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Fölényes gyõzelem
A kormánypártok a megszerezhető huszon
egybõl tizenkét mandátumot szereztek.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Gyerekek ünnepe

Közvélemény-kutatás
Felmérés készült: hogyan látják az érdiek
a város fejlõdését?

Közgyûlés
Huszonhárom napirendi pontot tárgyalt a
városi plénum a májusi tanácskozásán.

Gyenge játék
A riválisok is botlottak, így az érdi labdarú
gók mindenképp ezüstérmesek.

Családi

Helyben, hely benn
Május 24-én a gyerekeké volt a fõtér és a Magyar Földrajzi Múzeum kertje. Színes
programokkal, foglalkozásokkal, harapnivalókkal várták a legkisebbeket a szervezõk:
az önkormányzat, a városi intézmények és sok-sok szervezet. Ezen a napon minden
a gyerekekért volt: nekik szólt a rendõrautó dudája, nekik koncerteztek a zenészek,
sütötték az ingyenes palacsintát, kenték a zsíros kenyeret. 
11. oldal

sportnap

Hõsök napja, megújult emlékhelyen

Helyismereti verseny sokféle lehet. Lehet tudásalapú,
helyben ülõ, gondolkodó, útilapus, uccu neki, vagy akár
kreatív mûvészettel teli. De hogy mindezek mellett a
jókedv és vidám hangulat legyen a legfontosabb, azt ritkán tapasztaljuk. A Magyar Földrajzi Múzeum Helyben,
hely benn címû helyismereti versenyének feladatait
teljesítõ diákjainak élményekkel teli történeteibõl mind
a szülõk, mind a pedagógusok is megállapíthatták, hogy
remek dolog részesei lehettek ezúttal is a gyerekek.

7. oldal

Elõdeinktõl, szüleinktõl
tanulhatunk család- és
hazaszeretetet, tisztele
tet és hûséget, ám a
hõsiesség olyan jellemvonás, amit konkrét helyzet, olykor csak a pillanat
szül – emelte ki ünnepi
beszédében Tóth Tamás
alpolgármester a hõsök
napján rendezett emlékünnepségen, amit a napokban elkészült, új emlékhelyen tartottak meg
Érd-Ófaluban, a Hõsök
terén.
3. oldal

Íjászat, foci, alakformáló
torna, ulti és snapszer, no
meg birkózás várta a családokat az Érdi Spartacus
SC szombati nyílt sportnapján, a Batthyány iskola „faházában”. 

15-16. oldal
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Felmérés készült: hogyan látják az érdiek a város fejlõdését?

Milliós támogatás
a könyvtárnak és a múzeumnak

XXIV. évfolyam, 2014. május 29.

A polgármester
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelentkezés 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 előzetes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri
Hivatalban

A képviselôk fogadóórája:
1. 

ANTUNOVITS
ANTAL
20-/363- 8498
Folyamatos,
mindig elérhe
tõ, Alsó u. 91.

2. 

A közvélemény-kutatás egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a többség érzékeli a város fejlõdését, de még mindig sokan vannak a nem válaszolók

Az érdiek szerint 2010 óta fejlõdött az egészségügyi
ellátás, a köztisztaság, a közbiztonság, valamint a
helyi kulturális élet helyzete, romlott viszont a munkahelyteremtésé és -megõrzésé. Az itt élõk jelentõs
része nem tud véleményt mondani az oktatási intézmények és a szociális ellátás helyzetérõl, valamint a
helyi tömegközlekedésrõl – derült ki a polgármesteri
sajtótájékoztatón ismertetett közvélemény-kutatásból.
T. Mészáros András ezen kívül beszámolt arról is, hogy
állami támogatáshoz jutott a könyvtár és a Földrajzi
Múzeum.
T. Mészáros András polgármester a Nézőpont Intézet felmérését ismertetve múlt szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: a közterületek és köztisztaság a megkérdezettek 57 százaléka szerint
„jelentősen”, illetve „inkább”
fejlődött, míg 29 százalék szerint „jelentősen” vagy „inkább”
hanyatlott. Az egészségügyi ellátás szintén 57 százalék szerint
javult, 27 százalék szerint romlott. A kulturális élet 55 százalék
szerint fejlődött, 15 százalék szerint hanyatlott, míg 30 százalék
nem tudott, illetve nem akart
vélemény formálni a helyi kulturális életet illetően. A járdák,
utak állapotával kapcsolatban viszont alig akadt olyan, akinek ne
lett volna véleménye (ez utóbbi
csupán 9 százalék); 47 százalék szerint fejlődés, 44 százalék
szerint hanyatlás tapasztalható
e területen. A közbiztonság a
nyilatkozók 42 százaléka szerint javult, 37 százaléka szerint
rosszabbodott. A helyi tömegközlekedésről a megkérdezettek
44 százaléka nem tudott mit
mondani – a maradék 37 százalék szerint javult, 18 százalék
szerint romlott. Az oktatási intézmények helyzetéről is csupán az emberek 55 százaléka
mondott véleményt: 35 százalék
úgy látja, hogy az elmúlt évek
javulást hoztak, míg 20 százalék
szerint hanyatlást. A szociális
ellátásról még kevesebben nyilatkoztak: mindössze 45 százalék. 26 százalék szerint az ellátás javult, 19 százalék szerint
romlott. A munkahelyteremtés
és –megőrzés volt az egyetlen
terület, ahol a válaszadók közül
többségben vannak azok, akik
szerint a helyzet az elmúlt években rosszabbodott: ezt 33 százalék vallja, míg a javulás mellett
22 százalék tette le a voksát.

Látható, hogy az érdiek többsége nem helyben dolgozik – 44
százalék ugyanis nem válaszolt
erre a kérdésre.
T. Mészáros András az adatok
ismertetése mellett elemezte is
a reprezentatív, 800 fő megkérdezésén alapuló felmérés eredményeit.
– Alapvetően a város fejlődését
érzékelik az érdiek. Láthatóan
jó irányban mozdult el a szemétszállítás; az ÉTH elnyerte a
városlakók bizalmát, ami remélhetőleg tovább erősödik majd.
Természetesen érdemes annak
is utánanézni, miért gondolja
úgy az emberek 29 százaléka,
hogy rosszabb a köztisztaságért
végzett munka, mint eddig, mikor jóval többet költünk rá – vetette fel a polgármester, aki az
egészségügyi ellátás fejlődésével
kapcsolatban utalt arra: nemcsak a szakorvosi rendelő újult
meg az elmúlt években, hanem
– három kivételével – a háziorvosi rendelők is.
– A kulturális élettel kapcsolatban is pozitív az elmozdulás, míg a járdák, utak állapota
a legkonfliktusosabb kérdés.
A csatornaépítés során rengeteg,
40 km új út épült, és minden
utat helyreállítottak, de még
mindig sokan érzik úgy, hogy
az utak állapota jelentősen romlott 2010 óta – jegyezte meg T.
Mészáros András, aki a közbiztonságot illetően emlékeztetett
arra: pár éve mintegy százmillió
forintos önkormányzati forrásból térfigyelő kamerarendszert
szereltek fel, és ezt idén remélhetőleg sikerül további 22 kamerával bővíteni.
– Indultunk egy pályázaton,
eredmény azonban még nem
született. Terveink szerint a
kiemelten fontos területeken,
oktatási, nevelési intézmények

környékén helyeznénk el új kamerákat, illetve azoknál a nagy
forgalmú kereszteződéseknél,
ahol a városba való bemenetelt és az onnan való kihajtást
ellenőrizni tudjuk – tette hozzá
a polgármester, aki a közbiztonság javítása érdekében tett
erőfeszítések közt említette a
körzeti megbízotti irodák felállítását, illetve a polgárőrök
számának jelentős növekedését, munkájuk önkormányzati
támogatását.
– Az elmúlt három évben havi
egy‑egy millió forint támogatást
ad az önkormányzat a polgárőrségnek, segítve az önkéntesek
áldozatos munkáját – tette hozzá
a polgármester, aki furcsállotta,
hogy az oktatási intézmények,
illetve a szociális ellátás tekintetében az emberek jelentős része nem tudott választ adni a
fejlődés irányát firtató kérdésre.
– Úgy látszik, sokan nem tudnak az óvodai férőhelybővítésekről, a bölcsőde újjáépítéséről, a
Gárdonyi iskola gimnáziummal
történő bővítéséről és egyéb fejlesztésekről, azaz javítani kell a
kommunikáción – szûrte le T.
Mészáros András.
A munkahelyteremtéssel kapcsolatos felmérési eredményekről kapcsolatban a polgármester
azt jegyezte meg: bár többen
nyilatkoztak úgy, hogy a helyzet
az elmúlt években romlott, a válság ideje alatt sem lett rosszabb
Érden a helyzet – ide telepedett
a DM logisztikai központja, és
a Prettl Kft. is bővült, emellett
most épül a Mobis Zrt. csarnoka. Hamarosan pedig elkezdődik
Érd-Parkvárosban az Interspar új
áruházának építése is, ami szintén munkahelyeket teremt.
– Szeretnénk, ha minél többen dolgoznának Érden, hiszen
nemcsak az itt élőknek jó, hogy
a lakóhelyük közelében dolgozhatnak, hanem a város belső
fejlődését is előremozdítja, és a
kézmûipar, a belső kereskedelem és a szolgáltatóipar is előretörhet. A cél tehát az, hogy
minél több beruházó, vállalkozó megjelenjen Érden, lerakva
fentek alapját – zárta a közvélemény-kutatás ismertetését a
polgármester.
T. Mészáros András sajtótájékoztatóján bejelentette azt is:
a Magyar Földrajzi Múzeum és
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár
állami támogatásban részesül.

– A térség települései közül
Érd, Százhalombatta, Buda
örs, Törökbálint és Diósd ön
kormányzata kap támogatást
az Emberi Erőforrások Minisz
tériuma Kultúráért Felelős
Államtitkárságától a helyi olvasási lehetőségek bővítésére, a nyilvános könyvtárak
gyûjteményi fejlesztésére, új
könyvek és egyéb információhordozó könyvtári dokumentumok beszerzésére. A Csuka
Zoltán Városi Könyvtár a megítélt 1.962.000 forint támogatás
legfeljebb harminc százalékát
mûszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak megújítására is
fordíthatja, a Magyar Földrajzi
Múzeum pedig közel hatmillió
forintot költhet eszközfejlesztésre, üzemeltetésre – tájékoztatott
T. Mészáros András.
A polgármester ezen a szerdán
már a TeSzedd! akció eredményeiről is tudott adatokkal szolgálni. Mint mondta, a tizenhat
érdi helyszínen 33,2 tonna hulladékot gyûjtött össze mintegy
kétszáz önkéntes az országos
akció keretében.
– Érdemes megemlíteni azt
is, hogy autógumiból 2070 kiló
gyûlt össze – ezt a mennyiséget Érd kirándulóhelyein, illetve erdőszéleken hajították el.
A szomorú az, hogy a szemetet,
használhatatlanná vált autógumit a hulladékudvarban is leadhatnák gazdáik, de nem, ők
inkább az erdőben szabadulnak
meg a szemetüktől. Így plusz
munkát és kiadást rónak az önkormányzatra, illetve a helyi
társadalomra – hangsúlyozta T.
Mészáros András, aki végezetül
megköszönte az akcióban részt
vevő civil szervezeteknek, önkénteseknek azt, hogy segítettek
tisztábbá tenni a várost.
– Ha már várostisztítás, ezúton
kérek mindenkit, hogy a kerítése előtt, illetve a vízelvezető
árokban is vágja le a füvet. Az
ezt elmulasztók figyelmeztetésre,
majd bírságra számíthatnak – jegyezte meg a polgármester, aki
azzal zárta szavait: a város vezetése még 2006-ban azt a célt tûzte
ki, hogy Érd olyan településsé
váljon, amely városi kényelmet
nyújt, ám megőrzi a zöldfelületeket, a falusias intimitást.
– Szeretnénk, ha ez minél
több ember céljává válna – hangsúlyozta a polgármester.

Ádám Katalin

MÉSZÁROS
MIHÁLY
30/537-3997
Telefonos
megbeszélés
alapján az Összefogás
Egyesület Székházában,
Alsó u. 8.

3. 

9. 

FÜLÖP
SÁNDORNÉ
20/513-7218
Telefonon tör
ténõ egyeztetés alapján minden
hónap második csütörtökén 18–19 óráig az
Összefogás Egyesület
Székházában, Alsó u. 8.

10. 

KÉRI
MIHÁLY
20/800-9079
Telefonon tör
ténõ egyeztetés alapján.

MÓRÁS
ZSOLT
11. 
20/280-8197
Telefonon
történõ egyeztetés alapján.

4. 

SEGESDI
JÁNOS
20/572-0467
Alpolgármes
teri és kép
viselõi fogadóóra minden hét keddjén 9–12
óráig a Polgármesteri
Hivatalban.

5. 

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

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.
TÓTH
TAMÁS
23/522-369
Alpolgármes
teri és képviselői fogadóóra előzetes
telefon bejelentés alapján
a Polgármesteri Hiva
talban.

8. 

tés után.

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

     

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.

    

tés után

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

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.
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Megújult emlékhelyen hajtottak fejet az érdiek a Hõsök Napján

A hõs nem önmagáért;
Minden közösség életében fontos pillanat a megemlékezés. Fontos, mert az emlékeink teszik egyértelmûvé
és világossá nemzeti hõseink példáit. Elõdeinktõl,
szüleinktõl tanulhatunk család- és hazaszeretetet,
tiszteletet és hûséget, ám a hõsiesség olyan jellemvonás, amit konkrét helyzet, olykor csak a pillanat szül
– emelte ki ünnepi beszédében Tóth Tamás alpolgármester a Hõsök Napján rendezett emlékünnepségen,
amit a napokban elkészült, új emlékhelyen tartottak
meg Érd-Ófaluban, a Hõsök terén.
Régi, ám teljesen megújított
helyszínen emlékeztek meg az
érdiek május 25-én a világhábo‑
rúkban elesett katonákról. Az
új emlékhely az I. világháborús
szobor felújításával és környe‑
zetének parkosításával jött létre,
miközben a szobor talapzatát is
felújították, és az ott elhelye‑
zett gránitlapokra az I. és II.
világháborúban elesett katonák
névsorát is rávésték. Erről T.
Mészáros András polgármester
beszélt köszöntőjében.
– A civil egyesületeknek,
azoknak az embereknek kö‑
szönhetjük ezt az emlékhelyet,
akik éveken, évtizedeken ke‑
resztül őrizték a hősök emlékét
a szívükben. Õrizték az I. és a
II. világháborúban elesett kato‑
nákét is, és megtettek mindent
azért, hogy mi se felejtsük el,
nekünk is ott legyen a fejünk‑
ben és a szívünkben is. Pokorni
Feri bácsi hosszú évek során,
fáradságos levéltári munkával
gyûjtötte, és az egyesület se‑
gítségével állította össze azt a
névsort, amit könyvbe foglalva,
több éve őrizünk a Polgármesteri
Hivatalban. Miklósi Éva és társai
évek óta szorgalmazták, hogy a
Hősök könyve egy emlékhellyé
manifesztálódjon, ahová el le‑
het jönni leróni kegyeletünket.
Emlékezni kell, amíg emlékez‑
ni lehet azokra az emberekre,
nagyapáinkra, az ő testvéreikre,
nagybátyáinkra, apáinkra, akik
ebben a háborúban meghaltak
– hangsúlyozta a polgármester,
majd azt is megindokolta, miért
lett egy emlékhellyé a két hábo‑
rú emlékmûve:
– Fontos, hogy mindkét há‑
borúnak egy helyen van immár
emlékhelye. Nem azért, mert
ma is vannak olyan történészek,
akik úgy vélekednek, hogy a két
háború lényegében egy nagy
háború volt, csak egy kis szü‑
net állt be 1918 és 1939 kö‑
zött, hanem azért, mert ezeket a
hősöket emlékünkben egyként
megélve akarjuk látni, egyként
megélve szeretnénk hallani, és
egyként megélve szeretnénk
megőrizni.
T. Mészáros András köszöne‑
tet mondott mindazoknak, akik
az utóbbi hetekben rengeteget
dolgoztak azért, hogy a hősök

napjára ékesen elkészüljön
minden.
– A civilek, a történészek és a
levéltárakban munkálkodó em‑
berek igyekezetén túl szükség
volt arra a gyakorlati munkára
is, amely megvalósította ezt az
emlékhelyet. Köszönet illeti az
ÉKFI munkatársait, hogy három
hét alatt, megfeszített munkával
sikerült idejében elvégezniük
ezt a feladatot. Köszönet illeti
Szilasi Lászlót, aki az eszten‑
dők során már megkopott szob‑
rot felújította, és gondoskodott
arról, hogy az elesett katonák
névsora is felkerüljön a gránit‑
lapokra. (Bár lehet, hogy ez a
névsor még nem teljes, ha újabb
adatok birtokába jutnak, még
ki lehet egészíteni.) Köszönet

A megújult szobor, amely a két
világégés hõseinek állít emléket
illet mindenkit, aki akár csak
egy kapavágással is hozzájárult
ahhoz, hogy itt május 25-én,
a Hősök Napján emlékhelyet
avassanak, ahol Érd lakosai
méltó helyen emlékezhetnek
hősi halottaikra – zárta köszön‑
tő szavait a polgármester, majd
Meister Éva színmûvész irodal‑
mi összeállítását követően Tóth
Tamás alpolgármester mondott
ünnepi beszédet. Egyebek kö‑
zött egy katona leveléből idé‑
zett, amelyben szerzője arról
ír, hogy olyan hirtelen kellett
hadba indulnia, hogy még sze‑
retteitől sem tudott elköszönni.
A magyar katona levele több
tízezer katonáéhoz hasonló, és
máig nem tudni, pontosan há‑
nyan is vesztették életüket az I.

