu Boglárka 
volt nagyon elemében, így vil-
lámgyorsan 8-4-re lépett el az 
Újváros. A félidő derekán nem 
volt szabad tovább várni az idő-
kéréssel, Szabó Edinának pedig 
sikerült rendezni a sorokat, el-
lenfele után iramodott az ÉRD. 
Szara Vukcsevics gólját követő-
en azonban viszonylag gyorsan 
lankadt a lendület, a hazaiak 
rendezték a sorokat és visszaál-
lították a négygólos differenci-
át, ami aggasztó volt az ezúttal 
zöld-feketében játszó narancs-
sárgák ellen. Bulath Anita hét-
méteresből hibázott, ám még 
ez sem bosszulta meg magát, 
hiszen a magabiztos előny tuda-
tában kézilabdázhatott a hazai 
alakulat. A szünethez közeledve 
Klivinyi Kinga és Szekeres Klára 
vezetésével lopózott közelebb 
az ÉRD és senki nem gondolta, 
hogy bő három perccel a félidő 
vége előtt a 12-9-es eredmény 
már nem változik. Pedig így 

történt, Bulath Anita kapufája, 
Triscsuk Krisztina kihagyott he-
tese, valamint Víg Vivien ziccer 
védése borzolta a kedélyeket a 
szünetig. 

A védekező játék szerelmesei 
és a szimplán izgalmakat sze-
retők is csettinthettek a szünet-
ben, a hazai szurkolók pedig 
Ferling Bernadett megmozdu-
lásánál tehették meg ugyanezt. 
Az ÉRD azonban még szigorúbb 
védőmunkára váltott ezután, tá-
madásban pedig elkezdte ledol-
gozni egy ilyen karakterû össze-
csapáson jelentősnek mondható 
hátrányát. Sorrendben Kovács 
Anna, Alja Koren és Kisfaludy 
Anett szerzett gólt, míg a fal 
csírájában fojtott el mindenfajta 
újvárosi támadást. Ezek után 
már benne volt a levegőben az 
egyenlítés, ami végül Schatzl 
Nadine büntetőjével lett meg, 
ám válaszképpen – csaknem 
tízpercnyi hazai gólcsend után 
– Bulath Anita átlövésével ismét 
hazai előny állt eredményjel-
zőn. Schatzl Nadine vette há-
tára csapatát és lőtte sorra a 
fontos gólokat, de Bulath Anita 
is vezérként mutatott utat tár-
sainak. Az 50. percben 16-16 
volt az állás, minden egyes gól-
nak innentől hatványozott súlya 
volt. Igen ám, de arra senki 
nem gondolt, hogy az eddigi-
hez képest potyogni kezdenek 
a találatok. Az ÉRD szempont-
jából nagyon jól indult a hajrá, 
Szara Vukcsevics, Kovács Anna 
és Klivinyi Kinga a szakadék 
szélére sodorta az ellenfelet, jól 
mutatja mindezt, hogy Mátéfi 
Eszter négy percen belül két-
szer kért időt. A párharc során 
mindkét együttes nagyon ko-
moly harcosságról és elszánt-

ságról tett tanúbizonyságot. Az 
előző meccsen az érdieknek 
kellett rohanniuk az eredmény 
után most pedig a Kohásznak, 
amely mindent meg is tett az 
egyenlítésért. Ferling Bernadett 
még a sírból hozta vissza a 
reményeket, de nem lehettek 
sokan, akik bő három perccel 
a vége előtt 18-21-es állásnál 
sok esélyt adtak volna a hazai-
aknak. Márpedig Bulath Anita 
rémálommá változtatta az ÉRD 
számára a befejező periódust. 
Repertoárjának bemutatásával 
előbb egalizált, majd a féktelen 
rohanássá változó mérkőzésen 
az utolsó percben a vezetést is 
megszerezte. Közel volt az újvá-
rosi csoda és beteljesülés, de az 
ÉRD semmilyen helyzetben nem 
adta fel! A demoralizáló fordítá-
son másodpercek alatt túltették 
magukat, Alja Korennek pedig 
volt még egy slusszpoénja, így 
22-22 maradt 60 perc játék után 
az eredmény. 

