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Új gyalogátkelõ
Régóta vártak a Galga utcaiak arra, hogy a busz
megállót biztonságosan közelíthessék meg. 

2

Kiállításvezetõ
Hiánypótló kötettel bõvült pár hónapja a Ma
gyar Földrajzi Múzeum kiadványainak köre.

7

Vásározó magyarok

Minden évszakban legalább egyszer hazai termékeket vásárolhatunk az érdi 
Fõtéren. Az idei Magyarok Nyárköszöntõ Vásárán június havának 14. napján 
köszöntött ránk nyolcvan árus – és egy pár, amelynek tagjai éppen ebben az 
idõszakban keltek egybe. Az iskolai ballagások és a hõség miatt azonban sajnos 
sokan távol maradtak, hiába volt a jelmondat most is: „Tessék, tessék, jöjjenek, 
friss hazait vegyenek!” 11. oldal

Tanévzáró táncbokréta
Minden tanév végén gála
mûsor keretében ad számot 
a Pesovár Ferenc nevét 
viselõ iskola a tanévben el
végzett munkáról. A család
tagok és rokonok általában 
ilyenkor láthatják elõször 
az elkészült mûveket. Nem 
csoda, hogy gyerekek, 
szülõk és természetesen a 
tánckarvezetõk is nagy izga
lommal várták a június 14ei 
tanévzáró gálamûsort, mivel 
számukra is éppúgy vizsga 
volt az elõadás.   16. oldal

Elkészült a Meseház

Elkészült a Gyula utcai Meseház Óvoda; június 11
én körbejárták a még üres épületet az augusztusban 
beköltözõ gyerekek és óvónõk, valamint T. Mészáros 
András polgármester, aki itt tartotta heti sajtótájékoz
tatóját is. Mint megtudtuk, az új – részben uniós for
rásból, részben saját erõbõl megépített – intézmény 
megnyitásával újabb 120 óvodai férõhellyel lesz több 
Érden. A polgármester beszámolt arról is, hogy hama
rosan megkezdõdik a szúnyoggyérítés. 3. oldal

Csatornaelszámolás
Május végén tartotta éves küldöttgyûlését  
az Érdi Csatornamû Társulat.

14

Ezüst a labdarúgóknak
A csapat vezetőedzője szerint az együttes a 
maximumot érte el.

20

Szabadtéri koncerten bú
csúzott az évadtól az Ér
di Kamarazenekar. A 
Magyar Földrajzi Múze
umban vasárnap este 
megrendezett kerti hang
versenyen az érdi zene
barátok gyönyörû meló
diák hallgatása közben 
hûsölhettek. 5. oldal

Évadvégi 
koncert



XXIV. évfolyam, 2014. június 19.Érdi Újság2 aktuális

A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/374-8877 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 06-30/621-2596

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

Meghívó

a Tusculanum – Postástelep 
Településrészi Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2014. június 23-án
 (hétfőn) 18:00 órakor

 kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Gárdonyi Géza

Általános Iskola és Gimnázium
(2030 Érd,  

Gárdonyi Géza u. 1/b)

Meghívó

a Dombos – Fenyves Parkvárosi 
Településrészi Önkormányzat

(9. és 12. választókerület)

2014. június 24-én
 (kedden) 17:00 órakor

 kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Teleki Sámuel

Általános Iskola
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

11-es terem

Meghívó

a Tisztviselő- és Újtelepi 
Településrészi Önkormányzat

(2. és 3. választókerület)

2014. június 25-én
 (szerdán) 17:00 órakor

 kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Batthyány Sportiskolai

Általános Iskola
(2030 Érd,  
Fácán köz)

Meghívó

az Óváros – Érdligeti 
Településrészi Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2014. június 25-én
 (szerdán) 18:00 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
volt II. Lajos

Általános Iskola
(2030 Érd,  
Fő u. 42.)

Egy halálos, tizenegy súlyos és 
tizenkilenc könnyû sérüléssel 
járó baleset történt 2005 és 2009 
között a 6-os főút 18-as kilo-
méterszelvénye után, a Galga 
utcánál található buszmegálló 
környékén, ahol a gyalogosok 
számára mostanáig nem volt 
kijelölt átkelőhely. Az önkor-
mányzat évek – sőt évtizedek 

– óta szorgalmazta a zebra ki-
alakítását, hogy a főváros felé 
utazók biztonságosan kelhesse-
nek át a 6-os főúton, de mivel a 
főút nem a városé, egyedül nem 
léphetett ebben az ügyben. 

A Közlekedésfejlesztési Koor-
dinációs Központ 2010-ben 
pályázati felhívást tett közzé 
„A gyalogosok védelmének növe-

lésére, a jármûvek sebességének 
csökkentésére alkalmas beavat-
kozások, valamint az országos 
közutakon levő balesetveszélyes 
csomópontok tervezésének társ-
finanszírozására” címmel. Érd 
ennek keretében nyert támoga-
tást a gyalogátkelőhely terveinek 
elkészítésére. Múlt év végén a 
fejlesztési tárca forrást is biz-

tosított a közlekedésbiztonsági 
beavatkozások megvalósítására, 
és a szaktárca jóváhagyásával, 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
közremûködésével elkészülhe-
tett a gyalogátkelőhely. Az út 
mentén járdát alakítottak ki, sze-
gélyt építettek, megoldották a 
vízelvezetést, korlátot helyeztek 
el, és megoldották a zebra meg-
világítását is. Mindez 7.239.000 
forintba került – ennek az ösz-
szegnek 90 százaléka állami 
támogatás volt, a fennmaradó 
tíz százalékot pedig az önkor-
mányzat fizette – tudtuk meg 
Tekauer Norbert önkormányzati 
képviselőtől.

– Régóta szorgalmaztuk az 
átkelő kiépítését, hiszen mióta 
buszmegállót helyeztek ki a 6-
os főútnak erre a pontjára, prob-
lémát jelent annak megközelíté-
se. A gyalogátkelő kiépítésével 
és környékének rendezésével 
hatéves előkészítő, tervező 
munka fejeződik be – mondta el 
a képviselő az átkelő június 10-i 
mûszaki átadás-átvételén, ame-
lyen jelen volt a Magyar Közút 
Zrt., illetve a kivitelező és az 
önkormányzat képviselője is. 

– Fontos, hogy a zebrát csak 
a forgalomba helyezés után le-
het hivatalosan használni, ami 
a hatósági eljárástól függően 
két-három hetet vehet igénybe. 
A forgalomba helyezés akkor tör-
ténik meg, ha az átkelő melletti 
jelzőtáblákról lekerül a takaró 
– hangsúlyozta Tekauer Norbert, 
aki kérdésünkre elmondta azt is: 
a 6-os főút mentén már nincs a 
mostanihoz hasonló problémás 
átkelési pont, hiszen a körforgal-
mak kiépítésével megoldódtak 
az ilyen nehézségek. 

– Végre elmondhatjuk, hogy 
itt, a Galga utcánál is európai 
színvonalú átkelőhely jöhetett 
létre – zárta szavait a képviselő. 

 Á. K.

Húsz évig vártak a gyalogátkelõre Érdligeten

Biztonságos lett az átkelés a 6-os fõúton
Évek, sõt évtizedek óta vártak a Galga utca környékén élõk arra, hogy a 6-os fõút 
túloldalán kiépített buszmegállót biztonságosan közelíthessék meg. Az önkormány-
zat is szorgalmazta a gyalogátkelõhely kialakítását, ám az út nem a városhoz tar-
tozik, így a zebra megépíttetése sem az önkormányzat feladata volt. Egy nyertes 
pályázatnak és az állami támogatásnak, illetve jóváhagyásnak köszönhetõen május 
végére elkészülhetett a gyalogátkelõ, amelyet hamarosan forgalomba helyeznek. 