A Fidesz érdi szervezete képviseletében Fülöp Sándorné és Donkó Ignác
koszorúzott
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a közösségért vállal áldozatot

Tóth Tamás alpolgármester hangsûlyozta: hõsnek nem születik senki, de
adott pillanatban, ha a helyzet úgy hozza, hõssé válhat
világháborúban. Rájuk, mind‑
annyiukra emlékezünk, mert az
emlékeink teszik egyértelmûvé
és világossá nemzeti hőseink
példáit. Elődeinktől, szüleinktől
tanulhatunk család- és hazasze‑
retetet, tiszteletet és hûséget, ám
a hősiesség olyan jellemvonás,
amit konkrét helyzet, olykor
csak a pillanat szül – hangsú‑
lyozta az alpolgármester, majd
azzal folytatta:
– Az I. és II. világháborúban
elesett honfitársaink emléke bé‑
keidőben is hat. Az ő példájuk‑
ban válik világossá az üzenet:
az ember nem születik hősnek,
nem készül hősies tettekre, de
elérkezhet az életében egy pil‑
lanat, amikor dönteni kell, de
az élet ezt a kérdést nagyon
keményen teszi fel, és nincs idő
a halogatásra. Ez az a pillanat,
amikor a hős megszületik. Nem
önmagáért, a közösségért vál‑
lal áldozatot. Ez a közösség a
nemzet, amit Kölcsey Ferenc is
oly szépen és egyszerûen meg‑
fogalmazott: „a haza minden
előtt”. Akikre ma emlékezünk,
nem menekültek el a tettek elől,
pedig ők sem születtek hősök‑
nek, de a szívükben élt Kölcsey
óvó figyelmeztetése, amely tett‑
re késztette őket, amikor eljött a
pillanat – mondta Tóth Tamás.
A Magyar Kábel Mûvek férfi‑
kara Stibló Anna vezényletével
katonadalokat adott elő, majd
Stencinger Norbert történész
emlékezett a hősökre. Utalt
arra, hogy száz évvel ezelőtt,
május tájékán leginkább két
dolog foglalkoztatta a magyar
férfiakat. A városban az, hogy
megérkezett az angol futball vá‑
logatott, és várták a nagy mér‑
kőzést. A falusiakat pedig az,
hogy milyen lesz a termés, ked‑
vez‑e majd az időjárás, lesz‑e
elég aratni való. A példával azt
kívánta érzékeltetni, hogy a há‑
borúban hősi halált halt katonák
ugyanolyan „hétköznapi” em‑
berek voltak, mint mi vagyunk.
Érző, gondolkodó, élni akaró,
egyszerû emberek. Hőssé egyet‑
len pillanat alatt váltak. Pedig
nem katonák akartak lenni, ha‑
nem tanárok, orvosok, esetleg
egyházi karriert terveztek, és
leginkább focimeccsekre szeret‑
tek járni. Ám eljött a pillanat,
amikor fel kellett szállniuk a ka‑
tonavonatra, amit elindítottak a
szerbiai vagy az orosz front felé.
Mindenki arra számított, hogy
ez sem lesz más, mint afféle
„férfi virtus”, s mire a levelek
lehullanak a fákról, már újra
itthon lesznek. Aztán ahogy
közeledtek a frontvonalhoz, a
lelkesedésük egyre inkább le‑
lohadt, és olyasmi várt rájuk,
amire gondolni sem mertek.
A háborút elvesztette az ország,
de ez nem a katonákon múlt.
Mintegy hatszázezer áldozata

volt a háborúnak. Akik hazajöt‑
tek, romokban heverő országot
találtak, s mire újjáépítették,
és kissé nyugodtabban élhet‑
tek volna, jött az újabb háború.
Mi szerencsések vagyunk, mert
olyan korba születtünk, amely‑
ben a fő feladatunk az emléke‑
zés. Nekünk nem kell a frontra
menni, fegyverrel megvédeni a
hazát, de kötelességünk, hogy
emlékezzünk azokra, akik
ezt megtették! – hangoztatta
Stencinger Norbert.
Miután a felújított emlékmûvet
Erdélyi Takács István református
lelkész megáldotta, majd Hajdú
Ferenc provikárius kanonok
megszentelte, az önkormányzat,
a nemzetiségi önkormányzatok,
a pártok helyi szervezetei, és
a civil szervezetek képviselői,
valamint az emlékező résztve‑
vők egyenként fejet hajtottak
az emlékmûnél és elhelyezték a
megemlékezés koszorúit és virá‑
gait. A megemlékezést a Lukin
László Általános Mûvészeti
Iskola fúvós zenekara tette tel‑
jessé. 
Bálint Edit
Bottyán Jánosról mégsem mond‑
hattuk azt, hogy vak, mert az
úttörőcsapat egészét felvonulta‑
tó ünnepségek emelkedettségét
mégiscsak kikezdte volna az el‑
fojtott kuncogás. Maradt nekünk
a játék, még a számháborút is
élveztük a maga idejében, bár
amikor összeterelték Érd vala‑
mennyi úttörőjét a Fundokliában,
azért volt némi szervezetlenségre
utaló tanácstalanság. Kit olvastak
már ki a játékból és ki bujkált
még órák múlva is a rekettyésben.
A rajzlapra írott és a homlokomra
izzadt számomat állandóan elfe‑
lejtettem, tehát engem többször
is kilőhettek, de úgyis az esti
tábortûz izgatott minket, meg a
játék, merthogy elsősorban gye‑
rekek voltunk, ekképpen a szo‑
cialista embertípusnak csak egé‑
szen halovány ígéretei. A hosszú
szónoklatokat és a frázisokat már
akkor is nehezen bírtuk, az oko‑
sabbja időben elájult a napon,
s az ápolást igyekezett dédelge‑
tésnek fölfogni. Fogalmunk sem
volt, hogy az úttörőmozgalom or‑
szágos népszerûségét úgy sikerült
magalapozni, hogy a cserkész‑
mozgalmat betiltották, s azokat,
akik ezt kevéssé vették komolyan,
és a romantikát erkölcsi tartásuk‑
kal együtt nem tették naftalinba,
meg is hurcolták, le is csukhat‑
ták. Ha pedig egy‑egy idősebb
bácsi „Ja, ti olyan mai cserkészek
vagytok!” felkiáltással ismert föl
bennünket, akkor nem is értettük,
mire gondol. Elárulhatom, hogy
nem elmélkedtünk különösebben
azon, hogy ideológiailag milyen
irányba haladunk, mi egyszerûen
kerestük a szabadságot, ami per‑
sze a szabad levegőt jelentette
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Jeles napok
Napjuk volt, most éppen a gye‑
rekeknek. Nem először: a fel‑
jegyzések szerint már a múlt
század húszas éveitől tartot‑
tak ilyen ünnepet, később az
ENSZ is felkarolta, 1955-től pe‑
dig szinte minden országban
kijelölnek erre egy‑egy napot.
Magyarországon 1931 óta van
gyereknap, mégpedig minden
évben május utolsó vasár‑
napján. Ilyenkor országszerte
számos esemény, műsor várja
a családokat, például a gyer‑
mekek ezen a napon ingyen
léphetnek be a különböző ál‑
latkertekbe, vidám- és élmény‑
parkokba.
Idén sem volt ez másképp,
igaz, Érden a városi ünnep‑
ség áttolódott szombatra, ez
azonban mit sem változtatott
a programok színességén, vál‑
tozatosságán. Idejekorán meg‑
jelentek városszerte a plakátok,
részletes előzetes ismertetőt
közölt az Érdi Újság is, a szü‑
lők, családok előjegyezhették
maguknak, mikor, min akarnak
részt venni. Mint lapunk 11.
oldalán olvasható: sok egyéb
mellett ugrálóvár és kipróbál‑
ható rendőrmotorok, Pingvin
Pityu és Tranzit Zenekar, pala‑
csinta és csokoládé várta a fia‑
talokat – természetesen ingyen,
köszönet a szervezőknek és a
támogatóknak. Látva az ünnepi
kínálatot, a sokféle ajándékot,
a kirakodó vásárt, akár fel is
tehettük a kérdést gyerekünk‑
nek, egyéb ünnepi alkalmak‑
hoz hasonlóan: mit választasz,
mit kérsz gyereknapra?
Azt azonban ritkán gondoljuk
végig: miért is van szükség
ilyen „jeles” napokra? Mert tud‑
juk, nemcsak a gyerekeknek,
hanem sok másnak is van „sa‑
ját” napja: építőknek és peda‑
gógusoknak, bányászoknak és
katonáknak, önkénteseknek
és űrhajósoknak – és igen: a
nőknek és az édesanyáknak is
van napjuk. Többféleképpen
értelmezhetjük ezeket a ki‑

emelt dátumokat. Tekinthetjük
például figyelemfelkeltő alkal‑
maknak: nagyon fontosak vagy‑
tok nekünk, gondolunk rátok,
megemlékezünk rólatok, még
ajándékot is kaptok. Rengeteg
példa van arra is, hogy ezek
a napok mennyire alkalmasak
bizonyos kapcsolatok „kipipálá‑
sára”. Anyának vittünk virágot,
felköszöntöttük, megpusziltuk
– egy évig „le van a gond” ró‑
la. A munkahelyi nőnapok pe‑
dig napjainkra kezdenek csak
normális medrükbe kerülni
egy‑egy szál virággal, és ez így
rendben is van. A középkorúak
azonban még emlékezhetnek a
szakszervezeti ajándékkal – kis
váza, esetleg vállalati emblémá‑
val díszített műanyag hamutar‑
tó – ékesített formális ünnepsé‑
gekre, amikor a köszöntő be‑
szédekből azt is megtudhattuk,
hogy „elvtársak, nagyobb súlyt
kell fektetni a nőkérdésre”.
Gyerekeink esetében termé‑
szetesen nincs, nem lehet szó
formális ünneplésről. Minden
egészséges gondolkodású, nor‑
mális ember szereti a gyereke‑
ket, igyekszünk tehát önfeledt,
vidám és tartalmas szórakozást,
értékes élményeket nyújtani
nekik. Kevés örömtelibb érzés
van, mint mikor azt látjuk, hogy
egy apróság – kiváltképp, ha sa‑
ját gyerek vagy unoka – nevet,
kacag, gondtalanul örül valami‑
nek. Nemsokára úgyis felnőtt
lesz belőle, és akkor…
Tényleg: nem kellene vala‑
mikor csak úgy, egyszerűen
felnőttnapot tartani? Amikor
jókedvűek lennénk, amikor azt
csinálhatnánk, amit csak aka‑
runk? Amikor az ünnep regge‑
lén valaki, esetleg kis kezével
egy csöppet átölelve nyakunkat,
megkérdezné tőlünk: mondd,
te mit kérsz felnőttnapra?

Szervezkedõk

fogadták, a reménykedők elmor‑
zsoltak egy csendes káromkodást
a kocsmában, a levegő és a reform
megállt és éltünk, ahogy tudtunk.
Az ötvenes évekhez képest job‑
ban. Minden viszonyítás kérdése,
így ha a magánterületre nem kel‑
lett kitenni a táblát, hogy belépni
tilos, akkor a közéletet élte min‑
denki úgy, ahogy akarta. Érdekes
módon azért túl a korabeli vá‑
lasztások egyhangú ürességén,
viszonylag békén hagyva, mert‑
hogy a Hazafias Népfront jelöltje‑
ire szavazott mindenki, aki pedig
elfelejtett volna elmenni egyetér‑
teni, azt szelíden figyelmeztették
hazafias kötelességére, azaz a
voksolásra. Egyetlen politikai for‑
máció és egyetlen civil szervezet
sem anyázta a másikat, nem várta
senki izgatottan az esti eredményt,
aki pedig a szesztilalom miatt sör
nélkül maradt, az csak önmagá‑
nak tehetett szemrehányást. Én
nem mondom, hogy a képviseleti
demokrácia mai formája a legtö‑
kéletesebb, amit ismerek, azt sem
állíthatom, hogy az önkormány‑
zatiság vagy a parlamentarizmus
önmagában bármit megold, de az
kétségtelen, hogy színesebb lett
az életünk. Legalább egy‑egy cé‑
dulával, ami a pártok száma miatt
néha lepedőnyire nő, alkalman‑
ként magunknak is megfogalmaz‑
hatjuk azt, hogy kikben bízunk, és
kiben nem. Hogy a vita hevében
összeveszünk legjobb barátinkkal,
rokonainkkal? A családban marad.
Nincs kellemesebb, mint a nézet‑
különbségek nagyvonalú kezelé‑
se, s a helyreállt békesség. Egyek
vagyunk a másságban. S ezen még
röhöghetünk is – erre koccintsunk!

Antall István

akkoriban, s amikor szenvedé‑
lyesen rúgtuk a port, alig fog‑
lalkoztatott bennünket, hogy ez
úttörő olimpia, vagy csak a má‑
sik utcabeliekkel sehol ki nem
írt focimeccs. Ugyanilyen min‑
den formalitást mellőzve lettünk
kisdobosok és írtak be minket a
KISZ-be a középiskolai felvételi
után. A gyûlésekkel volt mindig a
legnagyobb baj, mert a „van kér‑
dés pajtások, nincs kérdés pajtá‑
sok, köszönöm pajtások” magyar
kortárs filmbeli párbeszéd az öt‑
venes évek közéleti magatartására
utalt, de mi nyugodtan magunkra
ismerhettünk az 1968-as zakla‑
tott esztendőt  messze magunk
mögött hagyva. Érd nyugalmát
viszonylag kevéssé kavarta föl az
akkor egypárt által is felismert és
megnevezett „ifjúsági probléma”,
még kevésbé a nyugati diákláza‑
dások, a beat zenéért nekünk be
kellett bumlizni az Ifjúsági par‑
kig vagy az egyetemi klubokig.
A házibulik pedig szintén osztály‑
társaink megengedőbb szüleinek
lakásán a belváros különböző
szegleteiben zajlottak. Ha a testvé‑
ri tankok dübörgését nem is hal‑
lottuk közelről, az éjnek-évadján
az érdi állomáson átvonuló sze‑
relvények leponyvázott rakomá‑
nya mutatta, hogy a Prágai Tavasz
őszbe fordul. Lonya bácsi (az egy‑
re merevebb mozgású Leonyid
Iljics Brezsnyev, akit később már
csak kitámasztottak a Kreml mell‑
védjére díszszemle idején) sûrû
szemöldöke alól rosszallón né‑
zett az emberarcú szocializmus
szemébe. A hazatérő katonákat
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Városi kitüntetéseket adtak át a közgyûlés májusi tanácskozásán

Településfejlesztési koncepció, térburkoló kõ a tûzoltóságnak
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Az önkormányzat térburkoló követ adományoz az Érd Hivatásos Tûzoltóságnak,
Ófaluban új emlékhelyet alakítottak ki a két világháborúban elesett érdi katonák
emlékére, a Szociális Gondozó Központ pedig a Parkvárosi Közösségi Házban helyiséget kap szolgáltatásainak kihelyezésére – ezekrõl is döntött egyebek között az
érdi közgyûlés a május 22-én megtartott rendes ülésén. Napirend elõtt azonban T.
Mészáros András polgármester városi kitüntetéseket adott át idei díjazottaknak.