Nincs két ugyanolyan meccs? 
Itt a válasz, ismét jöhettek a 
büntetők! Takács Dusmáta állt 
oda először, de megremegett 
a keze, Szvetlana Gridnyeva 
védett. Az érdi oldalról azon-
ban sorrendben Kovács Anna, 
Bognár Barbara, Klivinyi Kinga 
és Schatzl Nadine sem hibá-
zott. Jöhetett az utolsó kör, ami 
Bulath Anita számára Érden a 
véget jelentette, ezúttal azon-
ban pontosan célzott. Ismét jö-
hetett Alja Koren, és a szlovén 
szélső keze megint sziklaszilárd 
volt, az egyenlítő gól és a min-
dent eldöntő hetes belövésével 
hős lett. 

Az ÉRD lett a büntetők meste-
re, kétszer is ugyanabba a folyó-
ba lépett, de nem sodorta el az 
újvárosi ár. Mátéfi Eszter csapa-
tát is dicséret illeti, hiszen egész 
szezonban elismerést érdemlő-
en teljesített, a bronzpárbajban 
viszont csak az egyik csapatnak 
osztanak érmet. És ez ismét 
az ÉRD együttese lett, amely 
megvédte harmadik helyét a ki-
egyensúlyozott és bombaerős 
magyar bajnokságban. 

Dunaújvárosi Kohász KA - 
ÉRD 26-27 (12-9, 22-22)
Dunaújváros, Városi 
Sportcsarnok, 1000 néző
Játékvezetők: Herczeg Péter, 
Südi Péter
DKKA: Víg Vivien, Csiszár 
Ramóna (kapusok), Ferling 
Bernadett 5 (1), Gera 
Szimonetta 1 (1), Takács 
Dusmáta 1, Sánta Dóra, Kopecz 
Barbara, Ács Anna, Vincze 
Melinda 5 (1), Bulath Anita 
11 (4), Palotás Fanni, Kemény 
Dóra, Hosszu Boglárka 3, Rádl 
Tímea, Grosch Vivien, Kővári 
Barbara

Dunaújvárosi Kohász KA - ÉRD 26-27 (12-9, 22-22)

Bronzérem lett a dráma vége!

Vezetőedző: Mátéfi Eszter
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória(kapusok), Török 
Petra, Schatzl Nadine 6 (1), 
Triscsuk Krisztina 2, Kovács 
Anna 5 (2), Szara Vukcsevics 
2, Szekeres Klára 1, Kisfaludy 
Anett 1, Klivinyi Kinga 4 (1), 
Wolf Alexandra, Oláh Nóra, 
Alja Koren 4 (1), Bognár 
Barbara 2 (1), Mester Nóra
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 9/7, ill. 7/6
Kiállítások: 6, ill. 8 perc

A párharc végeredménye: 2-0 
az ÉRD javára.

A bajnokság  
további eredményei:

Döntő: 
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– Győri Audi ETO KC  
25-32 (10-18)
Győri Audi ETO KC – FTC-Rail 
Cargo Hungaria 30-25 (16-11)
Aranyérmes: a Győri Audi ETO 
KC 2-0-s összesítéssel. 
5-8. helyért:
Fehérvár KC – Eubility Group 
Békéscsabai ENK SE  
25-23 (11-12)
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– Ipress Center-Vác 16–16 (7–7) 
9-12. helyért:
MTK-Budapest – Eszterházy 
KFSC-Globál Safe  
24–22 (10–10)
DVSC-TVP–Veszprém Barabás-
Duna Takarék 31–21 (17–13)

 Szarka András

Szara Vukcsevics mezét vasalják ki szépen a falban – most nem azért, hogy leolvasható legyen a száma

Kisfaludy Anett megszabadult a védõktõl – bár mindent megtett érte, nem 
sokszor adatott meg ez az élmény

A hõs, Alja Koren a kör közepén - csak jó barátok veszik körül

Bokszmeccsen és kézilabda ütközet végén is a felemelt kéz jelenti a 
gyõzelmet – Tekauer Norbert ismeri el Szvetlana Gridnyeva érdemeit

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

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

Kedvezményeink 2014. május 31.-ig érvényesek.

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

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

BETONACÉL
átm. 08 – 25 mm

TÁVTARTÓ
magasság: 4 – 50 cm

HEGESZTETT HÁLÓ
átm. 4,2 – 10 mm

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