Új gyalogátkelõt építettek ki a 6-os fõúton. Amint forgalomba helyezik a zebrát, lekerül a jelzõtábláról a takaró
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Tájékoztató
a házhoz menõ lomtalanításról
Ismételten tájékoztatjuk Érd Megyei Jogú Város minden lakosát, 
hogy városunk területén ez évtől bevezettük a házhoz menő 
lomtalanítást.Az ÉTH új szolgáltatására – az év folyamán bár-
mikor – évente egy alkalommal, díjmentesen minden olyan érdi 
lakos jogosult, aki Érden bármilyen lakóingatlannal rendelkezik 
és bejelentkezett nyilvántartási rendszerünkbe.

A házhoz menő lomtalanítás rendje a következő:

1.   A szolgáltatás jelenleg szombatra igényelhető. Cégünk célja, 
hogy a szolgáltatást bővítve, más napokon is biztosítani tud-
juk. Igény esetén hétköznapra már most is tudunk vállalni 
házhoz menő lomtalanítást, de egyelőre még korlátozott 
számban. 

2.  Kérjük, ha Ön is igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatá-
sunkat, előzetesen vegye fel a kapcsolatot az ÉTH ügyfél-
szolgálatával: 
–  telefon: 06-23-522-600  

mobil: 06/70-466-6060  
(Tesco: 06/23-522-607)

–  e-mail: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu honlap:  
www.eth-erd.hu 

– levélcím: 2030 Érd Sas utca 2.

3. Munkatársunkkal megbeszélheti:
–   milyen jellegû lomhulladékot szeretne elszállíttatni
– milyen mennyiségről van szó
–  egyeztetik, mely dátumra szeretné igényelni a szállítást
– rögzítik az Ön elérhetőségeit

4.  A szállítás napján az Ön címére induló kollégánk felveszi 
Önnel a kapcsolatot az előző címről való induláskor.

A megbeszélt időpontban az ingatlan tulajdonosa berakodhat-
ja a megbeszélt mennyiségû lomot a gyûjtő jármûbe. 

Fontos: A lomhulladékot csak ingatlanon belül lehet 
összegyûjteni, amíg a szállító autónk megérkezik.

Közterületre, utcára, szelektív hulladék-szigetekhez bármi-
lyen lomot kirakni szigorúan tilos és pénzbírsággal büntethető!

Reméljük, új szolgáltatásunk Önnek is elnyeri a tetszését és 
közösen sikerül szebbé, tisztábbá tenni városunkat és természe-
ti környezetünket.

Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. sajtószolgálata
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Nekünk Csepel az nemcsak egy 
sziget volt Érddel szemben a Duna 
fő ágán túl, nem egyszerûen az a 
bizonyos, időnként párába bur-
kolózó lapos földnyelv, ami azért 
inkább kisvárosunk magasabban 
fekvő részeiről volt csodálható. 
Még csak nem is a gyárkéménye-
ivel integető, a mozgalmi dalok-
ból untig ismert vörös, amelynek 
kideríthetetlen prozódiai okokból 
„Váci út felel neki”. Az álmok neto-
vábbja az a két kerék volt a mi férfi 
felmenőinknél. A vagyonnal fel-
érő férfi kerékpár, mûalkotásként 
is értelmezhető mélybarna bőr-
nyereggel, hátul acélhuzalokból 
hajtogatott csomagtartóval, elöl 
csilingelő csengővel, fa markolat-
tal, s elöl a gumikerék oldalához 
dörgölőző dinamóval, kicsi körtés 
lámpácskával a kormány köze-
pén. Na, az maga volt a csoda! 
Hátul macskaszem hunyorgott, és 
amíg a bölcsőde vagy az óvoda 
volt a cél Érden belül, addig került 
kicsi formás gyermekülés is előre 
feketére festve, lemezből hajto-
gatva mindenféle biztonsági öv és 
szivacsbélés nélkül. 

Ez persze már csak az ötve-
nes évek Ratkó gyerekeinek ju-
tott. Mert mi annyian voltunk 
„mint az oroszok”, ha nem és 
számszerûen, de számosabban a 
többi nemzedékez képest. Persze, 
akinek nem jutott Csepel férfi-
kerékpár, annak a legendák vi-
lágából előköszönt a német ipar 
legendája. Akadt olyan a kora-
beli faluból, aki a nagy gazda-
sági világválság utáni konjunk-
túra idején nyugatabbra keresett 
munkát, s a pénzben mérhető 
jövedelem mellé egy örökéletû, 
elnyûhetetlen, komoly ipari 

remekmûvet is hozhatott haza, 
szép hullámpapírral körültekert 
vázzal. Személypoggyászként a 
vonaton. Ez a fajta bicikli azon-
ban olyan ritka volt, mint a fehér 
holló, pedig az is szépen fénye-
zett fekete vázzal mutatta magát, 
mint a mienk. Egészen a hatvanas 
évek második feléig, amíg a hátsó 
váltós fél-verseny csodák, vagy 
az áramvonalasra és zömmel pi-
ros-fehérre tervezett alumínium 
sárvédős Tihanyok piacra nem 
kerültek, a Csepel töretlen legen-
da volt. 

Apám barátjának, aki kiváló ter-
mészetjáró és hegymászó, s ezért, 
ha a történelem hagyta akár a 
Tátra hegyvonulatáig is képes volt 
elmenni, neki valóban volt egy 
vörös Csepelje is. Apám ugyan 
kis pirosnak hívta a pöfögő cso-
dát, amelynek első ülése mélyen 
a benzintartály mögé volt ereszt-
ve, a hátsó viszont, külön lábközi 
fogantyúval olyan volt, mint egy 
kilátó a motoros szemüvegben vi-
rító pilóta mögött. Hogy Ernő bá-
csi nem volt akárki, azt nemcsak 
maszek rádiószerelő mûhelye 
mutatta, hanem az is, hogy ezzel 
a kis közúti lélekvesztővel képes 
volt elpöfögni Rozsnyóig régi ka-
tonacimboráit fölkeresendő. Az 
pedig már akkor is külföld volt, 
mégpedig a hozzánk képest ak-
kor egy kissé virágzóbb, bár test-
véri és szocialista Csehszlovákia. 
Ehhez a motorhoz mi hozzá sem 
szagolhattunk! Esetleg éppen egy 
szippantást a benzinből, mert 
ha föltámasztva állt az udvaron, 
akkor is csak szülői felügyelettel 

feszíthettünk rajta egy kicsit, de 
semmi több. 