A polgármester szokásos felszólítása már elhangzott: kérem a képviselõtársaimat, foglalják el a helyüket, és kapcsolják be a szavazó készülékeiket
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Használt gyermekruhák
cseréje, vására
Minden vásárlót szeretettel várunk!
Szepes Gyula Művelődési Központ

A városi közgyûlés áprilisban
úgy határozott, hogy az Év
Családja Díjat Rózsa Tibor és
családja részére, az Érdi Sport
Díjat Gatchályi Ferencnek, sport‑
szervezői munkájáért adomá‑
nyozza. A kitüntetések átadását
követően, a képviselők néhány
apró változtatással elfogadták
a napirendet, majd – a tanács‑
kozáson megjelent érintettekre
tekintettel és belegyezésükkel
– mindjárt a huszadik napirendi
pontra tértek. Ez három, immár a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában és
mûködtetésében levő, ér‑
di Batthyány Sportiskolai
Általános Iskola, a Gárdonyi
Géza Általános Iskola és
Gimnázium, valamint a Teleki
Sámuel Általános Iskola in‑
tézményvezetői álláshelyére
benyújtott pályázatok vélemé‑
nyezéséről szólt, és a pályá‑
zók beleegyeztek, hogy erről
nyilvánosan tárgyaljanak a
képviselők. A Batthyány isko‑
la igazgatói posztját hosszú
évek óta Rozgonyi János tölti
be, az újabb ötéves megbízatás‑
ra egyedül pályázott. A Teleki
iskola intézményvezetői állás‑
helyére is egy pályázat érke‑
zett, Patkóné Séra Ilona részé‑
ről, aki igazgatóhelyettesként
dolgozott az intézményben,
és korábban önkormányzati
képviselő is volt. A pályázókat
mind a bizottságok, mind pe‑
dig a közgyûlés egyhangúlag
támogatta. A Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium

igazgatói álláshelyét illetően T.
Mészáros András polgármester
kifejtette, a két pályázó egyike,
Pintérné Bernyó Piroska, aki je‑
lenleg megbízott igazgatóként
látja el ezt a felelősségteljes fel‑
adatot, aki egészen váratlanul
került ebbe a helyzetbe, mert az
iskola korábbi igazgatója, szó
szerint egyik napról a másikra
hagyta el az intézményt, ráadá‑
sul a gimnázium első végzőseit
kellett felkészíteni a ballagásra
és az érettségire is. Pintérné
Bernyó Piroska nemcsak, hogy
készséggel elvállalta, hanem
nagyszerûen meg is oldotta ezt
a korántsem egyszerû felada‑
tot, hiszen előtte nemcsak az
osztályfőnöki, hanem az igaz‑
gatóhelyettesi tisztségben is
kiválóan helytállt, ezért a pol‑
gármester – megköszönve a má‑
sik pályázó, Erdőközi Orsolya
jelentkezését, mindenképpen
Pintérnét javasolta a plénumnak
támogatásra. Végül mindhárom
iskola említett pályázóját egy‑
hangúlag alkalmasnak találta a
közgyûlés, bár intézményveze‑
tői kinevezésüket a KLIK hajtja
majd végre.
Ezt követően a plénum a
Településfejlesztési Koncepció
fejlesztési irányairól szóló javas‑
latot tárgyalta. Ez a dokumen‑
tum irányelvekként azt fogal‑
mazza meg, hogy a következő
években, évtizedekben milyen
irányba fejlődjön a város, és
ennek tükrében hogyan aknáz‑
za majd ki az uniós pályázati
lehetőségeket. Csőzik László a

Pénzügyi Bizottság elnöke ki‑
fejtette, az anyag kellőképpen
részletes és alapos, tartalmazza
mindazt, ami a városban a kö‑
vetkező, akár 50 esztendőben
fejlesztést igényel, kérdés vi‑
szont, lesz‑e rájuk forrása az
önkormányzatnak, hiszen úgy
tûnik, az Európai Unió nem lesz
olyan bőkezû, mint korábban,
így a következő hétéves ciklus‑
ban kevesebb fejlesztési pénz‑
re pályázhatnak. T. Mészáros
András viszont úgy vélte, a jö‑
vőben is megtesznek mindent
azért, hogy ezekre a forrásokra
a korábbi évekhez hasonlóan
sikeresen pályázzanak. A 2014.
évi költségvetés rendeletének
módosításában a tavalyi pénz‑
maradvány felhasználásáról
is döntöttek a képviselők, va‑
lamint az államháztartásról

szóló törvény és annak végre‑
hajtásához igazodva módosí‑
tották a közgyûlés Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról
szóló rendeletet, valamint a
Polgármesteri Hivatal alapító
okiratát. Ezt követően elfogadta
a közgyûlés a Városi Televízió,
az Érdi Városfejlesztési Kft és
az Érdi Sport Kft. 2013. évi
egyszerûsített éves beszámoló‑
ját, valamint a Városi Televízió
üzleti tervének módosítását is,
amely az Érdi Rádió kialakí‑
tásával kapcsolatos költségve‑
tés fő összegét is tartalmazza.
A Szociális Gondozó Központ
alapító okiratának módosítására
pedig azért volt szükség, mert
a Parkvárosi Közösségi Ház ki‑
használásának optimalizálása,
valamint az évek óta jelent‑
kező lakossági igények figye‑
lembevételével a jövőben eb‑
ben az ingatlanban a Szociális
Gondozó Központ szolgál‑
tatásai is mûködni fognak.
A Családsegítő Szolgálat és a
Gyermekjóléti Központ számos
programja, többek között a nyáron aktuális Parkoló-program,
de számos egyéb ifjúsági, gyer‑
mek és közösségi programok is  
elérhetőek lesznek az ebben a
városrészben élők számára is.
Mindemellett természetesen az
itt mûködő nyugdíjas klubok‑
nak továbbra is lesz helyük az
épületben. Újabb döntések meg‑
hozatalára volt szükség az Érd
és Térsége Szennyvízelvezetési
Programmal
kapcsolatban,
amelyek elsősorban a házi át‑
emelők megépítését érintették.
Ugyanakkor Pulai Edina kérdé‑
se alapján az is tisztázódott,
hogy az átemelők karbantartá‑
sa, javítása és cseréje nem az
érintett lakosság, hanem az üze‑
meltető faladata lesz. Miután
a képviselők támogatták, hogy
egy önkormányzati tulajdonban
lévő közterületi rendeltetésû
ingatlanból 155 négyzetmé‑
ter nagyságú terület kivonás‑
ra kerüljön, arról is egyhangú
döntést hoztak, hogy az önkor‑
mányzat 1,5 millió forint érték‑

A polgármester a napirend apró változásait jelentette be: két elõterjesztés
tárgyalását elnapolták, egy sürgõs indítvánnyal viszont bõvült a zárt ülés
napirendje

ben térburkoló kő térítésmen‑
tes átadásával támogatja Érd
Hivatásos Tûzoltóságát, amit a
rossz állapotban lévő laktanya‑
udvar felújításához használnak
fel. A májusi tanácskozáson a
városi plénum egyhangúlag el‑
fogadta azt a határozati javasla‑
tot, amely a II. világháborúban
elesett érdi katonák emlékét
őrző emlékhely kialakítására,
és a közgyûlés két korábbi ha‑
tározatának visszavonására vo‑
natkoztak. Utóbbira azért került
sor, mert az emlékmû tervezé‑
sére kiírt meghívásos tervpá‑
lyázat nyertesével egy év alatt
nem tudtak zöld ágra vergődni
– fogalmazott a polgármester.
Kiderült, hogy az ötvösmûvész
csak jóval későbbi időpontra,
szeptemberre tudta volna elké‑
szíteni, ezért a Hősök Napjára
az I. világháborús szobor fel‑
újításával és környezetének
parkosításával párhuzamosan,
a talapzat is felújításra került,
és ennek során az I. és II. vi‑
lágháborúban elesett katonák
névsorát a talapzatra helyezett
gránitlapokra vésték. A Hősök
tere az óvodakertről leválaszt‑
va elkészült, de egy ingatlan
korábbi megvásárlása révén az
óvoda területe is bővülni fog.
Ófalu pedig nemcsak egy méltó
emlékhelyet, hanem egy szép,
tovább parkosítható, alakítható
közösségi teret is kapott – húzta
alá a polgármester. Antunovits
Antal a településrész önkor‑
mányzatának elnöke – aki az el‑
ső kapavágástól az utolsó simí‑
tásokig folyamatosan nyomon
követte a Hősök tere kialakítását
– hangsúlyozta: az óvoda nem
került hátrányosabb helyzetbe,
sőt! A megvásárolt ingatlanban
két új csoportszobát alakítanak
ki, valamint a nyári szünidőben
a játszótér is kibővül, és felújí‑
tásra kerül. Köszönetet mondott
mindenkinek – legfőképpen a
közgyûlésnek, a polgármester‑
nek, az ÉKFI munkatársainak,
Szilasi László kőfaragónak – a
sok segítségért, lelkiismeretes
munkájukért, aminek köszön‑
hetően az itt élők egy méltó em‑
lékhelyet kaptak. A közgyûlés
a gyermekjóléti és gyermek‑
védelmi feladatok ellátásáról
szóló átfogó értékelés elfoga‑
dása mellett tudomásul vette,
és megszavazta a Volánbusz
Zrt. közszolgáltatásban vállalt
2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, azzal a kitétellel,
hogy Antunovits képviselő és
az ófalusiak kérésére, reggelen‑
te nagyobb utastérrel rendelke‑
ző buszokat indítanak. Végül
a képviselők zárt ülésen díjak
városi kitüntetések adományo‑
zásáról is döntöttek.
Legközelebb május 29-én,
rendkívüli tanácskozásra ülnek
össze ismét.	 Bálint Edit

Kitartás és helytállás

a mindennapokban
Igaz, hogy más családokkal szemben hátrányban vannak, hiszen két beteg gyermeket is nevelnek, ám ezt
mégsem tekintik akkora problémának, vagy tragédiának, mint azt sok kívülálló ember gondolja – nyilatkozta a díjátadást követõen Rózsáné Román Zsuzsanna,
aki a közgyûlés május 22-ei ülésének napirendje elõtt
vette át T. Mészáros Andrástól az Év Családja Díjat.
Ugyanezen a napon Gachályi Ferencet, az Érd Városi
Sport Egyesület technikai vezetõjét Érdi Sport Díjjal
tüntették ki.
jelzéseiket, tud rájuk hatni, ami
az autisták sajátos viselkedése miatt, nem mindig mûködik
könnyen. Rózsáné Román
Zsuzsannának a sok tennivalója mellett pedig még jut ereje
arra is, hogy a környezetét türelemre, összetartásra, mások
segítésére ösztönözze. Ennek
ellenére, úgy gondolja, az ő
családjuk is ugyanolyan, mint
bármelyik másik. Gondokkal
és problémákkal küzdenek,
amelyeket meg kell oldani, és
természetesen éppúgy szeretik
gyermekeiket, és a legjobbat
szeretnék nekik nyújtani, mint
a legtöbb házaspár. Ugyanakkor
Rózsa Tibor családja példa arra,
hogy a nehézségek nemcsak a
családok szétesését, hanem az
összekovácsolását is képesek
erősíteni.
Ugyanezen a napon vehette
át városi kitüntetését Gachályi
Ferenc, akit a közgyûlés a több

A szerző felvétele

Az érdi közgyûlés áprilisi ülésén úgy döntött, hogy az Év
Családja Díjat Rózsa Tibor és
családja részére adományozza. A Rózsa házaspár 1970 óta
Érden él. Rózsa Tibor és felesége Rózsáné Román Zsuzsanna
három gyermeket nevelnek,
egy egészséges és két autista
fiút. Péter 1991-ben született,
mûszaki középiskolában tanul. Az 1993-ban világra jött
Roland az autizmus igen súlyos tüneteit hordozza. Szülei
Budapestre hordják speciális iskolába. 2007-ben megszületett
Tibor, akit genetikai tanácsadás
igénybevételével, megfontoltan
tervezett gyermekként vártak.
Két éves korában vált nyilvánvalóvá, hogy ő is autista tüneteket hordoz. Tibike itt helyben,
Érden jár közösségbe. Az édesanya a kitüntetést követően szerényen annyit mondott: igaz,
hogy más családokkal szemben

A város díjazottjai a közgyûlés ülésének kezdete elõtt. Az elsõ sorban
Gachályi Ferenc, mögötte Rózsáné Román Zsuzsanna két fiával.
hátrányban vannak, hiszen két
beteg gyermeket is nevelnek,
ám ők ezt mégsem tekintik akkora problémának, vagy tragédiának, mint azt sok kívülálló
ember gondolja. Õk ugyanis
elfogadták gyermekeiket olyannak, amilyenek. Megbékéltek
ezzel a tudattal, és úgy próbálják élni a mindennapjaikat,
hogy – más szülőkhöz hasonlóan – igyekeznek mindent,
ami csak lehetséges, megadni
csemetéik számára. Ahogyan
csak tudják, segítik őket abban,
hogy a mindennapokban könynyebben vegyék az akadályokat. Rózsáné anyaként próbál
napi szinten helytállni a cseppet sem könnyû feladatok ellátásában. Az anyai nagymama
haláláig lelki és fizikai támasza
volt ebben. Az apai nagyszülők
azonban vidéken élnek, az ő
segítségükre nem számíthat a
család. Az édesapa, Rózsa Tibor
a háttérben segíti feleségét azzal, hogy szorgos munkájával
a biztos megélhetést biztosítja
a családjának. A szülők nagynagy türelemmel viselik a rájuk
nehezedő teendők ellátását, és
hallani sem szeretnének arról,
hogy terheik könnyítése miatt,
a fiúk esetleg bentlakásos intézményben kapjanak ellátást!
Csodálatra méltó az anyának a
türelme, ahogyan a fiúk szélsőséges reakcióit kezeli. Ismeri

évtizedes, áldozatos sportszervezői munkája alapján tartott
méltónak az Érdi Sport Díjra.
Pályafutását 1974-ben kezdte,
amikor Érd Parkvárosi SC utánpótlás technikai vezetője volt.
Kezdetben társadalmi munkában látta el a feladatait, majd
1988-tól főállásban dolgozik az
Érd Városi Sport Egyesületnél.
Perlaki Csilla, a Polgármesteri
Hivatal közmûvelődési referense laudációjában még kiemelte: Gachályi Ferenc pontosan,
precízen végzi a munkáját.
Remekül összefogja a felnőtt és
az utánpótlás csapatok körüli adminisztrációs feladatokat.
Kiváló kapcsolatot ápol a szövetségekkel, a játékvezetőkkel,
így nem egyszer személyes
kontaktusának köszönhetően
sikerül orvosolni a problémáikat. Õ az a sportvezető, akinek
igazi értékét, munkájának súlyát leginkább a hiánya esetén
érzik a munkatársai. Az elmúlt
37 évben nemcsak a munkához
való hozzáállásával, hanem a
csapathoz, a szakosztályhoz, az
egyesülethez való hûségével is
méltó példát állít korunk fiataljai elé. A díjazottak a kitüntetésüket követően, a hagyományokhoz híven – T. Mészáros
András polgármesterrel együtt
– bejegyezték a nevüket Érd
Város Krónikájába.

Bálint Edit
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A Fidesz-KDNP hatalmas fölénnyel

nyerte az EP-választást
A kormánypártok a huszonegybõl tizenkét mandátumot szereztek. A második a
Jobbik lett, amely megõrizte három képviselõi helyét az uniós törvényhozásban. Az
MSZP a harmadik helyre csúszott le, és a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus
Koalícióval került egy súlycsoportba, mindkét párt két-két képviselõt küldhet
Brüsszelbe. Bejutott az európai parlamentbe a Bajnai Gordon-féle Együtt–PM
Szövetség és az LMP is.

li magyarok számára, hogy
magyar állampolgárokként
szavazzanak, mindenképpen
alkalmas arra, hogy olyan emberek képviseljék hazánkat,
akik ezt a feladatot végre tudják hajtani – folytatta fontos
gondolatait Aradszki András
országgyûlési képviselő.
Vasárnap éjjel a Nemzeti
Választási Iroda elnöke, Pálffy
Ilona ismertette: a Fidesz–KDNP
12, a Jobbik 3, az MSZP 2,
a Demokratikus Koalíció 2, az
Együtt–PM Szövetség 1, az LMP
1 mandátumot szerzett az európai parlamenti választáson.
A külképviseleteken leadott
szavazatokat szerdán szállítják haza és számolják össze.
Csaknem hatezren szavaztak a
kijelölt nagykövetségeken, konzulátusokon.

Cseresnyés Attila

A polgármester, T. Mészáros András aláírja a névjegyzéket
A vasárnapi szavazáson a magyarországi választópolgárok
csaknem 30 %-a járult az urnákhoz és adta le voksát. Érden
az országostól eltérően alakult
a végeremény: a Fidesz mögött
a Jobbik végzett a második helyen, az MSZP pedig csak az
ötödik lett, a DK és az EgyüttPM mögött.
Délelőtt pontban fél tízkor
a Teleki Sámuel Általános
Iskolában adta le szavazatát
T. Mészáros András, Érd MJV
polgármestere, aki családjával
érkezett a szavazásra.
– Az ország és a nemzet érdekeit kell képviselni az Európai
Uniós parlamentben is, erre pedig csak a Fidesz-KDNP
pártszövetség jelöltjei képesek
– jelentette ki a polgármester
a szavazás után az Érdi Újság
munkatársának.
Aradszki András országgyû

lési képviselő szintén családja körében ment el voksolni,
feleségével együtt délelőtt 11
órakor adták le szavazatukat az
Érdligeti Általános Iskola Diósdi
úti épületében.
– Európa sorsa és Magyar
ország sorsa összefonódik,
vannak olyan döntések az
Európai Unióban, melyek befolyásolhatják a Magyar társadalom életét és nem mindegy,
hogy kik képviselik hazánkat
az ilyen döntések meghozatalakor – hangsúlyozta az
országgyûlési képviselő kérdésünkre adott válaszában. –
Abban bízom, hogy olyan embereket, képviselőket küldünk
az Európai Unióba, akiknek
elsődleges a hazai, a nemzeti
érdekek képvislete. Úgy gondolom, hogy a Fidesz-KDNP
nemzeti listája, amely először
ad lehetőséget a határon tú-

A szerző felvételei
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Aradszki András országgyûlési képviselõ is szavazott
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Kulturális és tudományos

programok
2014. június 2 – június 8.
Az eredményhirdetésen és az
ajándékosztáson kívül ceruzadísz készítéssel várunk benneteket.