Maradt a bicaj, a gép, a canga, 
ha senki nem figyelt oda, vagy 
ha már elhitték szüleink (amit 
az anyáink nézni sem bírtak), 
hogy a váz alatt áttett lábakkal, 
de a kormányt keményen markol-
va tekertünk az akkor félelmetes 
forgalmúnak tûnő aszfalt utakon. 
Érden pedig ilyen akkor szinte 
egyáltalán nem volt, csak a rajta 
átvezető fő, a Velencei tó, mi több 
a Balaton felé vivő. Alulról hajtot-
tunk, mert rendesen nem érte el 
a lábunk a pedált a magas férfivá-
zon keresztüllépve. Aztán, mint a 
bátyánk mackónadrágjába, ebbe 
is belenőttünk és ez nem is fakult 
ki a mosásban. Sallerrel szerel-
tük az ismétlődő defekteket, mert 
nagyapám nem tudott annyi szö-
get összegyûjteni jártában-kelté-
ben, hogy nekünk a guminkba ne 
jusson. De átvitte az akkori külsőt 
a jó akáctüske, ráadásul lehetett 
szerelni a biciklit akkor is, ha nem 
volt semmi baja. Az is játék volt. 
A mi Csepelünk legalább három 
generációt szolgált ki, legutóbb 
apám fújta feketére a vázat a het-
venes években, és hol van már ő 
is szegény. Horgászni indulván 
hárman is fölkapaszkodtunk rá 
hajnalonta. Peti volt a legtapasz-
taltabb, ő tekert, elöl a kormányon 
erősen kifeszülve a legbátrabb, 
Miskolczi Pisti, én meg szerényen 
hátulra a csomagtartóra vetettem 
föl magam, amikor már gurul-
tunk. A váz mellett végig a botok, 
a merítő és a szák. Nálam a vödör 
zörgött a kis halaknak. De az a víz 
is százszor elpárolgott már azóta. 

Teker az idő rettenetesen, nincs 
rajta kontra.  Antall István

A váz alatt

Az igazi nyár közeledésének 
vannak csalhatatlan jelei – ilyen 
például a szünidei gyerekprog-
ramok sorozatos ajánlása la-
punk hasábjain kirándulások 
kínálásától sporttáborokon át 
egészen a színes, kulturális te-
matikájú napközikig. A meleg 
évszak közeledtének mindeze-
ken túl rengeteg ismérve tűnhet 
még szemünkbe, ám ez csupán 
a naptári, a meteorológiai nyár-
elő: a „dolgos hétköznapok” 
sablonos minősítéssel illetett, 
valamennyiünket körülvevő 
közeg mintha nem venne erről 
tudomást. Ugyanaz a nyüzsgés, 
ugyanazok a jelenségek, viták 
és ellenségeskedések tarkítják 
mindennapjainkat, mint eddig. 
A választásokon vesztes oldal 
egyszerűen nem tud belenyu-
godni az eddigi eredményekbe, 
elkeseredésből fakadó csetepa-
tékat létrehozva országosan és 
regionálisan, utcai gyűléseken 
és a Parlamentben összpontosít 
a közelgő őszi, önkormányzati 
választásokra. Mondhatná per-
sze bárki: hagyjuk a közéleti vi-
harokat a csudába, éljük a ma-
gunk életét, készüljünk a nya-
ralásra – de hát sajnos azt nem 
lehet. Ismerősömnek – nagy-
vállalati középvezető – mondá-
sa volt évek óta: nem megyek 
szabadságra, mert lehet, hogy 
mire visszajövök, már nem illik 
a kulcsom az irodám ajtajának 
a zárába, mert kicserélték. Most 
elment, nem tudva ellenállni 
egy tengerentúli meghívásnak, 
és bizony, mire visszajött, az 
utóda kicseréltette a zárat az 
irodaajtón…

De ha éppen nincs fenyegető 
állásgond, akkor sem egyszerű 
az élet, hiszen egyre nehezebb 
óvodát, iskolát választani, utána 
meg a pályakezdőknek mun-
kahelyet, az egész családnak 
megfelelő orvosi ellátást, kul-
turálódási lehetőségeket találni. 
Nem arról van szó, hogy be 
kellene állni a sopánkodók so-
rába, visszakívánva az „amikor 

még mindenkinek volt munka-
helye” típusú, háromhatvanas 
kenyérrel jellemzett időszakot, 
szakszervezeti bizalmitól kérvé-
nyezhető vállalati beutalóval és 
a kor többi jótéteményével – er-
re az időszakra épeszű, tisztes-
séges ember nem vágyakozhat. 
Nyugalomra, békére azonban 
igen. Biztonságra is, minden te-
kintetben: hogy ne várjuk haza 
estefelé különóráról a gyereket 
remegő gyomorral, félve attól, 
hogy bánthatják az utcán, és 
nyugodtan vásárolhassak az 
üzletben tejet, vagy akár bort 
is, nem tartva higítástól, hami-
sítástól.

Persze ezek csak a kisebb, 
a többnyire tárgyiasult formá-
ban megjelenő gondok, hiszen 
némi szervezéssel, nagyobb fi-
gyelemmel orvosolhatók – az 
igazán zavaró, súlyosabb, kár-
tékonyabb bajok belül vannak. 
Bennünk. Az évtizedek óta le-
rakódott légköri szennyeződés 
különleges méreggé kövesedett 
meg. Ez a méreg az oka an-
nak, hogy gyanakvóak vagyunk 
azokkal szemben is, akikkel 
szemben nem kéne, kétkedve 
fogadjuk a jó szándékot, aztán 
öklünket rázzuk és rádudálunk 
a másikra a körforgalomban, 
könyökölve helyezkedünk a 
mozgólépcsőn. Mögöttes szán-
dékok, sunyi személyi indíté-
kok sejlenek elő döntéseknél, 
rendeleteknél; bárki bárki mel-
lett, vagy éppen ellene bármikor 
tud demonstrációt szervezni, és 
szervez is.

Így aztán hiába közeledik 
a nyár, folytatódik a pörgés; 
ugyanazok a jelenségek, viták 
és ellenségeskedések tarkítják 
mindennapjainkat, mint koráb-
ban.

Pedig jó lenne már egy kis 
szünet.

A szerkesztõ jegyzete

Nyári szünet

Hét csoportszoba, tornahelyi-
ség, logopédiai és orvosi szoba, 
közösségi tér, szülői váró, és 
persze a szükséges kiszolgá-
lóhelyiségek, mosdók kaptak 
helyet az újonnan elkészült 
Meseház Óvodában, amit au-
gusztus 4-én vehetnek birtokba 
a gyerekek. Az építkezés be-
fejeződött, a mûszaki átadás 
megtörtént; csupán a kert és 
az épület berendezése van hát-
ra – ahogy ezt az épület múlt 
szerdai bejárásán az óvodások 
és óvó nénik is saját szemükkel 
láthatták. A látogatókat és a saj-
tó képviselőit dr. Bács István, a 
beruházás projektfelelőse kala-
uzolta az új óvodában.

A különleges kialakítású épü-
letben – amelynek középpontjá-
ban egy körbe futó, széles folyo-
só helyezkedik el, ahol a gyere-
kek akár „motorozhatnak”, ke-
rékpározhatnak is – minden az 
óvodások kényelmét szolgálja: 
a mosdók a csoportszobákból 
is megközelíthetőek, csakúgy, 
mint az árnyékolóval ellátott 
teraszok, ahol a gyerekek játsz-
hatnak, pihenhetnek. Minden 
helyiség akadálymentesített, 
padlófûtéses; a meleg víz előál-
lításában hat, a tetőn elhelyezett 
napkollektor is részt vesz. 

Az óvoda 200 millió forin-
tos uniós támogatásból és 155 
millió forintos önkormányzati 
forrásból épülhetett meg. Mint 
T. Mészáros András a bejárást 
követő kihelyezett sajtótájékoz-
tatóján elmondta: a hét csopor-
tos intézmény 210 gyermeknek 
biztosít majd férőhelyet.