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

A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők
kulturális, közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Száraz Istvánné
06-23-365-490/ 101

Programok:
2014. június 6-án, pénteken 19 órakor

rral
A kiút
dr. Csernus Imre előadása
Belépő: 2400 Ft
Kiállítások:
A kamarateremben
A nagy háború – Szerelem a
háború poklában
Az előtéri kiállítótérben
A sóskúti Andreetti Károly
Általános és Művészeti Iskola
kerámia szakkörének kiállítása
Művészeti vezető: Szekér Gizi
A fotógalériában
augusztus 30-ig Madarak és fák
napja, Föld napja, nemzetközi
műemléknap

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 tudományos 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, közművelődési alaptevékenységgel összeegyeztethető célokra.
Információ:
Kovács Nóra, 06-23/363-036

Csuka Zoltán Városi Könyvtár
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb információt a
365-470 telefonszámon, vagy
a www.csukalib.hu honlapon
talál.
A felnőttkönyvtár programja
Május 4. (szerda) 17 óra
Író-olvasó találkozó
Vendég: Parti Nagy Lajos költő,
író
.
A gyermekkönyvtár
programja
Május 5.( csütörtök) 15 óra
Szeretettel várjuk szokásos féléves találkozónkra a Könyvtári
játék versenyzőit és a Használd
újra pályázat nevezőit!

A zenei könyvtár programja
Május 3. (kedd) 18 óra
Zenei Klub
Téma: 150 éve született Richard
Strauss
Előadó: Lehotka Ildikó
Az előadás megkezdése előtt
megnyitjuk „Zenélő arcok”
című kiállításunkat

2030 Érd, Alsó u. 2.
erdigaleria@gmail.com
23/360-143
Nyitva: H-P: 10-18 óráig

30 festő
Pest megyéből
kiállítás
Megtekinthető:
június 28-ig.

Zenélő évszakok című foglalkozássorozatunkban beköszöntött a Nyár témaköre.
Az ajánlott foglalkozásokról
és az azokra való jelentkezés
módjáról tájékozódhatnak
honlapunkon a Zenei Könyvtár
rovatában vagy minden a részlegünkben megtalálható plakátjaink segítségével
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!)
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
Szeretettel várjuk
rendezvényeinken!

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

Kortúra és kultúra
Az év első igazán forró, nyárias napját sikerült kiválasztani
a szervezőknek ahhoz, hogy a
döntőbe jutott 8 csapat megmérettesse magát. A „küzdelem”
egy helyföldrajzi és egy helytörténeti versennyel indult, amelyről a szervezők megállapították,
hogy jó ez így, de mégis kellene
valami olyan, ami mind a két
próbatétel tartalmát ötvözve élményekkel teli kirándulás során
rögzíti a gyermekekben mindazt, amit előzetesen lexikálisan
már magukévá tettek. Ennek
az ismeretanyaga viszont olyan
terjedelmû lett volna, hogy a
Magyar Földrajzi Múzeum munkatársai – Lehoczki Zsuzsanna
történész, helytörténeti munkatárs valamint Mácsai Anetta
múzeumpedagógus, igazgatóhelyettes – úgy döntöttek, öszszeállítanak egy 20 oldalas füzetet, amelyből a versenyhez a
fontosabb tudásanyag megszerezhető. Aztán természetesen
jött az elődöntő 6 iskola 13 csapatának részvételével, közülük
5 iskola 8 csapata jutott a május
23-i döntőbe.

színnel lettek jelölve aztán a
teljes verseny alatt, azért, hogy
pártatlanul dönthessenek a feladatokat kiértékelő bírák. Aztán
indulhatott a kalandos kirándulás történelmi helyeken és korokon át az érdi Óvárosban.
Az első helyszínen, a Termál
fürdőnél 15 pontért a városok
római neveit kellett összekötni
római-görög istenek neveivel.
A feladatokat itt is, mint minden
esetben, rögtön kiértékelték a
helyszínen, hogy tudják a versenyzők, az adott próbát milyen
szinten teljesítették. A párosítás
után a Natura 2000 területté
nyilvánított Beliczay-sziget hûs
árnyat adó fái és Mácsai Anetta
várta a fiatalokat növényfelismerési és tájolási feladatokkal.
A fás, bokros, helyenként érdeklődő siklókkal tarkított terület után a 17. században épült,
23 méter magas minarethez, és
a hozzá tartozó, már elpusztult
dzsámihoz vonultak a csapatok.
Az imatorony és környékének
részletes feltérképezése alapján
kellett, hogy megfeleljenek versenyzők, a torony magasságát,

Ennél a feladatnál azok voltak elõnyben, akik ügyesen puzzleznak
Nekem már a csapatok nevei is azt jelezték, hogy ezen
a péntek délelőttön a lexikális
tudáson túl a kreativitásnak és
a jó csapatmunkának is fontos
szerepe lesz: az Érd‑eklődők,
a Nullásgép, és a Lombtartók
csapat a Bólyai általános iskolából, az Érdi Lányok, valamint
az Életfa csapat a Marianum
Általános Iskolából, a Szőkék
a Hunyadi János Általános
Iskolából, a Gyurgyalag csapat a Teleki Sámuel Általános
Iskolából és végül, de nem utolsó sorban, Diósdról az Eötvös
József Általános Iskola Orasch
fedőnevû csoportja jutott a döntőbe.
A helyismereti hétpróbát az
anonimitás áldásos burkában
hajthatták végre a háromfős
csoportok, hiszen a verseny
elején rögtön egy‑egy színt választva borítékban kapták meg
a feladatok sorrendjét. Ezzel a

az azt díszítő szívecskék számát, vagy éppen a már elpusztult épület alapterületét firtató
kérdésekre. Itt aztán volt, aki a
matematikát, volt, aki a lexikális
tudását, vagy éppen a saccoló
mûvészetét hívta segítségül a
feladat teljesítéséhez.
Próbálták a múzeum munkatársai úgy meghatározni
a feladatokat, hogy az élményeken keresztül az általános
mûveltséget, az iskolában tanultakat kapcsolni tudják a
diákok az érdi helyekhez és
történelmi emlékekhez. Így volt
ez a Szapáry pincénél is, ahol
Szapáry Péter és Hamza bég
mondáját eleveníthették fel a
fiatalok. Eszerint ebben a pincében tartotta hónapokon keresztül kegyetlen körülmények
között Szapáryt a bég, míg ki
nem váltották. Aztán fordult
a hadiszerencse és Hamza került Szapáry fogságába, aki vi-

A szerző felvételei

Helyismereti verseny sokféle lehet: tudásalapú, helyben
ülõ, gondolkodó, útilapus, „uccu neki”, vagy akár kreatív mûvészettel teli. De hogy mindezek mellett a jókedv
és vidám hangulat legyen a legfontosabb, azt ritkán
tapasztaljuk. A Magyar Földrajzi Múzeum Helyben, hely
benn címû helyismereti versenyének feladatait teljesítõ
diákjainak élményekkel teli történeteibõl mind a szülõk,
mind a pedagógusok is megállapíthatták, hogy ezúttal
is remek dolog részesei lehettek a gyerekek.

Mácsai Anetta növényfelismerési és tájolási feladatokkal várta a fiatalokat
szont jó keresztényként nem
akart bosszút állni, sőt, kiemelt
körülmények között tartotta
a béget. Hamza bégre olyan
hatással volt e nemes cselekedet, hogy kikeresztelkedett,
aztán korábbi tettei iránt érzett
szégyenében öngyilkos lett.
A mondák persze üzeneteiktől
szépek és nem az igazságtartalmuktól, ahogy ebben az esetben is, hiszen a két személy,
igaz hogy itt Érd környékén élt,
de nem egy időben. A pince
és környéke bátorság próbának
is beillett, hiszen három zsákból, tapintásra skorpióknak,
pókoknak és bogaraknak tûnő
dolgok közül kellett kihalászni
három kerámia edényt, melyekről meg kellett állapítani a fiataloknak, hogy időben melyik
áll legközelebb a török korhoz.
Bátorságból minden csapat jelesre vizsgázott, hiszen nem
riadtak vissza a kétes tartalmú
zsákoktól, bár esetenként az
edények korokhoz való kapcsolása már annál nehezebb feladatnak bizonyult.
A következő helyszínen viszont már azok voltak előnyben,
akik ügyesen puzzle-oznak.
A feladat stílszerû volt, hiszen
1519-ben az Ákosházy Sárkány
család tulajdonába került, majdan a török időket átvészelve
a helyi földbirtokosok Szapáry
Péter, Illésházyak, Batthyány
Fülöp, majd Sina Simon családok tulajdonában lévő kastélyt,
annak ellenére, hogy a II. világháborút is túlélte, sajnos nem
gondozták, végül 1971-ben elbontották. Így most, ha fénykép
formájában is, de újra összerakhatták a csapatok. Ez különösebb gond nélkül, mindenkinek
sikerült, nem úgy, mint a kicsit
a szerencsén is múló következő
feladatnál, ahol mutogatni, raj-

A II Lajos emlékmûnél minden csa
pattagnak húznia kellett egy-egy
borítékot, amibõl kiderült, el kell
neki mutogatnia, hogy II. Lajos lova
hogyan múlik ki, vagy le kell rajzol
nia a török szultánt

zolni és ügyesen szóban körbeírni is tudni kellett.
A II Lajos emlékmûnél, minden csapattagnak húznia kellett
egy‑egy borítékot, amiből kiderült, hogy ö most elmutogatja
e, hogy II Lajos lova megdöglik, vagy épp lerajzolja a török
szultánt. A harmadik versenyzőnek pedig körbe kellett írni úgy
Sárkány Ambrust, hogy a többiek ráismerjenek. Ennél a feladatnál aztán minden csapat elővette
addig talán rejtegetett mûvészi
képességeit, hiszen a cingár
buggyos gatyás török katonától,
a szultánt csupán jelzésértékkel
ábrázoló portréig született minden féle grafika. Épp úgy, ahogy
megcsodálhattuk a porban fetrengő, szegény II Lajos haldokló lovának haláltusáját utánzó
alakítástól kezdve, egészen
a nyerítek, aztán kinyújtom a
nyelvem minimalizált helyzettanulmányig sok mindent. Az biztos, hogy a kastély támfala előtt
elhelyezett emlékmûvet díszítő
római korból származó oroszlán
is elcsodálkozott néha, hogy erre
aztán ő se számított.
Az utolsó feladatnál különbségeket kellett keresni az 1723ban felszentelt Szent Mihálytemplom ötharangos tornyát
ábrázoló kép és a jelenlegi
állapot között. A torony teteje
az 1774‑es építése óta többször
is leégett, de mindig sikerült
eredeti állapotának megfelelően helyreállítani. Az óra alatti
részen két sírkövet építettek be,
amelyeken tükörírásos szöveg
olvasható. Miután a versenyzők
ezt az etapot is teljesítették, jöhetett a jól megérdemelt ebéd a
Hudák pincében, no és persze
az eredményhirdetés.
A verseny első két helyezettje két bolyais csapat lett; a
Nullásgép mögött az Érd‑eklődők
végeztek. Harmadik helyen a
Marianum Iskola Életfa csapata
végzett.
Mácsai Anetta, a múzeum
igazgatóhelyettese hazafelé
még elmondta, hogy egy játékos, kapcsolat- és közösségépítő vetélkedőt akartak szervezni. A cél az, hogy a gyerekek
szeressék a települést, ahol élnek. Ez a szeretet és kötődés az
élményeken keresztül valósul
meg, amit le is lehetett szûrni a
gyerekek arcáról és az egymás
között nevetve mesélt történetekből. De a pedagógusoktól is
az a visszajelzés érkezett, hogy
végre egy jó hangulatú, változatos, kalandos vetélkedőt sikerült
szervezni. 
L. Róbert Attila

2014. június 2 – június 8.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.
június 2. 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 májátültetés
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:10 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:25 Polgár-társ,
– vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:50 Fény-Kép kulturális magazin
15:35 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:25 Aggódunk érted… Élődonoros májátültetés
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
17:10 Magyarok az emberevők földjén 14/12.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
17:40 Éltető mozgásban
(Robert Müntz portré) 2/1.
magyar dokumentumfilm sorozat 50’
18:30 Stan Laurel: Azok a szép tengerész napok,
amerikai burleszkfilm 21’
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: Azok a szép tengerész napok,
amerikai burleszkfilm 21’
június 3. kedd
08:00 Híradó
08:15 Aggódunk érted… Élődonoros májátültetés
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
09:00 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:15 Kézilabda-mérkőzés
10:45 Éltető mozgásban (Robert Müntz portré) 2/1.
magyar dokumentumfilm sorozat 50’
11:35 Stan Laurel: Azok a szép tengerész napok,
amerikai burleszkfilm 21’
15:30 Híradó
15:45 Fény-Kép Kulturális magazin
16:10 Aggódunk érted… Élődonoros májátültetés
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
16:55 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
17:10 Éltető mozgásban (Robert Müntz portré) 2/1.
magyar dokumentumfilm sorozat 50’
18:00 Polgár-társ,
– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:25 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 45. 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 45. rész
20:25 Híradó ism.
20:40 Bibliai Szabadegyetem 90/59.
21:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
ism.
21:55 Fény-Kép kulturális magazin
június 4. szerda
08:00 Híradó
08:15 Fény-kép kulturális magazin
08:40 Magyarok az emberevők földjén 14/12.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
09:10 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:25 Aggódunk érted… Élődonoros májátültetés
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:10 Polgár-társ,
– vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:35 Bibliai Szabadegyetem 90/59.
11:35 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 45. 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 90/59.
17:20 Polgár-társ,
– vallás, nemzetiség, civil társadalom
17:45 Éltető mozgásban (Robert Müntz portré) 2/1.
magyar dokumentumfilm sorozat 50’
18:35 Stan Laurel: a Detektív,
amerikai burleszkfilm 22’
19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
19:55 Magyarok az emberevők földjén 14/13.
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 Éltető mozgásban (Robert Müntz portré) 2/1.
magyar dokumentumfilm sorozat 50’
22:10 Stan Laurel: a Detektív,
amerikai burleszkfilm 22’
június 5. csütörtök
08:00 Híradó
08:15 Mozgás sportmagazin
08:40 Aggódunk érted… Élődonoros májátültetés
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
09:25 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:40 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 45. rész
10:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
10:35 Stan Laurel: a Detektív,
amerikai burleszkfilm 22’
15:25 Híradó
15:40 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 44. rész
16:10 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:25 Fény-Kép kulturális magazin

16:50 Polgár-társ,
– vallás, nemzetiség, civil társadalom
17:15 Aggódunk érted… Élődonoros májátültetés
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
18:00 Mozgás sportmagazin
18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/13.
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 90/60.
20:55 Híradó ism.
21:10 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 45. rész
21:40 Fény-Kép kulturális magazin
22:05 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
június 6. péntek
08:00 Híradó
08:15 Bibliai Szabadegyetem 90/60.
09:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil
társadalom
09:40 Magyarok az emberevők földjén 14/13.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
10:10 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 45. rész
10:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
10:55 Aggódunk érted… Élődonoros májátültetés
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
11:40 Fény-kép kulturális magazin
15:05 Híradó
15:20 Fény-kép kulturális magazin
15:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:10 Magyarok az emberevők földjén 14/13.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
16:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:55 Mozgás sportmagazin
17:20 Polgár-társ,
– vallás, nemzetiség, civil társadalom
17:45 Éltető mozgásban (Robert Müntz portré) 2/1.
magyar dokumentumfilm sorozat 50’
18:35 Stan Laurel: Dr.Pyckle és Mr. Pride,
amerikai burleszkfilm 20’
19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás sportmagazin
19:55 Itthon otthon van – Hortobágy 12/1.
Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
20:25 Híradó ism.
20:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
ism.
20:55 Itthon otthon van – Hortobágy 12/1.
Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
21:25 Stan Laurel: Dr.Pyckle és Mr. Pride,
amerikai burleszkfilm 20’
június 7. szombat
09:15 Híradó
09:30 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:45 Aggódunk érted… Élődonoros májátültetés
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:30 Stan Laurel: Dr.Pyckle és Mr. Pride,
amerikai burleszkfilm 20’
11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:25 Mozgás sportmagazin
15:50 Magyarok az emberevők földjén 14/13.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
16:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/60.
17:35 Fény-kép kulturális magazin
18:00 Aggódunk érted… Észrevétlen változás
(klímax) egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta
19:00 Érdi Panoráma,
heti események összefoglalója
19:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes
Tibor filmje 45. rész
20:20 Nem várok holnapig (1967)
fekete-fehér, magyar vígjáték 75’
rendező: Kormos Gyula
szereplők: Iglódi István, Várhegyi Teréz, Kiss
Manyi
21:35 Érdi Panoráma,
heti események összefoglalója ism.
22:00 Stan Laurel: Dr.Pyckle és Mr. Pride,
amerikai burleszkfilm 20’
június 8. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
09:25 Mozgás sportmagazin
09:50 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:00 Aggódunk érted… Észrevétlen változás
(klímax) egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta
11:00 Polgár-társ
– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:25 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
11:40 Bibliai Szabadegyetem 90/60.
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
15:25 Aggódunk érted… Észrevétlen változás
(klímax) egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta
16:25 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 45. rész
16:55 Nem várok holnapig (1967)
fekete-fehér, magyar vígjáték 75’
rendező: Kormos Gyula szereplők: Iglódi
István, Várhegyi Teréz, Kiss Manyi
18:10 Bibliai Szabadegyetem 90/60.
19:10 Itthon otthon van – Hortobágy 12/1.
Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
19:40 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 46. rész
20:10 Mozgás sportmagazin
20:35 Polgár-társ
– vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:00 Fény-kép kulturális magazin
21:25 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
21:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
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Tavaszi kirándulással zárul a tanév
Több mint tízezer gyermek számára nyílt meg a kedvezményes osztálykirándulás lehetősége az Erzsébet-program keretében meghirdetett Tavaszi kirándulás pályázat
révén, amelyet kifejezetten iskolák számára írt ki a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. A tanulók első csoportjai – legtöbben Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-NagykunSzolnok, Somogy és Pest megye településeiről – május 19-én érkeztek meg a zánkai és fonyódligeti Erzsébet Táborokba.
A kirándulás során a táborokban a szállás és teljes ellátás mellett a szabadidő tartalmas eltöltéséhez nélkülözhetetlen eszközök
– többek között labdák, tenisztollas- és pingpongütők, zsírkréták, tollak, színes ceruzák, gyurma és más kreatív eszközök,
sakk, társasjátékok, kártyajátékok – szintén a gyerekek rendelkezésére állnak, akik egy szervezett programon is részt vehetnek:

ez lehet színházi vagy bábszínházi előadás, könnyűzenei, illetve népzenei koncert táncházzal.
A Tavaszi kiránduláshoz hasonlóan Őszi kirándulás pályázatot is hirdetett az Alapítvány,
amelyre a jelentkezés július 31ig még nyitott, és amellyel további 10 ezer gyermeknek lesz
lehetősége osztálytársaival közös programon részt venni.