– Az óvoda augusztus 4-én 
nyitja meg kapuit. Ide köl-
töznek a rossz állapotban lé-
vő Riminyáki úti óvodából is 
a gyerekek, illetve az óvónők. 
A megüresedő intézmény jövő-
jével kapcsolatban rendelkezési 
terv készül: fel fogjuk mérni, 
mit kell tenni ahhoz, hogy ha-

Az új óvoda elkészült, augusztusban jöhetnek a gyerekek

Meseház a Gyula utcában

sonló színvonalú óvoda vál-
jon belőle, mint a Gyula utcai 
– hangsúlyozta a polgármester, 
aki kérdésünkre elmondta azt 
is: a Meseház Óvoda megépí-
tésével augusztustól újabb 120 
óvodai férőhellyel több lesz vá-
rosunkban – még úgy is, hogy a 
Riminyáki utcai óvoda egyelőre 
szünetel. 

T. Mészáros András kitért arra 
is: nemcsak a Meseház Óvoda, 
hanem a Gyula utca is megújult: 
az úttestet térkővel borították, 

és az intézmény előtt parkoló-
helyeket alakítottak ki. 

Sajtótájékoztatója végén a 
hamarosan megkezdődő szú-
nyoggyérítésről számolt be Érd 
polgármestere.

– A legkritikusabb területe-
ken tíz napon belül megkezdjük 
a gyérítést, légi és földi úton. 
A pontos időpont kijelölésénél 
természetesen figyelembe vesz-
szük az időjárás alakulását és 
a meteorológiai előrejelzéseket 
is, hiszen esős időszak előtt fe-
lesleges gyéríteni. A tavalyi, ta-
valyelőtti megfelelő volt, így re-
mélhetőleg idén is sikerrel vég-
zik el ezt a beavatkozást – zárta 
szavait T. Mészáros András. 

 Ádám Katalin

Az új óvoda leendõ nebulói és pedagógusai a június 11-i bejáráson

Az épület középpontjában lévõ széles folyosón akár biciklizhetnek is a 
gyerekek
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Az épület melegvíz-ellátására a tetõn elhelyezkedõ napelemek is rásegítenek

Hamarosan kezdõdik a szúnyoggyérítés – jelentette be T. Mészáros András

Elkészült a Gyula utcai Meseház Óvoda; június 11-
én körbejárták a még üres épületet az augusztusban 
beköltözõ gyerekek és óvónõk, valamint T. Mészáros 
András polgármester, aki itt tartotta heti sajtótájé-
koztatóját is. Mint megtudtuk, az új – részben uniós 
forrásból, részben saját erõbõl megépített – intézmény 
megnyitásával újabb 120 óvodai férõhellyel lesz több 
Érden. A polgármester beszámolt arról is, hogy hama-
rosan megkezdõdik a szúnyoggyérítés.
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Idestova egy hete tart már a 
szünidő; remélhetőleg nemcsak 
pihenés, „gépezés”, hanem 
minél több mozgás is belefér 
majd ebbe a tíz hétbe. Foci apá‑
val a kertben, nagy fürdések 
anyával, biciklizés a barátokkal 
– ezek olyan élmények, ame‑
lyek nem kerülnek szinte sem‑
mibe (legfeljebb egy‑egy uszo‑
da‑ vagy strandbelépő árába). 
Aki nem ér rá, hogy mozogjon 
egy kicsit az alsó tagozatos gye‑
rekével, vagy pedig ennél töb‑
bet szeretne (mert a csemete 
év közben is sportol, vagy szí‑
vesen megismerkedne egy‑egy 
sportággal), azt idén is várják 
a különféle napközis sporttá‑
borok, amelyekben Érden sincs 
hiány. Az alábbiakban ezek 
közül válogatunk.

Érdi Torna Club (ÉTC)  
sportnapközi és balatoni 
edzőtábor

Az Érdi Torna Club harmadik 
éve rendezi meg nyári sportnap‑
közi táborát az érdligeti kem‑
pingben. A szervezők az óvo‑
dásokat, kisiskolásokat várják 
a július 7‑től 11‑ig és augusz‑
tus 4‑től 8‑ig tartó turnusokra. 
A táborozók zöme az egyesü‑
letnél sportoló gyerekek közül 
kerül ki, de azokat is szeretettel 
látják, akik máshol tornáznak, 
táncolnak, illetve csak érdeklőd‑
nek a sportág, a mozgás iránt. 
A sportnapközit az egyesület 
edzői vezetik; a napirendet ter‑
mészetesen úgy állítják össze, 
hogy a sport mellett a játék 
is beleférjen: a zenés edzések 
mellett a gyerekek strandolhat‑
nak a kemping medencéjében, 
kézmûveskedhetnek, trambu‑
lin, lovaglás várja őket – na meg 
az érdligeti játszótér, a kemping 
szomszédságában. A reggel 
nyolctól négyig tartó napközi‑
ben háromszori étkezést bizto‑
sítanak a gyerekeknek. 

Egy hét 22000 forintba kerül 
(testvérkedvezményt biztosíta‑
nak), és megoldható egy‑egy 
napos „próbatáborozás” is (5000 
Ft/nap áron). Jelentkezni  Papp 
Ildikónál (30/930‑4173) és 
Kovácsik Ritánál (30/312‑2765) 
lehet.

Az ÉTC nyári bentlakásos 
edzőtábort is szervez – nemcsak 
a klubnál sportolóknak, hanem 
a torna iránt érdeklődő gyere‑
keknek – július 21‑27. között 
Balatonszemesen. A teljes ellá‑

tást biztosító táborral kapcso‑
latban Tóth Judit, az egyesület 
elnöke lapunknak elmondta: a 
balatoni strandolás, kikapcso‑
lódás mellett az ÉTC edzői a 
helyi sportiskola tornatermében 
minden nap edzenek a gyere‑
kekkel.  

A tábor díja 37000 forint, 
plusz körülbelül 1300 forint úti 
költség. Jelentkezni Tóth Zoltán 
szakosztályvezetőnél lehet, a 
30/931‑5517‑es telefonszámon.

Suli-Zsúr táborok

A Suli‑Zsúr hatodik éve kínál 
többféle tábort az iskolába 
menő, illetve nagyobb gyere‑
kek számára. Foci‑, tánc‑, angol 
nyelvi, iskola‑előkészítő tábort, 
illetve játékos rendőr‑akadémiát 
indítanak az öt‑tizenegy éves 
korú gyerekeknek augusztus 4‑
15. között a Kőrösi iskolában. 
Mint Vadász Tündétől, a Suli‑
Zsúr rendezvények szervezőjé‑
től megtudtuk, idén két sportos 
tábor indul: a foci és a tánc. 
A foci táborban (augusztus 11‑

15.), amelyet Tóth Sándor edző 
vezet majd, a labdarúgás takti‑
kai elemei és a csapatban való 
futballozás kap központi szere‑
pet, emellett sport‑ és ügyességi 
játékokon vehetnek részt a gye‑
rekek, akik a rendőr‑akadémia 
életébe is bekapcsolódhatnak. 
A tánctáborban (augusztus 4‑
8.) a lányok nemcsak külön‑
böző tánckoreográfiákat és 
akrobatikus elemeket tanulnak, 
hanem megismerkedhetnek a 
szép járás, testtartás, viselkedés, 
öltözködés trendi etikájával is, 
emellett kézmûveskedhetnek, 
zenés közösségi játékokon 
vehetnek részt. 