A kirándulások jó alkalmat adnak az iskoláknak arra, hogy tehermentesítsék az
osztálykirándulásokat szervező pedagógusokat, segítenek
a szülőknek, hogy gyermekeik számára nagyon kedvező
áron remek programot biztosítsanak; nem utolsó sorban pedig a közösen megélt
élmény örömét adják a fiataloknak.

Fotók: www.erzsebetprogram.hu

A gyerekek hat héten keresztül,
hat turnusban, két helyszínen vehetnek részt háromnapos osztálykirándulásokon, amelyeknek önrésze csupán 1000 forint. A pályázatra szociális helyzettől függetlenül bármelyik iskola osztálya jelentkezhetett, ugyanakkor a
tapasztalatok szerint elsősorban
azok az intézmények éltek ezzel
a lehetőséggel, ahol magasabb a
rászoruló családok száma.

Kezdődik a nyár, indul az Erzsébet-tábor

Nemsokára véget ér az iskolaév: több tízezer diák számára elkezdődik a vakáció, amelynek immár harmadik éve elmaradhatatlan része a nyári Erzsébet-tábor. Június
15-én a balatonberényi, a fonyódligeti és a zánkai Erzsébet Táborok megnyitják kapuikat a fiatalok előtt, indul többek között a Határtalan túra, a Hurrá, együtt nyaralunk!, a Mesés nyár vár ránk!, de a több mint 45 ezer gyereket többek között színjátszó, zenei, környezetvédelmi, honvédelmi és számtalan sporttábor is várja.
Az Erzsébet-program keretében
idén több mint 60 Erzsébet-tábor
pályázatot hirdetett a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány.
Az Erzsébet-táborok ideje alatt
– míg a szülők dolgoznak – az
Alapítvány programot és ellátást
biztosít a gyermekek számára,
akik a Balaton-parti táborokban
a strandolás mellett kézművesés táncfoglalkozásokon, kirándulásokon, sportprogramokon,
színházi előadásokon vehetnek
részt, a családok anyagi helyzetétől függően akár 200-1000 forint önrész befizetése mellett.
Így az Erzsébet-program a táboroztatással magyar családok tízezreinek segít.
Az általános táborokban családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásban, átmeneti gondozásban részesülő, gyermekvédelmi
szakellátásban, nevelőszülői hálózatban ellátott hazai és határon túli magyar gyermekek, illetve iskolai csoportok élvezhetik felhőtlenül a nyarat egy hétig. A tematikus táborokban a
diákoknak nem lesz más dolga, minthogy legkedvesebb elfoglaltságukkal, kosárlabdával,
vívással, boksszal, úszással, focival, színjátszással, fotózással,
filmkészítéssel, énekléssel vagy
éppen néptánccal, gyöngyfűzés-

sel, korongozással töltsék a szabadidejüket.
A gyerekek választhatták a design tábort, a honvédelmi tábort,
az író-olvasó tábort, a népi mesterségek táborát, a népzene tábort, a PontyVelem horgásztábort, ipar- és képzőművészeti táborokat; jelentkezhettek tánc-,
dráma- és filmes táborba, atlétika-, torna-, úszó-, vízilabda-, röplabda-, vívó, birkózó-, cselgáncs-,
foci-, szörf-, zenei vagy túlélőtáborba. A gluténérzékeny fiatalokat egészséges életmód tábor, a
fogyatékossággal élő gyerekeket
speciális – atlétika, görkorcsolya,
labdarúgó, úszó, torna és művészeti táborok várják. Többféle tábort hirdetett az Alapítvány külhoni magyar diákok számára is.
A tematikus táborok szakmai
vezetői között neves sportolók és
művészek is vannak, sokan közülük már az Erzsébet-program
indulása óta aktívan részt vesznek a táborokban folyó munkában. Kovács „Kokó” István ökölvívó – aki a sporttáborok szervezőjeként is tevékenykedik – Erdei
„Madár” Zsolttal vállvetve foglalkozik a gyerekekkel, Kovács
Ágnes nemcsak az egészséges, de
a fogyatékossággal élő gyerekeket
is erősíti úszástudásukban, Nagy

Tímea a népszerű vívótábort vezeti, Szávay Ágnes és Sebestyén
Kata pedig a jövő nagy teniszezőivel foglalkozik. De a névsor még
nem teljes: az alkotóművészeti
tábor vezetője Borza Teréz iparművész, a népművészeti-kézműves foglalkozásokat Parais István
népművelő irányítja, a néptánc
tábor szakmai vezetője Letenyei
Gábor, a birkózóké Komáromi
Tibor, a cselgáncsozóké Hadfi
Dániel és Kovács Antal, az atlétáké Martinek János, a kajak-kenusoké Kozmann György, a focistáké Vincze Ottó, a kosarasoké pedig Báder Márton.
Tavaly a szakmai vezetők mellett több száz felnőtt odafigyelő
gondoskodása tette lehetővé, hogy
a gyermekek felhőtlenül töltsék
vakációjukat. Az Erzsébet-tábor
idén is várja nyári segítő munkára a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatókat és közoktatási intézményben dolgozó pedagógusokat. A segítők feladata a
programvezetők, szakmai vezetők
munkájának támogatása, de közreműködnek a tábor mindennapi életének megszervezésében is.
A táborokban a szakmai vezetők és a segítők olyan értékek
mentén foglalkoznak a gyerekekkel, mint az egymásra való oda-

figyelés, kötelesség, felelősség,
szorgalom, a sport, a testmozgás
szeretete, az egészségmegőrzés,
valamint környezettudatosság,
kultúra és hagyományok ápolása,
autonómia, demokratizmus, magyarságtudat és népszeretet.
A Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány által működtetett szociális üdültetési programnak köszönhetően eddig több százezer
ember, köztük több mint 160 ezer
gyermek kapott üdülési, pihenési
lehetőséget: ennek alapján egyértelműen kifejeződik a magyar társadalom segítőkészsége és szolidaritása azok iránt, akik hosszabb
vagy rövidebb időre nehéz anyagi
helyzetbe kerülnek.

Érdi Újság
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ÉLNI JÓ. HALLANI KELL.
Útmutató családtagoknak: Híres hallókészülék-viselők
az 5 árulkodó jel

Gyakran előfordul, hogy a rokonok előbb érzékelik a hallás romlását a családtagnál,
mint az, aki valóban hallásproblémával küzd. A következő árulkodó jelek nagy valószínűséggel a hallás valamilyen mértékű romlására utalnak. Segítsünk nekik!
1. A családtag lakásába megérkezvén, bántóan hangosnak
találja a rádió vagy a televízió
hangját, azonban a házigazda
nem érzékeli a normálisnál erősebbnek a hangerőt.
2. A nagypapa, nagymama
(édesapa, édesanya) gyakran

visszakérdez a beszélgetések során, gyakran félreért szavakat, és
emiatt félreértelmez mondatokat.
Társaságban félrevonul, sokszor
kivonja magát a nagy családi beszélgetésekből. Úgy tesz, mintha
figyelne, de valójában nem pontosan érti, hogy miről is van szó.
3. Nem szívesen jár el a családtag otthonról. Nem érti a
színházban a szereplők szövegét, emiatt nem figyel, akár el is
aludhat előadás közben.
4. Többször előfordul, hogy
nem hallja meg a telefoncsörgést vagy a kapucsengő jelzését.
5. Nehézkessé válnak a tele-

fonos beszélgetések, mivel nem
mindig a kérdésre válaszol a családtag, ennek egyik oka a beszédértési problémák mellett az
is lehet, hogy nem tudja kompenzálni a rossz hallását azzal,
hogy szájról olvas.
Ha ezek közül legalább egy
tünetet észlelt a családtagjainál
vagy a környezetében élőknél,
kérjen nekik időpontot, és hozza
el őket egy ingyenes hallásvizsgálatra az Önhöz legközelebb
eső Amplifon Hallásközpontba!
Ne feledje: minél előbb kezeljük a fennálló problémát, annál
előbb sikerül megoldani azt.

Amplifon: hollywoodi történet
A világ vezető hallókészülék forgalmazójának 1950-ben
induló története, akár egy egész estés hollywoodi film
forgatókönyve is lehetne. Az Amplifon krónikáját kezdetben egy elkötelezett angol mérnök, és az élet írta.
Algernon Charles Holland, angol mérnök a II. világháború
során érkezett Itáliába, a brit különleges haderők tagjaként. Az
őrnagy az ott-tartózkodása alatt nem csupán az országba szertetett bele, hanem egy gyönyörű olasz hölgy is felkeltette az
érdeklődését. Úgy döntött tehát, hogy nem utazik vissza NagyBritanniába, inkább letelepedik Olaszországban. Charles Holland
azt tapasztalta, hogy a hallásrehabilitáció még gyerekcipőben
jár a térségben, így az angliai tapasztalatait felhasználva 1950ben Milánóban, a Via Durinin megnyitotta az első Amplifon
Hallásközpontot. A hölgy ugyanebben az évben Mr. Holland felesége lett, és Anna Holland napjainkban is az Amplifon tiszteletbeli elnöke. Így indult tehát a világ vezető hallókészülék forgalmazójának, az Amplifonnak a története.

Napjainkban a vállalatcsoport nemzetközi hálózatát 4500
hallásközpont és 3000 forgalmazó partner alkotja 5 kontinens 21 országában. Hazánkon kívül az Amplifon jelen van
Olaszországban, Svájcban, Németországban, Hollandiában,
Belgiumban, Luxemburgban, Franciaországban, az Egyesült
Királyságban, Írországban, Spanyolországban, Portugáliában,
Törökországban, Lengyelországban az Egyesült Államokban,
Kanadában, Egyiptomban, Ausztráliában, Új-Zélandon és
Indiában is.
Hazánkban 1992-ben - még Viton Kft. néven – az elsők között kezdte meg az Amplifon jogelődje a tevékenységét. Az
Amplifon - Magyarországon egyedülálló módon - a napjainkban elérhető összes hallásjavító módszerrel és eszközzel rendelkezik, azaz a jelenleg orvosolható összes hallásproblémára kínál
megoldást a páciensek számára. Jelenleg 33 hazai városban, 50
Amplifon Hallásközpontban dolgoznak munkatársaink a hallásproblémák megelőzéséért valamint a hallás-rehabilitációért.

Halláspanaszok: a gyors beavatkozás segíthet

Ha valakinek halláspanasza
van, mielőbb jöjjön el hozzánk,
ugyanis minél korábban kezeljük a fennálló problémát, annál
nagyobb az esélye annak, hogy
sikerül megoldani azt - mondta
el lapunknak Dr. Tibold Eszter
fül-orr-gégész és audiológus
orvos, az Amplifon főorvosa.
Lapunk a hallásproblémák kezelésének lehetőségeiről kérdezte a kiváló szakembert.
Melyik korosztályt érintik elsősorban a hallásproblémák?
Egy bizonyos kor után, nagyjából 45 év körül, a hallásban
egy fiziológiai hanyatlás kezdődik. Ezért alapvetően mindannyian hallásromlásra vagyunk ítélve, de a panaszok jelentkezése és
mértéke sok mindentől függ, például, hogy elkerültük-e a hangos

zajokat, dohányoztunk-e, milyen
az érrendszerünk, rendben van-e
a vérnyomásunk, volt-e fejsérülésünk, stb. Mindazonáltal 70 éves
korban a hallás soha nem lesz
olyan, mint 20 évesen, és valószínűleg előbb-utóbb az idősek nagy
százalékának szüksége lesz hallókészülékre.
Ha valaki nem hall jól, feltétlenül hallókészüléket kell-e viselnie,
vagy van más megoldás?
Ez attól függ, hogy milyen típusú a hallásvesztesége. A nagyothallások több mint 80%-a idegi
eredetű, főként a belső fülben lévő károsodások miatt. Ezekben
az esetekben a megoldás a hallókészülékek különböző formáinak használatából áll, a nagyothallás szintjétől és egyéb tényezőktől függően.
Mennyire fontos szempont a
hallásproblémák kezelésénél a
gyors beavatkozás?
Minél korábban kezeljük a
fennálló problémát, annál nagyobb az esélye annak, hogy sikerül megoldani azt. Lehet, hogy
csupán fülzsírdugó okozza a kellemetlenséget, de ha például egy
akut halláscsökkenésről van szó

- amit akár vírusfertőzés is okozhatott - a kezelés eredményessége
attól is függ, hogy mennyi idő telt
el a panasz keletkezése óta.
A héten indul egy országos
kampányuk. Mivel várják az érdeklődőket?
Az ingyenes hallásvizsgálat
mellett ingyenes hallókészülék
próbahordási lehetőséget is biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy azok,
akiknek a vizsgálat során hallókészülékkel kezelhető problémát állapítunk meg, a saját otthoni környezetükben, több napon keresztül is ki tudják próbálni a készülékek hatását. Azaz azt, hogy milyen változásokat okoz a mindennapi élet során, ha újra hallják a
már-már elfeledettnek hitt hangokat.
Mit kell tennie a kerületi lakosoknak, ha részt szeretnének venni egy hallásvizsgálaton, vagy ha
ki akarják próbálni a hallókészülékeket?
A várakozás elkerülése végett
kérem, hogy egyeztessenek időpontot munkatársainkkal a cikk
mellett található hirdetésben szereplő telefonszámon. Várunk mindenkit szeretettel!

A hallásproblémák természetesen a híres embereket sem kímélik, legyen szó színészekről,
zenészekről vagy akár korábbi
amerikai elnökökről.
Az egy-egy turné során, hoszszú időn keresztül érő óriási zajártalom az, aminek gyakori eredménye a zenészek nagyszámban
előforduló hallásromlása – mutatta ki egy hangszeresek és énekesek körében végzett tanulmány.
Nem meglepő tehát, ha egyes internetes források szerint Cher,
Bono a U2-ból, Ozzy Osbourne,
Phil Collins, Sting, Eric Clapton
vagy Pete Townshend, a The Who
énekes-gitárosa is ezzel a problémával küzd, bár különböző okok
miatt. Állandó halláspanaszokkal
élnek a népszerű Dallas sorozat
sztárjai, a Bobby-t játszó Patrick
Duffy és a Lucyt alakító Charlene
Tilton is. Úgy látszik, hogy a
hallásproblémák a Ewing-okat
sem kerülik el. Érdekesség, hogy
Patrick Duffy az Amplifon egyik
amerikai vállalatának (Miracle

Ear) televíziós reklámjainak az
állandó szereplője. Bátran biztat
a hallókészülékek használatára,
saját példáját említve. Többször
beszél arról, hogy bizony neki is
először a hiúságát kellett legyőznie ahhoz, hogy megtapasztalja azt, hogy mennyivel jobb újra
jól hallani, és így aktív életet élni.
Jodie Foster, a Bárányok hallgatnak című film főszerepében nyújtott alakításáért Oscar-díjat kapott,
napjainkban pedig büszkén viseli hallójárati készülékét, gyakran
a frizuráját is úgy alakítja, hogy
az igazán figyelmes szemek észrevehessék apró ’ékszerét’. Több
helyen említik továbbá a leghíresebb hallókészülék viselő színészek között Barbara Straisand és
Sylvester Stallone nevét is. Az egykori amerikai elnökök közül hallókészüléket viselt Ronald Reagen
és ma is azzal él a jelenlegi külügyminiszter, Hillary Clinton férje, Bill Clinton is. Amikor Reagen
elnök készülék-viselése nagy nyilvánosságot kapott, ugrásszerűen

megnőtt a kereslet a hallókészülékek iránt az USA-ban, az iparág alig tudta teljesíteni a beérkező igényeket. Hazánkban is sok
híres ember – színész, zenész,
politikus, közéleti személyiség –
hord hallókészüléket napjainkban is. Vajon kinek kellene felvállalnia itthon az eszköz viselését, hogy hasonló hatást váltson
ki a hallásproblémákkal élőkből,
mint az Egyesült Államok korábbi elnökének esete?