Bár májustól lehet jelentkez‑
ni a táborokra, amelyek évek 
óta nagyon népszerûek, van‑
nak még szabad helyek. Egy 
hét 21000 forintba kerül, de ha 
a gyerek több turnusba, illet‑
ve több táborba jelentkezik, 
árengedményt kapnak a szülők 
(testvérkedvezményt is adnak a 
szervezők). Jelentkezni Vadász 
Tündénél lehet a 20/950‑
9321‑es telefonszámon, bővebb 
információ a szervezők honlap‑
ján, a www.sulizsur.hu webol‑
dalon található. 

Lavina sporttábor  
a Termál Hotelban

Szabadidős, életmód‑ és sporttá‑
bor – így jellemezte Tinka Lajos 
szervező, a Batthyány iskola 
tanára a Termál Hotelben évek 
óta megrendezésre kerülő nap‑

közis tábort, amely három tur‑
nusban (július 7‑11., 14‑18. és 21‑
25.) között várja a kisiskolásokat 
és az önálló óvodásokat.

A családias, kis létszámú nap‑
közit vezető pedagógus célja, 
hogy a gyerekek megtanulják 
hasznosan eltölteni szabadide‑
jüket, és az öt nap alatt elsajá‑
tított ismereteket később önál‑
lóan kamatoztathassák – ezért 
a sportfoglalkozásokon egyszerû 
eszközökkel (léggömb, ugrókö‑
tél, labda, pingpong és tollas) 
egyedül, párban és csoportban 
is végezhető játékokat tanulnak. 
Emellett megismerkedhetnek 
egy‑egy különleges sportszerrel 
is, mint a pelota, a lábtoll és a 
tamburello. A sport mellett szel‑
lemi játékokkal is foglalkoznak 
a gyerekek, naponta hosszabb‑
rövidebb sétát tesznek a környé‑
ken, és persze fürdenek a Termál 
Hotel szabadtéri medencéjében. 
Akkor sem kell kétségbe esni‑
ük, ha rossz az idő, hiszen a 
táborozók a benti medencéket is 
használhatják, és egy termet is 
kapnak a közösségi játékokhoz. 

A reggel nyolctól délután 
négy óráig tartó tábor ára 18000 
forint, ami magában foglalja a 
Termál Hotelban elköltött ebé‑
det. Jelentkezni Tinka Lajosnál 
lehet, a 30/590‑9291‑es telefon‑
számon.

Ördöglovas SE lovastábora

Lovas elméleti és gyakorlati 
oktatás, játékos kutyás kész‑

ségfejlesztés, ügyességi játé‑
kok, pingpong és kézmûves 
foglalkozások várják a kez‑
dőket és haladókat, ovisokat 
és iskolásokat az Ördöglovas 
SE lovastáborában, a Bíbic utca 
végén található lovardában.

Mint Menyhárt Ildikótól, a 
tábor szervezőjétől megtud‑
tuk, egy‑egy turnusban húsz 
gyereket fogadnak (az egyik 
héten már be is telt a lét‑
szám); a kezdőket és a hala‑
dókat különböző programok‑
kal, megbízható pónikkal és 
lovakkal várják a szakképzett 
oktatók.

A szülők és a gyerekek 
választhatnak a napközi és 
a bentlakásos tábor között 
(31 ezer és 39 ezer forint). 
Aki szeretné, csupán egy‑egy 
napot is eltölthet az ördög‑
lovasokkal (egy nap 7000 
forint), és testvérkedvezmény 
is igényelhető. A napköziben 
kétszeri, a bentlakásos tábor‑
ban négyszeri étkezést bizto‑
sítanak a szervezők, és korlát‑
lan mennyiségû ásványvizet, 
limonádét kapnak a gyerekek.

Bővebb információt az 
ordoglovas.hu honlapon talál‑
nak az érdeklődők. A még be 
nem telt turnusokra (június 
16‑tól augusztus 15‑ig, kivéve 
július első hete) a honlapon, 
illetve Menyhárt Ildikónál 
lehet jelentkezni a 70/244‑
8495‑ös telefonszámon.

 Ádám Katalin

Érdi sporttáborok, (nem csak) a mozgás szerelmeseinek
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Odakint tombol a hõség vagy zuhog az esõ – egyre 
megy. Sok gyerek úgyis a szobában ül és „gépezik”. 
Pedig jó volna, ha a vakáció a mozgást, a szabad 
levegõn való sportolást is jelentené. Azonban ha a 
szülõ nem ér rá, hogy a gyerekkel focizzon vagy strand-
ra járjon, válogathat a különféle sporttáborok közül. Az 
alábbiakban egy érdi torna-, egy foci-, egy szabadidõs 
és egy lovas tábort mutatunk be olvasóinknak.

Helyi szolgáltatók

Hirdetni 
szeretne?

+36 1 814 4767
+36 20263 2514
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Aradszki András június 12-én délelőtt vette 
át államtitkári kinevezését Áder János köz-
társasági elnöktől a Sándor-palota Tükör 
termében. Körzetünk országgyûlési képvi-
selője a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
energiaügyekért felelős államtitkárságát 
vezeti. 

Aradszki András aznap délutáni érdi saj-
tótájékoztatóján kijelentette: új tisztsége 
egyrészt a választói bizalomnak, másrészt 
a korábbi ciklusban kifejtett négyéves mun-
kájának köszönhető. Eddig is javarészt 
az energiaügyekkel foglalkozott, így ez a 
mostani megbízás közel áll hozzá. Azt is 
elismerte, tisztában van a feladat súlyával, 
és azzal is számol, hogy az államtitkársági 
feladatok korántsem lesznek könnyûek, de 
a maga részéről továbbra is elkötelezett ma-
rad Magyarország Európai Unióhoz igazodó 
energiastratégiája mellett, amely az atom-, 
a foszilis és a megújuló energiát biztosító 
stratégiát szolgálja. A biztonságos ellátás 
érdekében pedig továbbra is határozottan 
és hatékonyan fognak fellépni, ügyelve ar-
ra, hogy a rezsicsökkentés eddig elért ered-
ményeit továbbra is fenntarthassák.

– A törvényhozás a kormány megalakulá-
sa miatt az utóbbi hetekben rövid időre szü-
netelt, de a napokban igen fontos törvények 
születtek meg – folytatta a politikus. Először 
az önkormányzati törvénymódosítást emlí-
tette, amely a fővárosi közgyûlés megalaku-
lásának szabályaival kapcsolatos törvények 
módosítására irányult. Ennek a törvény-
nek az elfogadása során a Törvényalkotási 
Bizottság munkáját is tesztelték, az ered-
mény pedig azt igazolta, hogy a bizottság 
fontos szakmai munkát tud végezni a tör-
vényjavaslatok szakszerû előkészítésében, 
pontosításában és kidolgozásában. 

A politikus nem hagyhatta szó nélkül a 
napokban nagy vihart kavart reklámadóról 
szóló törvény gyorsított elfogadását sem. 
Véleménye szerint ez az adónem szervesen 
illeszkedik a kormány 2010-től elfogadott, 
sikeresnek bizonyult, az igazságos köz-
teherviselést célul kitûző adópolitiká-
jába. Ennek köszönhető például, 
hogy Magyarország felállt az uni-
ós „szégyenpadról”, megszûnt 
ellene a túlzott deficit eljá-
rás, 3 százalék alá csök-
kent az államháztartási 
hiány, csökkent a 
munkanélküliek 
száma, nőtt a 
foglalkozta-
tás, több 
mint 300 
e z e r 
d e -

vizahiteles családon sikerült segíteni, és 
végre növekedési pályára lépett a gazdaság. 
Ez az adópolitika egészül ki most a reklám-
adó törvénnyel. Lényege, hogy a reklámok 
bevételeit adóztatják meg progresszív mó-
don sávosan. 500 millió forint éves bevéte-
lig nem kell a különadót megfizetni, e fölött 
pedig a bevétel nagysága határozza meg az 
adó százalékos mértékét. A politikus bízik 
abban, hogy a minőségi újságírás megerő-
södik, és a minőségi tartalmakat közlő iro-
dalmi lapok, folyóiratok, kulturális, vallási, 
egyházi sajtótermékek is meg tudnak majd 
erősödni, mert nem lesznek kiszolgáltatva 
annak az éles és egyoldalú versenynek, 
amit a túlzottan nagy reklámbevételeket 
elkönyvelő sajtótermékekkel szemben kell 
megvívniuk. Aradszki András hangsúlyoz-
ta: ez az adóörvény – egyéb vélemények-
kel ellentétben – nem a sajtószabadság 
megsértése, hiszen senkinek nem vették 
el a tollát, csupán a közteherviselés válik 
igazságosabbá a sajtó és a média területén 
is. Hozzátette: adópolitikájuk lényege, hogy 
a munkahelyeket teremtő vállalkozásokat 
nem sújtják különadókkal, de a mono-
polhelyzetben lévő szolgáltatók (példá-
ul a telekommunikáció területén), a 
spekulációs bevételeket elérők (lásd 
bankok) és a médiumok azon ré-
szének esetében, amelyek hoz-
záadott érték nélkül tesznek 
szert nagy bevételekre, 
jogosnak vélik a jelen-
tősebb adóteher vi-
selését. Mindez 
pedig nem most, 
hanem már 
2 0 10 - b e n 
elkezdő-
d ö t t , 
é s 

ez alapozta meg az ország nehéz helyzet-
ből való kilábalását – hangoztatta Aradszki 
András, majd megemlítette, hogy tárgyalás 
alatt áll az a törvény, amely a világos eu-
rópai normáknak megfelelően, az állami 
támogatások adórendszerét pontosítja. 

A tájékoztató előtti napon egy „érdekes” 
javaslat került vitára, amilyet a parlament-
nek még soha nem volt alkalma tárgyal-
ni, ugyanis „titkos paktumot” vitatott meg 
– fogalmazott a politikus. Az irónia a par-
lamenti ellenzéknek szólt, amely azzal vá-
dolta a kormányt, hogy a paksi atomerőmû 
bővítéséről szóló szerződés „titkos pak-
tum”. Ha így lenne, ebben a formában igen 
érdekes, hogy mégis a szerződés minden 
lényeges részletét megismerhették a kép-
viselők. Minden híreszteléssel ellentétben, 
a paksi atomerőmû bővítésére kötött hi-
telszerződés előnyös az ország számára, 
mert hosszú távú, a tőke törlesztése csak 
a beruházás felépítése után kezdődik el, és 
a maximális kamat csak a futamidő végére 
éri el a 4,5 százalékot. Az orosz fél nem kér 
részesedést az atomerőmû bevételeiből, és 
inkasszót sem követel. Bármely európai 
hitelszerződéssel összevetve előnyösebb 
kamatlábbal történik majd a törlesztése 
– mutatott rá Aradszki András, aki, mint 
mondta, nem érti, hogy van bátorsága az 
ellenzéknek továbbra „titkos paktumnak” 
nevezni a nyíltan parlamenti vitára bocsá-
tott dokumentumot, de szerencsére, a vá-
lasztópolgárok tudják, hogy mi az igazság 
– fûzte hozzá. 

Az őszi önkormányzati választásra való 
felkészülés kapcsán a politikus megem-
lítette, hogy a választókerület települé-
seinek zömében már döntöttek a Fidesz-
KDNP polgármester jelöltjeinek szemé-
lyéről. Érden a Fidesz részéről ismét a je-
lenlegi polgármester, T. Mészáros András 
kapta a jelölést, akit a KDNP is támogat, 
ahogyan a többi településen is a jelenlegi 
polgármesterek a Fidesz-KDNP támogatá-
sával szállnak majd ringbe ezért a tisztsé-
gért az őszi önkormányzati választáson. 
A polgármesterek jelölése azonban csak 
az első lépés, ezt majd az egyéni képvi-
selők kiválasztása követi, de e téren is jól 
haladnak az előkészületek – szögezte 
le a politikus. Mint mondta, az ed-
dig elért eredmények mindenkép-
pen bizakodásra adnak okot, 
s reméli, az önkormányzati 
választásokon is sikerül 
többséget szerezniük a 
Fidesz-KDNP pártszö-
vetségben induló 
jelölteknek. 

Bálint 
 Edit

Aradszki Andrást az államfõ kinevezte energetikai államtitkárnak 

A reklámadó az igazságos közteherviselés új eleme
Megtartotta júniusi sajtótájékoztatóját Aradszki András, a Fidesz-KDNP 
újraválasztott országgyûlési képviselõje, aki – mint kiderült – nemcsak 
az érdi választókerület szavazói többségének bizalmát nyerte el újabb 
négyéves parlamenti mandátumra, hanem az új kormány megalakulását 
követõen, a napokban államtitkári kinevezését is bejelenthette. Az 1. 
számú választókerület képviselõje június 15-tõl a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium energiaügyekért felelõs államtitkárságát vezeti. 

Aradszki András egyebek mellett elmondta: a reklámadóról szóló törvény szervesen illeszkedik a 
kormány 2010-tõl elfogadott, sikeresnek bizonyult, az igazságos közteherviselést célul kitûzõ adó-
politikájába

Gazdag évadot zárt a Rédai 
Erzsébet által vezetett Érdi 
Kamarazenekar, szeptembertől 
júniusig szinte minden hónapra 
jutott legalább egy, de néha két 
koncert is. Igen megterhelő ez 
egy olyan együttesnek, amely-
nek tagjai nem mind élnek váro-
sunkban, így a gyakorlás, közös 
zenélés megszervezése külön 
logisztikai teljesítményt jelent. 
Ráadásul a zenekar az idén ün-
nepelte fennállásának 25. évfor-
dulóját, amelyet nemrég mél-
tóan ünnepelt meg a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban. 
Az erre való felkészülés is na-
gyon leterhelte az amúgy is kü-
lönböző helyeken tevékenykedő 
zenészeket, mûvésztanárokat. 
Most tizenöten búcsúztak el a 
nyárra hallgatóiktól stílszerûen, 
többek között Vivaldi Négy év-
szak címû mûvének Nyár té-
telével. Felhangzott Bachtól a 
negyedik Brandenburgi és az 
F-moll zongoraversenye va-
lamint Hacsaturján Valzere, 
közremûködtek: Fórizs Szilárd 

zongorán, Szecsődy-Parrlagh 
Emese és Világi Petra fuvo-
lán valamint Czidor Boglárka 
és Czidorné Kerecsányi Erika 
hegedûn. A kis létszámú, de lel-
kes közönség nehezen engedte 
le a színpadról a koncert végén 
a zenészeket, akik évek, illet-
ve évtizedek óta színesítik Érd 
kulturális életét és megérdemelt 
nyári pihenőjüket tölthetik az 
elkövetkezendő hetekben.