7 megdöbbentő tény a hallásról

Tudta Ön, hogy…
•...egy 6 hónapos csecsemő
képes bármely nyelv hangjait
megérteni?
•...a kiejtett hangok mindöszsze 30%-a látható a beszélő ajkán?
•…a kengyel, az üllő és a kalapács testünk legkisebb csontjai. A középfülben lévő dobüregben található három csont

együtt nem nagyobb, mint egy
1 eurós érme!
•...a dobhártya rezgésekor
csupán 0,00000001 mm-t mozdul el? Ez egy emberi hajszál
vastagságának százezred (!) része.
•...elég csupán 7 és fél percet tölteni egy hangfal közelében egy rock koncert alatt, hogy
hallásvesztés következzen be?

•...a Rock and Roll Hall of
Fame-be (Hírességek Csarnoka)
beválasztott zenészek 60%-a
szenved halláskárosodásban?
•… a lakosság több, mint
10%-ának van valamilyen mértékű hallásproblémája, de csak
– országtól függően - 10-25%uk használ hallókészüléket? Ez
a szám hazánkban sokkal alacsonyabb!
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Az MSZP jelöltje az érdi piacon kampányolt szombaton

A választás előtti napon az érdi
piac főbejáratához hívott össze
sajtótájékoztatót Szûcs Gábor,
az MSZP Érd helyi szervezet
elnöke, vendége pedig Szanyi
Tibor európai parlamenti képviselőjelölt volt. Alig pár perces
sajtótájékoztatóját azzal kezdte, hogy a Magyar Szocialista
Párt aktivistái a választások
előtti utolsó perceket is szeretnék kihasználni arra, hogy
elmagyarázzák az embereknek:
valójában mi is a tétje az EP
választásoknak. Hangsúlyozta:
most fog eldőlni, hogy Európa
jobbra vagy balra halad a jövőben. Persze, lehet ezt belpolitikai szempontok szerint is intézni – fûzte hozzá a politikus –,
de az MSZP büszke arra, hogy

azokhoz az európai szocialista képviselőkhöz csatlakozhat,
akiknek igen erős az érdekérvényesítő erejük. Abban bízik,
hogy ez így is marad, és még
jelentősebb szerepet kapnak
majd az új európai parlamentben.
– Mi úgy látjuk, hogy a tavaszi választásokat a kormányerők „elcsalták”, de ennek
ellenére nem állunk meg, mi
most is tesszük a dolgunkat,
amennyire csak lehet, és nemcsak kampányszerûen, hanem
folyamatosan az emberek
között vagyunk – jelentette ki
Szanyi Tibor. – Például ez is
egy új dolog, hogy az MSZP
nem délután öt órakor kezdődő,
„kényelmes” lakossági fórumo-

kat tart, hanem igyekszik sokkal közvetlenebbül megszólítani a szimpatizánsait. Inkább
reggelente és kora délelőtt
igyekezünk találkozni a szavazóinkkal, és ott, ahol a legnagyobb számban megfordulnak,
így például a városok piacain.
Nekem ez ma már a negyedik
piaci sajtótájékoztatóm! – árulta el az európai parlamentbe
készülő szocialista képviselőjelölt. Mint mondta, mindenütt
tudott legalább 8-10 emberrel
közvetlenül is szót váltani, ami
roppant jó dolog, mert azonnali
visszajelzést is kap arról, ki,
hogyan gondolkodik, mi a véleménye az európai politikáról, és
mit vár el az oda jutó képviselőktől. Újságírói kérdésre, hogy

a piacokon milyen fogadtatásban volt része, Szanyi Tibor
elviccelte a választ: barátságos
volt, mint most az önök részéről! – majd hozzátette: közel
sincs akkora méretû ellenszenv,
illetve ellenségeskedés, mint
ahogyan azt a média gyakran
eltúlozva körülírja. Akik megszólítottak, nyilván barátságosak voltak, mert beszélgetni
kívántak velem. Akiknek meg
más a politikai nézetük, azok
nem is akartak velem szóba
sem állni, elmentek mellettem
– mondta a politikus.
A kérdésre, hogy a választásokon milyen eredményre számítanak, ismét derûsen válaszolt: Sokkal jobbra, mint az
ellenfeleink! Rossz hírem van

A szerző felvétele

Szanyi: öt európai képviselõnk lesz…

a számukra, mert mi sokkal
jobb eredményt remélünk, és el
is fogjuk érni, mint amilyet ők
jósolnak nekünk! Huszonegy
képviselővel igencsak elégedett
lennék – tréfálkozott tovább
– ám a realitásoktól mégsem
ennyire elrugaszkodva, inkább
azt mondom, öt európai képviselőnk lesz – zárta május 24‑ei,
rövid sajtótájékoztatóját Szanyi
Tibor. 
B. E.

(Természetesen nem az Érdi
Újság szerkesztősége döntötte el,
hogy olyan időpontban tartson
Szanyi Tibor sajtótájékoztatót,
amelyről a beszámoló – hetilap
lévén – csak a választás után
jelenhet meg. Olvasóink így,
immár a lapunk ötödik oldalán
olvasható eredmények ismeretében könnyen megállapíthatják,
mennyiben volt reális az MSZP-s
politikus várakozása. A szerk.)

Tájékoztató

Nyári napközis tábor
az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola szervezésében
„ A gyermeknek mese kell.”

(Bruno Bettelheim)
A tábor programja: „Túl az Óperencián…”.
A tábor célja: A mesék világában tervezzük tölteni a nyarat. A gyerekekhez igazodva, elsõsorban ismert
gyermekfilmek megelevenítésével, játékos formában történõ feldolgozásával értelmezni azokat.
Turnusok:
1.

június 23. - június 27.

2.

június 30. - július 04.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

július 07. - július 11.
július 14. - július 18.
július 21. - július 25.
július 28. - augusztus 01.
augusztus 04. - augusztus 08.
augusztus 11. - augusztus 15.

„Macik”- Micimackó, Mackótestvérek
„Királylányok fogságban”- Aranyhaj és nagy gubanc,
Kis Hableány
„Sárkányok és szörnyek”- Shrek, Süsü, Így neveld a sárkányod
„Utazás a múltba”- Mr. Peabody és Sherman
„Állati királyságok”- Oroszlánkirály – Dzsungel könyve
„Robotok”- A Lego- kaland, Wall- E
„Autóverseny”- Verdák - Hungaroring látogatása
„Állati állatok”- Madagaszkár, Jégkorszak, Némo nyomában

kézműves foglalkozás, dal- és tánctanulás, filmnézés, jelenetek megelevenítése, jelmezek, vetélkedők,
versenyek, szerepjátékok, sportok,
kirándulások

Helye: Érd Megyei Jogú Város Napközis Tábora (2030 Érd, Favágó u. 93-105.)
Jelentkezés módja: Az Intézményi Gondnokságon személyesen vagy e-mailben
(gondnoksag@erd.hu).
Térítési díj befizetése: A jelentkezéssel egyidejûleg az Intézményi Gondnokságon, illetve átutalással.
Átutalás esetén kérjük a gyermek nevét és a turnust a közlemény rovatba feltüntetni szíveskedjenek.
E-mailben történõ jelentkezés és átutalás folyamatosan történik.

Motorfűrészek
Stihl MS 170
Stihl MS 181
Stihl MS 211
Stihl MS 251
Motoros
szegélynyírók
FS 38
FS 40
Elektromos
szegélynyírók
FSE 31
FSE 52
FSE 60
FSE 81
Motoros Kaszák
Stihl FS 240 CE
Stihl FS 260 CE
Stihl FS 360 CE
Stihl FS 410 CE
Stihl FS 460 CEM
Stihl FS 490 C-EM
Stihl FS 510 C-EM
Benzinmotoros fűnyírók
Viking MB 248
Viking MB 253T
Viking MB 443
Viking MB 443T
Elektromos fűnyírók
ME 360
ME 339
ME 339 C
ME 443
ME 443 C
ME 545
ME 545 V

Lökettérfogat (cm3)
30,1
31,8
35,2
45,6

Teljesítmény (kW)
1,2/1,6
1,5/2,0
1,7/2,3
2,2/3,0

Súly (kg)
4,1
4,3
4,3
4,9

1+1 év jótállás

Vezetőlemez (cm)
35
35
35
35

Akciós Ár
52.900,76.900,94.900,134.900,-

Munkaeszköz

Akciós Ár
41.900,50.900,-

27,2
27,2

0,65/0,9
0,7/1,0

4,2
4,4

ACC 5-2 damílfej
ACC 5-2 damílfej

Telj.felvétel (W)

Munkaeszköz

Tömeg (kg)

Akciós Ár

245
500
540
1000

Tap’n’go
ACC 2-2 damílfej
ACC 5-2 damílfej
ACC 5-2 damílfej

2,2
2,2
3,9
4,7

37,7
41,6
37,7
41,6
45,6
51,6
51,6
motortípusa
B and S 450 EOHV
KohlerXT önjáró
B and S 450 EOHV
B and S önjáró
Teljesítmény (kW)
1,1
1,2
1,2
1,5
1,5
1,6
1,6

1,7/2,3
2,0/2,7
1,7/2,3
2,0/2,7
2,2/3,0
2,4/3,3
2,4/3,3
Teljesítmény (kW)
1,9
2,2
1,6
1,9
Munkaszél (cm)
33
37
37
41
41
43
43
Vízszintes
hatótávolság (m)
9
14,5
Teljesítmény (kW/LE)
0,75/1,0
0,65/0,9

7
7,9
8,5
8,5
8,5
9,1
10,2
Munkaszél (cm)
46
51
41
41
Fűgyűjtő (liter)
26
40
40
55
55
60
60

15.900,22.900,32.900,46.900,Munkaeszköz
dikicskés
dikicskés
dikicskés
dikicskés
dikicskés
dikicskés
dikicskés
Fűgyűjtő (liter)
55
55
55
55
Akciós Ár
43.900,69.900,86.900,78.900,98.900,120.900,161.900,-

Tömeg (kg)

Akciós Ár

Benzinmotoros permetező

Akciós Ár
199.900,209.900,219.900,229.900,249.900,299.900,349.900,Akciós Ár
79.900,143.900,117.900,143.900,-

Stihl SR 200D
27,2
7,9
125.900,Stihl SR 430
63,3
12,2
152.900,Sövénynyírók
Lökettérfogat (cm3)
Vágáshossz
Tömeg (kg)
Akciós Ár
HS 45
27,2
60
5
95.900,HS 46 C-E
21,4
55
4,3
121.900,Elektromos
Telj.felvétel (W)
Vágáshossz (cm)
Tömeg (kg)
Akciós Ár
sövénynyírók
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.

BUDASTIHL
SZAKKERESKEDÉS
ÉS SZERVIZ

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

FÜZESISTIHL
SZAKKERESKEDÉS
ÉS SZERVIZ

%LDWRUEiJ\)ĘX
Tel.: 06-23/312-358

STIHLVIKING
SZAKKERESKEDÉS
ÉS SZERVIZ

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

STIHLTÖRÖKBÁLINT
SZAKKERESKEDÉS
ÉS SZERVIZ

2045 Törökbálint,
Munkácsy M. u. 21.
Tel.: 06-23/335-005

A tábor 120 férõhelyes. A jelentkezést a térítési díj befizetésének idõrendi sorrendjében fogadjuk el.
Az Intézményi Gondnokság címe:
Telefonszám:
Bankszámlaszám:
Nyitva tartás:

2030 Érd, Budai út 14.
06-23-521-160, 06-23-521-166
12001008-00209692-00100009 (Raiffeisen Bank Zrt.)
Hétfő - szerda: 7.30 – 15.00 óráig
(2014. június 16-tól augusztus 04-ig: Hétfő 07:30 – 18:00)

• Tábori térítési díj: 5.000,- Ft/ hét /fõ
• diétás étkezés – tájékoztató az Intézmény Gondnokságon
• nem érdi lakosok részére: 12.500-Ft/ hét/ fõ
Szükséges felszerelés: mûanyag pohár, papír zsebkendõ, idõjárásnak megfelelõ öltözék (zárt cipõ,
esõkabát, vászonsapka)
Lemondás betegség esetén: legkésõbb adott nap 11 óráig tudjuk fogadni a következõ napra történõ
lemondást (e-mailben vagy telefonon).
Utazás a táborba és vissza: A tábort külön autóbusszal lehet megközelíteni. Az autóbusz Érd pályaudvarról indul, és a táborig viszi a gyerekeket. A jelentkezési lapon lehet megjelölni, hogy a gyermek
melyik megállóban kíván fel- és leszállni a buszra (-ról). A buszról történõ leszállás után a gyermekekért nem tudunk felelõsséget vállalni! A busz a pályaudvarról 7.45-kor, a táborból visszafelé 15.45kor indul. A busz a teljes útvonalat kb. 35 perc alatt teszi meg.
Nonn Ilona
táborvezetõ

Patkóné Séra Ilona
mb. igazgató

Dr. Szabóné Matics Zsuzsanna
Int.Gond.vez.
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Városi gyereknap Érd fõterén és a múzeumkertben

Pingvin, palacsinta és parádés programok

A szerző felvételei

Május 24-én a gyerekeké volt a Fõtér és a Magyar Földrajzi Múzeum kertje.
Színes programokkal, foglalkozásokkal, harapnivalókkal várták a legkisebbeket a
szervezõk: az önkormányzat, a városi intézmények és sok-sok szervezet. Ezen a
napon minden a gyerekekért volt: nekik szólt a rendõrautó dudája, nekik koncerteztek a zenészek, sütötték az ingyenes palacsintát, kenték a zsíros kenyeret. A
késõ délutánig tartó színes programokat úgy állították össze, hogy minden gyerek
megtalálja a kedvére valót, és még a szüleiknek sem kellett a zsebükbe nyúlniuk
– ezen a napon ingyen volt minden móka.

Az ugrálóvár idén is nagyon népszerû volt
Május 24-én minden a gye
rekekrõl szólt – legalábbis itt,
Érden, a városi gyermeknapon,
ahol minden csemete megtalálhatta a neki való szórakozást,
harapnivalót, és élményekben,
ajándékokban gazdagon térhetett haza a város fõterérõl.
A sokszínû program reggel tíz
órakor kezdõdött, a polgármesteri köszöntõvel. T. Mészáros

András elõször a gyermekeket
üdvözölte, majd a szervezõknek
mondott köszönetet. A városi
gyereknap ugyanis több szervezet együttmûködésével jött létre:
az önkormányzat, az Ága-Boga
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete,
a Fidesz Zöldtagozata és
Nyugdíjas Tagozata, az ÖTHÉT
Egyesület, a Szepes Gyula
Mûvelõdési Központ, a Szociális

Köszönet a támogatóknak: Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzata, Összefogás Egyesület, Finta Rendezvényház
és Étterem, Clearwater, Lángos Kuckó, Xelles Kft, Alföld
Grafika, Érdi Városfejlesztési Kft., Magyar Földrajzi Múzeum.
A CLEARWATER felajánlásáből lett a Gyermeknap egész ideje
alatt hûtött ásványvíz, minden látogató számára; A XELESS Kft
a rendezvényre a hozott mobil wc-ket, a Lángos Kuckó pedig
300 db fánkot ajánlott fel.
Köszönet a fellépőknek is: Pingvin Pityu (Öthét Egyesület),ÉTC,
Hip-Hop Táncakadémia, Tigers SE, Kristály Duó, Frutti TSE,
Masters SE , Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület, JP
Dance táncshow, Bonton TSE, Capoeira Tárnok, Wedding’s
Day zenekar, Erényi Júlia és Beleznai Eszter (Lukin László
zenemûvészeti iskola) és a mûsorvezető: Cseresnyés Attila.

Gondozó Központ és az Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda,
a Vöröskereszt területi szervezete, a Magyar Földrajzi Múzeum,
a rendõrség, a polgárõrség és a
tûzoltóság mind közremûködött
abban, hogy minél színesebb
programokat nyújthassanak a
gyerekeknek.
– Úgy érzem, páratlan ez az
összefogás – mondta lapunknak Bada Zoltán, a rendezvény egyik fõszervezõje. – A
közremûködõk mindent megtettek azért, hogy a gyerekek ezen
a napon mindenbe belekóstolhassanak, legyen szó élményrõl
vagy finomságról. Támogatóink
jóvoltából palacsintát, fánkot,
üdítõt, vizet és édességet tudtunk szétosztani a gyerekek
között, és ingyen ugrálhattak
a légvárban is – mondta Bada
Zoltán, hozzátéve: a programok
egy része a környezetvédelem
jegyében zajlott; a gyerekek
régi ismerõsként üdvözölhették Pingvin Pityut, aki a klí-

mavédelemre és a szelektív
hulladékgyûjtés alapjaira oktatta játékos formában a kicsiket és
nagyokat. A pingvint követõen
az érdi torna- és tánckluboké
volt a fõszerep a színpadon,
ezután bohócmûsor, kutyás
bemutató és gyermekkoncert
szórakoztatta a gyerekeket késõ
délutánig. A vállalkozó kedvûek
rendõrmotorra vagy –autóba
ülhettek, közelrõl megcsodálhatták a tûzoltókocsit, vagy
játszhattak a Zöld Zebra Állatés Természetvédõ Egyesület
szelíd, okos kutyusaival. Ez az
országos hatáskörû civil szervezet a felelõs kutyatartás alapjait mutatta be a gyerekeknek,
demonstrálva azt is, hogy a
felnõtt korban örökbefogadott
kutyák ugyanúgy beilleszkedhetnek a családba, mint a pénzért vásárolt kölykök.
Aki az ugrálásban, a sok
játékban kimelegedett, a gyermekjóléti központ napernyõi
alatt kipihenhette fáradalmait
egy-egy szép, színes szélforgó
készítése közben; a játékos totó
helyes kitöltõi még ajándékot
is kaptak. Kézmûves foglalkozások várták a gyerekeket a
Magyar Földrajzi Múzeum kertjében is, ahol az árnyas fák alatt
az Ága-Boga Nagycsaládosok
Érdi Egyesülete szervezésében
ügyességi játékok zajlottak, és a
családok részt vehettek a Magyar
Földrajzi Múzeum délutáni
vetélkedõjén is. A kocsiszínben a Tranzit Zenekar zenélt,
majd a Naprózsafa táncegyüttes
a Lúdas Matyi táncos mesejátékot adta elõ a gyerekeknek.
Gazdagon felhagymázott zsírosés májkrémes kenyerek, alma
és csokoládé is került bõven a
múzeumkertben játszó gyerekeknek és szüleiknek.
– Egyesületünk évek óta a
múzeumkertben várja a gyerekeket ezen a napon. A programot, a harapnivalót önkénteseink, egyesületünk tagjai szervezik és teremtik elõ. Mindenki
annyit tesz hozzá idejébõl és
erejébõl, amennyit tud – mondta lapunknak Wolf Richárd, az
egyesület elnöke, hozzátéve: a
gyermeknapi vendégséghez a
Soós Pékség is hozzájárult soksok vekni kenyérrel.

Pingvin Pityu a szelektív hulladékgyûjtés szabályaira tanította játékos formában a gyerekeket

A gyerekek a rendõrjárgányokat is kipróbálhatták – persze csak álló helyzetben. A duda így is jól szólt…
Ahogy azt a gyerekek tapasztalhatták, a zsíros kenyérre
nagyon jól csúszott a palacsinta.
A gyereknapon – immár hagyományosan – idén is palacsintával, fánkkal várta a gyerekeket a
Fidesz Nyugdíjas Tagozata. Mint
Fülöp Sándornétól megtudtuk,
a több mint ezer palacsintát a
Finta Rendezvényház munkatársai sütötték, a nyugdíjas tagozat
asszonyai pedig megtöltötték

kakaóval, lekvárral a gyerekek
nagy örömére. Üdítõ, csokoládé
és fánk is került a palacsinta
mellé. A sok finomság mellé persze akadt sok mozgás, ugrálás is,
no meg a forró délelõttön-délutánon szökõkútban való pancsolás is. A nap pirította gyerekek
közül bizonyára sok megkérdezte hazatérõben: ugye, holnap is
lesz gyereknap?

Ádám Katalin

Kowalsky meg a Vega
Szinte törvényszerű volt az utóbbi időben, hogy a
Kowalsky meg a Vega budapesti koncertjeinek a Barba
Negra Music Club nyújt otthont, így természetes, ha a
Babra Negra Track -et is útba ejtik. A baráti társaságból
verbuválódott zenekar dalszövegei nem szimpla slágerek.
Kowa szövegei mellőzik a rock n roll kliséit, elgondolkodtatóak, inspirálók.
Az idén napvilágot látott, újfent igen jól sikerült, Még
nem Éden c. nagylemez is bizonyítja: a zenekar nem fárad, továbbra is görcsmentes, frappáns. A rájuk jellemző
egyensúlyra lehet számítani eztán is, a zsiványság és bölcsesség jól megfér egymás mellett, akárcsak az igényes
hangszeres játék és a slágerek. A június 13-i esten immáron 7 lemez anyagából szemezgethet a banda a „flotta új
hajójában” – a frontember, Kowa szavaival élve. Idézzék
fel bármelyiket is, a csalódás teljességgel kizárt.

05.28. Turbo l 05.29. Firkin
05.30. Anna and the Barbies, Hairy night
05.31. Heaven Street Seven l 06.04. Fluor and the Filigrans
06.05. Ladánybene 27 l 06.06. Bikini
06.07. HétköznaPI CSAlódások l 06.08 Sing-sing

Gyere ingyen a Track-be! Játssz és nyerj!
Heti kérdésünk:
Melyik magyar rockzenekarban énekel még
az énekes Kowalsky?
1.) Black-Out 2.) Pokolgép 3.) 30Y
Küldd el a válaszod a track@helyitema.hu e-mail címre, és írd
meg azt is, hogy a programajánlóban - június 5 és 8 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 oldalán is kiposztoljuk.

12 Érdi Újság

XXIV. évfolyam, 2014. május 29.

Táborok
a Csimotában!
Jóga
t
Júniu ábor
s
$NURM
yJDN 23-27.
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Kukta tábor:
Június 16-20.
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tábor:
Július 7-11
.
.
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Úszó tábo
Július 14-18.
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.
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Tánctábor:
Július 28 - augusztus 1.
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MENÜ AJÁNLATOK:
23. heti (06.02.-06.06.)
Füstöltsajtos zellerkrémleves +
 ";¥MECBCGâ[FML T«MUWJSTMJ
 #3BLPUULFM
Kassai burgonyaleves +
 "'SBOLGVSUJSJ[PUU¢
 #4FSUTQBQSJLT UT[UB TBWBOZ©TH
Sajtleves levesgyönggyel +
 "1BSBEJDTPNPTI©THPNC¢D GâUUCVSHPOZB
 #5BSIPOZTI©T
Szárnyas aprólék leves +
 ".LPTHVCB WBOMJBTPE¢
 #5POIBM0SMZ NBKPO[FTCVSHPOZB
Olasz paradicsomleves +
 "3OUPUUHPNCB QSPMUSJ[T UBSUS
 #'BSNFSDTJSLFNFMM CVSHPOZBQ«S
A: 750,- Ft. B: 850,- Ft. Csomagolási díj: 100,- Ft/adag
Napi ajánlataink leves nélkül: -100,Napi leves ajánlatunk: 350,-
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Érdi borverseny kiemelkedõ borokkal

A 2013. év a vörösborok éve volt

A szerző felvételei

Megint jó minõségû borok kerültek az asztalra a Termál Hotel Ligetben, ahol már
negyedik alkalommal rendezték meg a hagyományossá vált érdi borversenyt, amelyen jól vizsgáztak a város borászai. Érezhetõen egyre rangosabb ez a verseny,
hiszen még az Év bortermelõje is „bemutatkozott”...

Gál Zsuzsa híres borászatukról beszélt
A rendező ezúttal is az Érdi
Pincetulajdonosok Egyesülete
volt, vezetői előbb átadták
a szót Gál Zsuzsának, a Gál
Szőlőbirtok és Pincészet marketingesének, aki büszkén beszélt
a birtokról és szüleiről, különösen a díjnyertes édesanyáról,
Gálné Dignisz Éváról, aki csak
azért nem tudott eljönni, mert
ő is éppen boros rendezvényt
tartott. Azt azért így is „újra”
megtudtuk – hisz ki ne ismerné
Érden az ország első női év
borászát –, hogy érdi lakosként
Szigetcsépen borászkodik férjével, Gál Csabával. Jól mûködő

gazdaságuk csaknem húsz éves,
azóta ingázik a család Érd és
Szigetcsép között, ahol minőségi szőlőtermesztéssel foglalkoznak. Tavaly nyilatkozták
lapunknak, hogy 2012-ben tisztességes szüretük, jó évjáratuk
volt, de nem ideális, a magas
hőmérsékletnek és a csapadékhiánynak köszönhetően.
– Ennél 2013-ban jobb évjáratot kívánok mindenkinek
– mondták akkor és meghallgatták őket az égiek, Gálné Dignisz
Éva ugyanis az ország legjobb
borásza lett! Gratulálunk, ez
Érdnek is büszkeség.

Ezután a zsûri elnöke, László
Éva adott rövid összegzést a
díjkiosztó előtt:
– A borversenyre hatvanhat
minta érkezett, harmincegy fehér, tizenkét rosé és huszonhárom vörösbor – hallottuk. – Ez a
vörösborok éve volt, kiemelkedő minőségû borok születtek.
Roséból csupán egy-kettőről
mindható el ugyanez, tavaly
jobbak voltak, igaz ehhez a bor
fajtához nagyobb szakértelem
kell.
A fehér borok „csak” szépek… Hudák Mihály és felesége, Ágnes főszervezők e sza-

vakkal adták át a szót a másik
zsûritagnak mindenki derültségére:
– Most pedig Kalmár Gergely
igen szigorú ítésznek adjuk át
a szót, aki olyan szigorú, hogy
nem is hívjuk többet.
Kalmár Gergely rácáfolva hírére, így kezdte mondandóját:
– Negyedik éve járok ide, de
mindig örömmel jövök. Egyre
jobbak az érdi borok, mert a
gazdák egyre jobb technológiával dolgoznak, egy bort sem
kellett kizárnunk. Ne keseredjen el az sem, akit bírálunk,
mert ezekből lehet tanulni.
Egyébként is más a fogyasztói,
mint a szakmai bírálat, a zsûri
természetesen szigorúbb.
Ezután sorra szólították a
díjazottakat, előbb a bronz-, az
ezüst-, majd az aranyérmeseket.
Volt, aki minden kategóriában
„kénytelen” volt többször is oklevelet, érmet, serleget átvenni,
szegény nem győzőtt az asztaltól percenként felállni és kimenni a ceremónia színhelyére.
– Jöttek a környékről is
minták, Tárnokról, Sóskútról,
Százhalombattáról, Törökbá
lintról, de távolabbi vidékekről
is, így például Szekszárdról,
Nadapról, Bátaszékről, Mado
csáról és Mezőszilasról – mondta Hudák Ágnes. – Érdről tíz
borász adott mintát, elégedettek
vagyunk a felhozatallal.
Az asztaloknál többen nagy
odaadással „kezelték” a bort,
díjazottak és nem díjazottak
egyaránt, megtelt a a Termál
Liget Hotel nagy terme. A fürdő
vándorserlét tízezer forintos
utalvánnyal az érdi Dávid pincészet kapta. Több tucat érem és
oklevél talált gazdára, ebből a

A gyõztesek kis csapata koccint

A díjátadó pillanata az aranyserleggel
következők kaptak nagy aranyérmet: Martonosi Tamás, Dávid
István és Ferenc, Hudák Mihály,
Vucsics Béla, Séllei Ferenc,
Görgényi Géza, Pató Simon és
Kapuvári László.
A két rangidős nevező egyébként a hetvenen túliak társaságából a százhalombattai Süle
Károly és a tárnoki Lizicska
József, aki nemcsak boráról, de
harmonika játékáról és énekéről, igazi magyaros mulatozásairól is híres a környéken.
– Arra bíztatom az érdi bo-

rászokat, bátran nevezzenek
be jövőre is, mert rengeteget
lehet tanulni a borbírálatokból
– mondta még Hudák Ágnes,
miközben a társaság egy nagy
borbíráló bizottsággá alakult,
egymás terméseit kóstolgatták
és egymás egészségére koccintottak. Annyiszor, hogy láthatóan majd kicsattantak ezek a nótázó borbarátok az egészségtől.
Hiába, a jó bornak varázsereje
van. Reméljük ez (is) a hosszú
élet titka!

Temesi László

Mike László
emlék horgászverseny
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!
016

CSALÁDI PIHENÉS ZEMPLÉN SZÍVÉBEN

Családi pihenés a Magita
Hotelben! 2 éjszakás szállás 4 fő részére (2 felnőtt
és 2 18 éven aluli gyerek
részére), Svédasztalos
reggelivel.
Magita Hotel*** és Étterem
Erdőbénye, Mátyás király u. 49.
Tel.: 06/47/536-400
E-mail: info@hotel-magita.hu

Akciós ár:

34.940 Ft

BENTLAKÁSOS SÖRÖZÉS

Bentlakásos ingyen
sörözés a Blonder
Panzió és Sörfőzdében
a Balaton-parti
Vonyarcvashegyen 8 fő
részére.
8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 9.
www.blonder.hu
Tel.: 83/349-799

115

az Érd és Környéke Horgászegyesület
tagjainak, amelyre szeretettel várunk
minden sporttársat.

MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

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

Listaár:
69.880 Ft

042

032

csak

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

Helyszín: Tárnoki horgásztó
Időpont: június 1., reggel 7-től 12 óráig
Listaár:
95.900 Ft
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47.950 Ft

TAVASZI FELFRISSÜLÉS
Problémát jelent a csendes hangok észlelése?
Túl halk a színházi elĘadás?
Az elĘadó a tréningen túl halkan beszél?

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

Akciós ár:

24.000 Ft

PIHENÉS LILLAFÜRED KAPUJÁBAN

+DOORWWPiUD]~MPLQLKDQJHUĞVtWĞUĞO"
 %L]WRVtWMDDPHJIHOHOĘ hangerĘtt
Listaár:
20.900 Ft

Akciós ár:

10.450 Ft

FELFRISSÜLÉS ZSÓRY FÜRDŐN

2 éjszaka 2 fő részére
reggelivel+wellness
használattal
+ masszázzsal.

3nap/2 éjszakára,
2 fő részére, reggelivel
(a la carte). Kedvezményes
Barlangfürdő belépőjegy
(2 db/egész napos ).
1 alkalom/fő szauna
használattal.
LILLAFÜRED KAPUJA HOTEL ÉTTEREM
Cím: 3535 Miskolc Partos
Listaár:
14. Telefon/Fax: 46/339-423
33.000 Ft
Mobilszám: 30/9681-045

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

16.500 Ft

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

További információk a honlapon
(www.erdihorgasz.hu) olvashatók!

Akciós ár:

 $SUyPpUHWHVHJtWKRJ\
diszkrét legyen
 (J\V]HUĦ kezelhetĘség
 (OHPPHOPĦködtethetĘ
tethetĘ
 .pQ\HOPHV

Akciós ár:

20.000 Ft

MiNi
HANGERŊSÍTŊ

CSAK
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4 990 Ft
Listaár:
40.000 Ft
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+DOOMDPHJDYLOiJRW
a legdiszkrétebb módon,
a legolc
legolcsóbban!

„Amikor elmesélem
a környezetemben, hogy hangerĘsítĘt
hordok, mindenki meglepĘdik, annyira
észrevehetetlen, nagyon szeretem,
megkönnyíti a környezetemmel való
kommunikációt”!
Jelentkezze
en be nálunk,
ingyenesen
Jelentkezzen
nálunk, ingyenesen
vonalunkon 06-80/182-182
06 80/182 182
hívható vonalunkon,
minden hétköznap 8:00-16:30 óráig!
Az ajánlat
2014.május
május31-ig,
31-ig, vagy
tart.tart.
Az ajánlat
2014.
vagyaakészlet
készleterejéig
erejéig

Igény esetén
térítésmentesen
té
megvizsgáljuk
hallását is!
I
INGYEN
HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

0 6 - 8 0 / 18 2 -18 2

Érdi VSE – Százhalombattai LK 0-1 (0-1)

A szerző felvétele

Ezüstérmeshez méltatlan játék

A kiesés ellen harcoló fehér mezes vendégek fontos pontokkal távoztak
A hazai csapat az ezüstérem
biztos várományosaként lépett
pályára a tavasszal jelentősen
átalakult és megerősödött, a kiesés ellen harcoló vendégek ellen. A bajnoki táblázaton elfoglalt helyezésektől függetlenül
évről évre komoly presztízscsatát vív a két szomszéd város csapata, többnyire váltakozó sikerrel. A találkozónak elsősorban a
vendégcsapat részéről volt tétje,
amely sok szurkolót vonzott a
szomszédos településekről is.
A találkozó battai támadásokkal kezdődött a kicsit nehezen
ébredő hazaiak ellen. Míg a vendégek sok mozgással és gyors
kontrákkal igyekeztek meglepni
a vendéglátókat, addig az érdi
csapat lassú, körülményes támadásszövéssel próbálkozott az
ellenfél kapuját megközelíteni,
nem sok sikerrel. A pontatlan
összjáték ellenére mégis a hazaiak előtt adódott az első gólszerzési lehetőség. A vendég védő
elvétette a labdát, így Gyurácz
B. vezette kapura. Bár kicsit
kisodródott, de rossz megoldást
választva gyengén lőtt a kapura.
Többet támadott és többet is

birtokolta a labdát a hazai csapat. A vendégek játéka egysíkúan, csak a rendkívül gyors és
gólképes Denis Samuelre épült,
nem is eredménytelenül. A 42.
percben a vendégek csatára egy
előre vágott labdával elfutott és
a kifutó kapus mellett is elhúzva a labdát gurított a kapuba.
0-1.
A második félidőre megpróbált ritmust váltani a hazai
együttes, de gólszerzési lehetőség ismét a vendégek támadója
előtt adódott, két hazai védő
között kilépve a kifutó kapus felett a felső lécre emelte a labdát.
Ezzel a kimaradt lehetőséggel a
battai csapat el is lőtte a puskaporát, mivel a mérkőzés további részében alig-alig lépte át a
saját térfelének határát. Hiába
birtokolta azonban többet a labdát az érdi csapat, a vendégek
megszállva saját kapujuk előterét, rendre hibára késztették
a hazai támadókat. Az utolsó
negyedórában az egyre inkább
fáradó vendégekkel szemben
megnyílt a lehetőség legalább
az egyik pont megszerzésére,
de Papp G., Kovács B., Ebedli

Érdi Újság
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Z., Makituma N. lövései nem
találtak kaput, Csizmadia Z. fejesét pedig bravúrral hárította a
vendégek hálóőre.
A mérkőzésen ismét bebizonyosodott, hogy labdarúgásban
nem mindig a jobb csapat nyer.
Lelkesedéssel, a kiesés réme által fenyegetve a gyengébb erőkből álló együttes is érhet el sikereket. Öröm az ürömben, hogy
a dobogóért tartó versenyfutásban a riválisok is botlottak, így
az érdiek a hátralevő két forduló
eredményétől függetlenül már
ezüstérmesek.
Érdi VSE – Százhalombattai
LK 0-1 ( 0-1)
Érd, 300 néző
Vezette: Janitz G.
Érdi VSE: Kertész F. – Ebedli Z.,
Süveges Z., Jakab Á. (Ország
P.), Cservenka G. (Makituma
N.) – Patkó Gy. (Kulin A.),
Csizmadia Z., Kupi Z. (Papp
Z.), Kovács B., Németh G.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerző: –, ill. Obot Denis
Samuel 42’
Sárga lap: Jakab Á., Németh G.
A találkozó után a hazaiak
edzője nem találta a szavakat,
hogy értékelje a mérkőzést, így
maradt a gratuláció az ezüstéremhez.
Limperger Zs. (Érd):
– Gratulálok a csapatnak a
bajnokságban elért második helyezéshez.
A 29. fordulóban június 1-én
vasárnap öt órakor Nagykőrösön
vendégszerepel az érdi együttes, majd a záró fordulóban, június 7-én szombaton öt órakor
Csomád csapatát fogadják az
Ercsi úti sportpályán.
 