– Szeptembertől újra in-
dul a zenei szezon – tájékoz-
tatott Rédai Erzsébet, az Érdi 
Kamarazenekar vezetője. 
– A szokásokhoz híven barokk 
muzsikával kezdünk, és utána 
nincs megállás, mert megint 
sok program vár ránk: egy ün-
nepi koncert október 23-án, 
majd az adventi ünnepi hang-
versenyek, és ismét szeretnénk 
megrendezni az Újévi koncer-
tet, de sorolhatnám még tovább. 
A következő évad is izgalmas-
nak ígérkezik, ránk fér tehát egy 
kis nyári pihenés.

 Temesi László

Az Érdi Kamarazenekar  
évadzáró koncertje
Nyár eleji szabadtéri koncerten búcsúzott az évadtól az 
Érdi Kamarazenekar. A Magyar Földrajzi Múzeumban 
vasárnap este megrendezett kerti hangversenyen az 
érdi zenebarátok gyönyörû melódiák hallgatása köz-
ben hûsölhettek - nagy kár, hogy kevesen vállalták ezt 
a zenei idõutazást.

A fõszervezõ, Rédai Erzsébet 

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

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

Kulturális és tudományos 

programok
2014. június 16 – június 22.

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

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési  
alaptevékenységgel  

összeegyeztethető célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Programok:

Június 27-én, pénteken 15 órakor
„Nyugdíjas ki mit tud” talál-
kozó
A Ki Mit Tud célja a hagyo-
mányőrzés, a kulturális és 

napja, nemzetközi műemlék-
nap

Baba-mama Börzék 2014. Ősz
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására.
Augusztus 30. 
Szeptember 20.
Október 4. 
November 8. 
December 6.
szombat 9-12 óráig

 
Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás
Keddtől – vasárnapig 
10.00 – 18.00

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói. 
Belépőjegyárak: 
Teljes árú: 800 Ft
Kedvezményes: 400 Ft 
Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás.

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

Nyári tábor a múzeumban
10-14 éves korú gyerekeknek 
július 7-11.

közösségi kapcsolatok ápolása
 a nyugdíjas korosztály tagjai 
között. Mindenkit szeretettel 
várunk!
A belépés ingyenes!

Klubok, tanfolyamok  
programjai:
 
Kertbarát Kör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Információ: Németh Antal  
06 30/549 4230
Június 27. péntek 17 óra
„Évadzáró”
Előzetes jelentkezés szükséges 
telefonon: 06/30/ 549-4230
Minden kertészkedőt, vagy 
kertészkedni kívánó érdeklődőt 
szeretettel várunk találkozóin-
kon.

Kiállítások:

A kamarateremben
Hímzett képek
Hunyadi Istvánné keresztsze-
mes hímzéssel készített textil-
képeinek kiállítása
A tárlatot Tamaskáné Jakab 
Margit, a Kézművesklub veze-
tője nyitja meg.
A kiállítás megtekinthető: 
szeptember 1-jéig.

Az előtéri kiállítótérben
a sóskúti Andreetti Károly 
Általános és Művészeti Iskola 
kerámia szakkörének kiállítása
– művészeti vezető: Szekér Gizi 
és a Bélyeggyűjtő Klub  
kiállítása látható

A fotógalériában
augusztus 30-ig
Madarak és fák napja, föld 

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.

Program
Július 7. hétfő: Ökonap
Öko 10 próba
Öko kreatív műhely (madárete-
tő tejes dobozból, kupakbéka, 
papírguriga bagoly)
Július 8. kedd: Kirándulás
Kirándulás Bakonybélbe: a 
Pannon csillagda, illetve a 
település nevezetességeinek 
megtekintése
Július 9. szerda: Helytörténeti nap
Kirándulás a Tőzike tanösvé-
nyen
Tábortűz a Beliczay-szigeten
Július 10. csütörtök: Múzeumi nap 
3276 expedíciós nap, a múzeu-
malapító geográfus újraolvasva 
című új állandó kiállításunk 
megtekintése 
Kubassek János előadása a 
Spitzbergákról
Golfoktatás és golfverseny
Július 11. péntek Kirándulás
Pál-völgyi-barlang meglátoga-
tása
Kirándulás az Árpád-kilátóhoz
Gyerekvasút Hűvösvölgy-
Szépjuhászné vasútállomás 
között
Részvételi díj: 22.000 Ft/fő/hét

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

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

 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

A gyermekkönyvtár prog-
ramja
23-27.
„Népek meséi” délutáni táboro-
zó (betelt)

A könyvtár részlegeibe  
18 éves korig és 70 év felett 

INGYENES a beiratkozás. 
Családi jegy váltása,  

érvényes diákigazolvány,  
pedagógusigazolvány  

és nyugdíjas igazolvány is  
kedvezményre jogosít.

(A Zenei könyvtár  
díjszabása  

a fentiektől eltérő!)

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h

Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h

Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h

Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h

Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök:  12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

Az erdő szelleme
Idén magyar kőfaragó nyerte az Európai 
Kőfaragó Fesztivál segéd/mester ka-
tegória első díját. Benkő András érdi 
kőfaragó-épületszobrász professzionális 
módon megtervezett és kivitelezett „Az 
erdő szelleme” című alkotását nemzet-
közi zsűri minősítette a díjra.

Németországban a freiburgi Eschholz 
Parkban rendezték meg a XV. Európai 
Kőfaragó Fesztivált. Ezen a világ 18 or-
szágából 145 versenyző – közöttük első 
alkalommal japán, orosz, litván és izraeli 
– mérte össze a tudását.

A verseny témája: Schwarzwald 
– azaz: a Feketeerdő - flórája és faunája 
volt.

 Négy magyar fiatal kőfaragó-kő-
szobrász kézműves szerszámokkal véste, 
faragta, formálta az alapanyagot. Guth 
Bence fülesbaglyot, Sárga György sti-
lizált sólymot, Kassányi Tamás viperát, 
Benkő András pedig egy érdekes fa-
fejet faragott. Alkotásaikkal kimagasló 
szakmai tudásukat, kreativitásukat és a 
hagyományos kétkezi munka fontossá-
gát bizonyították.

A seregszemlén jelen volt Bernward 
Fiedler, a fesztivál kitalálója és Norbert 
Stoffel az Európai Kőfaragó Iskolák 
Szövetségének elnöke is.

 A Kőfaragó és Műkőkészítő Vállal-
kozók Országos Ipartestülete, valamint 
a Reneszánsz Zrt. támogatta a verseny-
zőket. Kampfl János ipartestületi elnök 
vezetésével az európai színvonalú szak-
mai információk összegyűjtésére, kap-
csolatok építésére törekedtek.

A versenyen készített remekműveket 
a díjátadó ünnepség után elárverezték. 
Az alkotásokért kapott leütési összegek 
a nagyközönség ítéletét jelezték. A má-
sodik legtöbbért Sárga György stilizált 
sólyma talált gazdára.

Jövőre Strasbourg, 2016-ban pedig 
Salzburg ad otthont a fesztiválnak. Az 
Ipartestület – amely 1999 óta tag-
ja, egyben hivatalos támogatója az 
Európai Kőfaragó Fesztivál french-side 
rendszerének, és amely az IPOSZ, va-
lamint az Alkotó Kézművesség Európai 
Szövetségének a tagszervezete.y - máris 
jelezte részvételi szándékát.