Harmat Jenő
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Családi sportnap
Május 25-én, vasárnap került
megrendezésre a IX. Spartacus
Családi Sportnap – amelyről
részletes beszámoló a következő oldalon olvasható – ahol
az időjárás csak részben volt
kegyes hozzánk, de azért a
programok jó részét végre tudtuk hajtani. Sajnos, a délutánra
tervezett programok egy részét
elmosta az eső.
A családi napot színesítette a
szervezet biológiai életkorának
felmérését végző Pásztor Júlia
és Bálint József.
A versenyek eredményei:
Kispályás labdarúgás:
Mazsola csapat I. hely; Tádé
csapat II. hely; Rumcájsz csapat: III. hely
Ulti verseny:
László Varga László I. hely;

Metzl János II.; ifj. Sárosi János
III. hely
Snapszer verseny:
Végh Richárd I. hely; Száraz
Zoltán II. hely; Sinkó Dénes
III. hely
Íjászat, női kategória:
Virág Anikó I. hely; Vajda Virág
II. hely; Palugyai Sári III. hely
Férfi kategória:
Ifj. Virág István I. hely; Balogh
Tamás II. hely; ifj. Molnár
Tamás III. hely
Gyerek kategória:
Horváth Bence I. hely; Balogh
Dániel II. hely; Nagy Gergely
III. hely
T. Mészáros András, Érd
Megyei Jogú Város polgármestere, Spéth Géza, Diósd polgár-

Nyári úszótábor

mestere, Varga Dániel, Diósd
alpolgármestere,
Rozgonyi
János, a Batthyány Általános
Iskola igazgatója, Zsirkai László
az Érdi Városfejlesztési Kft ügyvezetője, Macsotay Tibor elnöki
tanácsadó zsûrizte az elkészült
gulyásleveseket, amelyeket egyformán kiválónak minősítettek,
mindkét csapat a megérdemelt
első helyet érdemelte ki.
A babgulyást Kovács János
és csapata, Szárazné Oláh
Marianna készítette, a magyar
gulyást Barta Sándor és csapata,
Pataki Dávid és Sárosi János
készítette.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Kati mami Sütödéjének,
Sárosi Jánosnak és családjának,
Molnár Tamásnak, valamint a
lelkes szülőknek a sportnap
megrendezéséhez nyújtott segítségét.

Tar Mihály

műves foglalkozás, éneklés-mesedélután) Helyszíneink: uszoda,
udvar, tornaterem
Kedves Szülők!
A gyermekek csak abban az esetben mehetnek egyedül haza a
Értesítjük önöket, hogy nyári úszótábort szervezünk június 16-tól nyári napközis foglalkozás helyszínéről, ha ezt írásban, dátummal
heti turnusokban.
ellátva kéri a szülő!
Legfontosabb tudnivalók:
A foglalkozások helyszíneit az érdi Tanuszoda (Érd, Gárdonyi Géza
• minden nap 08.00- 16.00 óráig tartjuk foglalkozásainkat
u 1/.), valamint a Gárdonyi Géza Ált.Iskola (Érd, Gárdonyi Géza u.
• ebédet és uzsonnát biztosítunk
1/b) biztosítja.
• egy tábori nap ára 3600/nap
Turnusok időpontja:
• testvér kedvezmény érvényesíthető (a második gyermeknél
június 16. - június 20.
június 23. – június 27.
3100/nap )
június
30.
július
4.
július 7.- július 11.
• kezdő gyermekek jelentkezését is várjuk (4 éves kortól)
július 14.- július 18.
július 21.- július 25.
Részletes programunk:
július 28. - augusztus 1.
• tábor nyitás/gyülekező a Gárdonyi Géza Tanuszodánál,reggel
Jelentkezés: folyamatosan,
7.15-től-7.45-ig
de legkésőbb az adott turnust megelőző héten.
• tábor zárás 16.00 óra /ügyelet 16.30–ig/
• napi 2x 60’perces úszás reggel, illetve délután
Befizetés: június 2-tól minden hétfőn 16.00-17.15-ig
a helyszínen (uszoda) Fülöp Henriettnél.
A két úszás között, napközben szakemberek irányításával sport
Várjuk jelentkezését!!!!!!
foglalkozások. (Sorverseny, labdajátékok stb…) Valamint
Különböző színes programjaink várják gyermekeiket (rajz és kézÉrdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:
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Érdi Spartacus sportnap, kilencedszer

Birkózástól a bográcsgulyásig

A szerző felvételei

Íjászat, foci, alakformáló torna, ulti és snapszer, no meg birkózás várta a családokat
az Érdi Spartacus SC szombati nyílt sportnapján, a Batthyány iskola „faházában”. A
hangulatos rendezvényt kilencedik alkalommal rendezték meg a birkózók, és a hagyományokhoz híven nemcsak sportversenyekkel, hanem jóféle bográcsgulyással
is várták az érdeklõdõ családokat, gyerekeket.

Az Érdi Spartacus családi sportnapján az ultiverseny már hagyomány
Kilencedik alkalommal rendezte meg városi családi sportnapját az Érdi Spartacus SC.
A május 25-i rendezvényt hagyományosan a Batthyány iskola „faházában” tartották, és
ahogy az előző években, most
sem csupán a birkózás, a sumo és a grappling szerelmeseit, hanem minden sportolni,
mozogni, kikapcsolódni vágyó
érdi gyereket, családot szívesen
láttak.
– Ezzel a rendezvénnyel szeretnénk megköszönni Érd város
önkormányzatának a segítséget, a támogatást, illetve örömet
szeretnénk szerezni a sportot

kedvelő családoknak – mondta
lapunknak Tar Mihály, az Érdi
Spartacus SC elnöke, hozzátéve:
a programokat úgy állították öszsze, hogy a család apraja-nagyja
számára vonzó legyen: focibajnoksággal, íjászattal, alakformáló tornával várták a kicsiket és
nagyokat – emellett a gyerekek
kipróbálhatták a birkózást, sőt,
a sumót is a faház küzdőterén.
A felnőttek ulti- és snapszerversenyen is megmérethették
magukat, ráadásul a birkózók
mindenkit megvendégeltek egy
(vagy akár több) nagy tányér
bográcsgulyással, amit a helyszínen, kora reggeltől készítettek.

A „becsalogatásra” a vasárnapihoz hasonló rendezvényekre,
azaz a birkózás népszerûsítésére
bizony szükség van; bár a negyven évre visszatekintő Spartacus
kiemelkedhető eredményeket
mondhat magáénak, a birkózás
bizony nem a legnépszerûbb
sport manapság a gyerekek körében.
– Ez egy munkaigényes
sportág, márpedig a mai világ
a könnyû sikerekről szól. Nem
egyszerû olyan gyereket találni, aki ügyes is, és szorgalmas
is. Ennek ellenére mûködünk,
gyarapodunk – jegyezte meg
Tar Mihály, aki hangsúlyozta:

Egy új életforma születése,
avagy a biztonságban eltöltött, független,
élményekben gazdag nyugdíjas évek
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ahhoz, hogy egy gyerek sikeres
sportoló legyen, nemcsak rajta,
hanem az edzőn és a szülőn
is múlik – utóbbinak bizony
időt, energiát kell szánnia arra,
hogy gyermeke teljesítményét
segítse.
Népszerûség ide vagy oda, a
„nagy birkózó család” (ahogy
Tar Mihály nevezte magukat)
ezen a vasárnapon igen népes volt; ahogy T. Mészáros
András az ünnepélyes díjátadáson fogalmazott: öröm látni, hogy milyen sokan eljöttek
az Érdi Spartacus sportnapjára. A polgármester okleveleket
adott át az íjászverseny felnőtt és gyermek helyezettjeinek, valamint a focibajnokság
nyerteseinek, az ulti-, illetve
snapszerverseny győzteseinek,
majd Spéth Géza diósdi polgármesterrel, Macsotay Tibor elnöki tanácsadóval és Rozgonyi
Jánossal, a Batthyány iskola
igazgatójával megkóstolták a
birkózók által főzött bográcsgulyást és babgulyást (a zsûri
ítélete egyértelmû volt: a két
étel holtversenyben győzött).
A lezúduló zivatar ugyan fedél alá kergette a szakácsokat
és a vendégeket, a jó hangulatot azonban nem sikerült elmosnia. A gyerekek önfeledten
birkóztak a faházban, a felnőttek kártyáztak, beszélgettek.
A birkózók családja, amely
ezen a napon örömmel befogadott tagjai közé bárkit, remélhetőleg ennek a jó hangulatú
rendezvénynek is köszönhetően tovább bővül majd – azaz:
egyre több gyerek csatlakozik a
Spartacus birkózó, sumo vagy
grappling szakosztályához.

Á. K.

Az íjászverseny legfiatalabb indulói

Az íjászverseny nõi nyerteseinek T. Mészáros András gratulált és adta át
az okleveleket

A focibajnokság arany-, ezüst- és bronzérmes csapatainak képviselõi
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Mit tegyél, ha Neked is
eleged van az ételintolerancia
okozta nehézségekből?

Kinyitottuk a Kredenc
ajtaját… Nézz be!
Kínálatunkban helyben sütött pékáruk, glutén- és laktózmentes termékek,
diabetikus édességek, bivaly-, juh, tehén- és kecske tejtermékek, adalékanyag
mentes húskészítmények, vegán ételek, paleo sütik, konyhai alapanyagok, delikát
termékek, fűszerek széles skálájáról válogathatsz. Kis csapatunk pedig készséggel
segít, ha tippekre, trükkökre, tanácsokra van szükséged.
Bízunk abba, hogy a mi Kredencünkben
megtalálod a számodra legjobb
alapanyagokat és ételeket. Keress minket
a www.akredenc.hu
weboldalon, hívj a 06 30 498 4528
telefonszámon, vagy látogass el
személyesen üzletünkbe:
1111 Bp., Bartók Béla út 34.

hirdetés
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INGATLANCSERE

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS
ÁLLÁS

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

 Zuglói 12 nm-es komfortos földszinti kuckómat eladnám vagy ráfizetéssel
nagyobb budapesti öröklakásra cserélném.
Tel:0630/330-1044

GARÁZS KIADÓ

INGATLANT KERES

 Zárt teremgarázsban garázshely kiadó
7000,- Ft/hó. T:06 30 377 8034

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

GONDTALAN ÖREGKOR

JÁRMÛ

KERT
 Érdi újságos üzletbe megbízható hölgy
eladót felveszünk, lottóvizsga elõny. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal: remi46@freemail.hu

SZIPPANTÁS

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

GUMISZERVIZ

 Gyakorlattal rendelkezõ, tapasztalt csemegepultos-eladót felveszünk élelmiszerüzletünkbe. T:06 30 582 1280

GYÜMÖLCSLÉ
 Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, bozótírtás, kerítés építése, javitása. Térkövezés- betonozási munkák. Tel:
061781-4021, 06 70 547-2584

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

KERTGONDOZÁS

ÁLLATORVOS

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,
kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

IDÕSEK OTTHONA
 Idõsotthoni elhelyezéseket kínálunk
Budapesten és környékén, számos színvonalas szolgáltatással, esetleges ingatlanbeszámítással. T:06303307784

INGATLAN

 FAKIVÁGÁS elszállítással is, anyagi
felelõsséggel! KERTépítés, Sövénynyírás,
Füvesítés, TÉRKÖVEZÉS. Ingyen felmérés! Szakszerûen, profi gépekkel, lélekkel.
06302874348

ANTIK-RÉGISÉG

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

CSATORNÁZÁS

LAKÁSFELÚJÍTÁS

VEGYES

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

 Saját részemre vásárolnék régi kerékpárokat. T:06 30 346 8214

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

 Kecskemét, Nomád utca., 330 nm-es telken, 160 nm-es, családi ház eladó. A tetõtér
beépített. Ár: 27.5 millió +36704242099
www.ingatlan.com/20742724
 Üröm, Kalmár utca 12., 1.112 nm-es
lakóövezeti telek eladó, hatalmas örök panorámával. Ár: 31.9 millió Ft +36304916196
www.ingatlan.com/20690689
 Budapest III., Jeles utca 137., 1.201
nm-es, lakóövezeti telek eladó, örök panorámával. Ár: 34.9 millió Ft +36304916196
www.ingatlan.com/20690304
 Üröm, Asztalos utca 25., 1.098 nm-es,
lakóövezeti telek eladó, hatalmas örök panorámával. Ár: 29.9 millió Ft. +36304916196
www.ingatlan.com/20690587
 Budapest VI., Kodály körönd., 115 nm-es,
tégla teljesen felújított lakás kiadó. 2. emeleti Ár: 400.000 Ft/hó. +36704242099
www.ingatlan.com/20742744
 Bp. II.,Bimbó út.,TULAJDONOSTÓL
FELÚJÍTOTT 50.00 nm, tégla lakás+garázs
+kert használat eladó. Ár: 23.9+1.5 MFt
+36304006878 www.ingatlan.com/20761738

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT
NYÁRI TÁBOR

 Érdligeten külön bejáratú összkomfortos
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

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

 Érd központjában 2 szoba+hallos önálló
igényesen berendezett lakás kiadó. T:06 30
324 4981

KIADÓ - KERES

OKTATÁS

 Nyugdíjas magányos hölgy szerény különálló szobát keres, buszhoz közel. Komfort
nélkülit is. T:20 364 6699
 Középkorú házaspár egy szoba összkomfortos albérletet keres Érden. T:06 70
281 8786

KLÍMASZERELÉS
 YETISHOP Kft. Klímaberendezések, és szerelési anyagok nagykereskedelme! Országos
kiszállítással! E-mail: info@yetishop.hu Tel/
Fax: 72/211-311 TEL: 30/4320-101

 Egyéni angolórák gyakorlott tanártól, bármely napszakban otthonában is! T:0620 925
5288

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

 Érd központban két szobás I. emeleti 57
m² lakás eladó 11 M Ft, vagy cserélhetõ két
szobásig. T:06 23 369 172, 06 30 559 8789
 Eladom Diósd központjában társasházi 49
m² déli fekvésû, alacsony rezsijû lakásomat.
T:06 30 386 8538
 Cserélek Mátra vidéki nagy telkû 72 m²
parasztházat Érd környéki kisebb lakóingatlanra. T:70/230 1942

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

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

KONTÉNER

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

SZOLGÁLTATÁS

 Érd Ófaluban teljesen felújított összkomfortos garzon külön órákkal felszerelve, internet hozzáféréssel, üresen hosszú távra kiadó.
T:06 30 200 2073

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

CSALÁDI NAPKÖZI

 KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi
rakodókkal OLCSÓN, biztosítással. Külföldre
is! Ingyenes árajánlatért, hívjon akár most:
06-30/52-98-244!

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

KIADÓ

 Érden két szobás ház kiadó irodának,
automata kapu, parkolási lehetõség az udvarban 50 E Ft/hó+rezsi+ÁFA, kaució szükséges. T:06 70 940 3556

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

TV JAVÍTÁS
SZOBAFESTÉS

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

AKCIÓS
OLTÁSOK

 Érd tusculánumi részén 250 N-öles telek
eladó 3 M Ft. T:06 70 256 1885

KÖLTÖZTETÉS

 Sóskúti üzemünkbe betanított munkást
keresünk önálló bejárással. Tel: 06-12499837, aerometal@gmail.com

ÁLLÁST KERES

TELEK

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

SZABÓ

 Olcsó burkolást, gipszkartonszerelést és
kisebb kõmûvesmunkát vállalok. T:06 20
418 0204
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