Tíz éve, Magyarország európai uniós 
csatlakozásakor a Fertőrákosi Kőfejtő 
adott otthont a fesztiválnak.
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június 23. hétfő
08:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
08:25 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
08:50 Mozgás sportmagazin
09:15 Aggódunk érted… A cukorbetegség veszélyei 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:55 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:20 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:45 Fény-Kép kulturális magazin
15:55 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:45 Aggódunk érted… A cukorbetegség veszélyei 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:25 Életem Afrika 17/1.  
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:55 Portrék a magyar műsorszórás történetéből. 
Susánszky László  
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 60’

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.

június 24. kedd
08:00 Híradó
08:15 Aggódunk érted… A cukorbetegség veszélyei 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

08:55 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:10 Kézilabda-mérkőzés
10:40 Portrék a magyar műsorszórás történetéből. 

Susánszky László magyar dokumentumfilm. 
Rendező: Tóth Péter Pál 60’

15:30 Híradó
15:45 Fény-Kép Kulturális magazin
16:10 Aggódunk érted… A cukorbetegség veszélyei 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:50 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
17:05 Portrék a magyar műsorszórás történetéből. 

Susánszky László magyar dokumentumfilm. 
Rendező: Tóth Péter Pál 60’

18:05 Polgár-társ,  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

18:30 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 48. 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 48. rész 
20:25 Híradó ism.
20:40 Bibliai Szabadegyetem 90/62. 
21:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról 

ism.
21:55 Fény-Kép kulturális magazin

június 25. szerda
08:00 Híradó
08:15 Fény-kép kulturális magazin
08:40 Életem Afrika 17/1. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
09:10 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:25 Aggódunk érted… A cukorbetegség veszélyei 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:05 Polgár-társ,  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/62. 
11:30 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 48. rész 
15:15 Híradó
15:30 Fény-kép kulturális magazin
15:55 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/62. 
17:35 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:00 Portrék a magyar műsorszórás történetéből. 

Susánszky László magyar dokumentumfilm. 
Rendező: Tóth Péter Pál 60’

19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
19:55 Életem Afrika 17/2.  

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 Portrék a magyar műsorszórás történetéből. 

Susánszky László magyar dokumentumfilm. 
Rendező: Tóth Péter Pál 60’

június 26. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás sportmagazin
08:40 Aggódunk érted… A cukorbetegség veszélyei 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:35 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 48. rész 
10:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:35 Híradó
15:50 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 48. rész 
16:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:35 Fény-Kép kulturális magazin

17:00 Polgár-társ,  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

17:25 Aggódunk érted… A cukorbetegség veszélyei 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

18:05 Mozgás sportmagazin
 Életem Afrika 17/2. 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 90/63. 
20:55 Híradó ism.
21:10 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 48. rész 
21:40 Fény-Kép kulturális magazin
22:05 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról 

ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

június 27. péntek
08:00 Híradó
08:15 Bibliai Szabadegyetem 90/63. 
09:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
09:40 Életem Afrika 17/2. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
10:10 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 48. rész 
10:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
10:55 Aggódunk érted… A cukorbetegség veszélyei 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:35 Fény-kép kulturális magazin
15:20 Híradó 
15:35 Fény-kép kulturális magazin
16:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:25 Életem Afrika 17/2. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
16:55 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
17:10 Mozgás sportmagazin
17:35 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:00 Portrék a magyar műsorszórás történetéből. 

Susánszky László magyar dokumentumfilm. 
Rendező: Tóth Péter Pál 60’

19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás sportmagazin
19:55 Itthon otthon van – Debrecen 12/4. 

Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
20:25 Híradó ism.
20:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról 

ism.
20:55 Itthon otthon van – Debrecen 12/4. 

Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 

június 28. szombat
09:20 Híradó
09:35 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:50 Aggódunk érted… A cukorbetegség veszélyei 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:30 Kézilabda-mérkőzés
15:35 Mozgás sportmagazin
16:00 Életem Afrika 17/2. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
16:30 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:45 Bibliai Szabadegyetem 90/63. 
17:45 Fény-kép kulturális magazin
18:10 Aggódunk érted… Inzulinpumpa kezelés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
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 48. rész 
20:20 A veréb is madár (1968)  

magyar játékfilm 80’  
rendező: Hintsch György 
szereplők: Kabos László, Szirtes Ádám, Piros 
Ildikó, Medveczky Ilona, Kállai Ferenc, Csurka 
László, Gobbi Hilda

21:40 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója ism.

június 29. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
09:25 Mozgás sportmagazin
09:50 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:00 Aggódunk érted… Inzulinpumpa kezelés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:40 Polgár-társ  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

11:05 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
11:20 Bibliai Szabadegyetem 90/62. 
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:25 Aggódunk érted… Inzulinpumpa kezelés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:05 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 48. rész 

16:35 A veréb is madár (1968) 
magyar játékfilm 80’ 
rendező: Hintsch György 
szereplők: Kabos László, Szirtes Ádám, Piros 
Ildikó, Medveczky Ilona, Kállai Ferenc, Csurka 
László, Gobbi Hilda

17:55 Bibliai Szabadegyetem 90/63. 
19:00 Itthon otthon van – Debrecen 12/4. 

Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
19:30 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 49. rész 
20:00 Mozgás sportmagazin
20:25 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom 
20:50 Fény-kép kulturális magazin
21:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
21:40 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. június 23 – június 29.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

A kiadvány – szakszóval: kiállí-
tásvezető – nem ok nélkül  jele-
nik meg éppen most.
– Balázs Dénes rendezésében 

1988-ban  nyílt  meg  a  Kárpát-
medence  tudományos  feltárói 
címû kiállításunk,  amely 2008-
ban  újult  meg,  kiállításveze-
tő  azonban  mindeddig  nem 
készült  hozzá,  csupán  egy 
Tájak–Korok–Múzeumok  fü-
zet  és  leporellók  –  indokolta 
az időszerûséget Lendvai Timár 
Edit.  –  Ez  az  állandó  kiállítá-
sunk  kicsit  nehezebben  „befo-
gadható”,  mint  a  Magyar  uta-
zók, felfedezők címû tárlatunk, 
hiszen a térképészet vagy a me-
teorológia nem szükségszerûen 
érdekes  olyan  széles  körben, 
mint a világ felfedezésének tör-
ténete. Ezért fontosnak éreztük, 
hogy legyen egy kis könyv, ami 
elmélyülten, mégis közérthető-
en  és  érdekesen  mutatja  be  a 
Kárpád-medence  tudományos 
feltáróinak  szakmai munkássá-
gát és személyüket. A kötetben 
– ahogy a kiállításon is – a XII. 
századtól a XX. század második 
feléig mutatjuk be hazánk terü-
letének földrajzi, földtani, bota-
nikai,  őslénytani,  meteorológi-
ai,  kartográfiai  kutatástörténe-

tének  legfontosabb  állomásait, 
azokon  az  embereken  keresz-
tül, akik részesei voltak e mun-
kának.  Anonymustól  Balázs 
Dénesig  jutunk  el  e  nyolcvan 
oldalon.
–  Kiknek  szól  ez  a  könyv? 

A szakmának,  a  kiállítást  láto-
gatóknak, a földrajz iránt érdek-
lődő laikusoknak? 
–  Mindenkinek,  akit  érdekel 

ez  a  téma.  Sőt  a  történelem és 
földrajz  órák  kiegészítő  anya-
gául  is  szolgálhat.  Igyekeztem 
közérthetően  fogalmazni,  ke-
rülve az idegen szavak haszná-
latát;  ahol  mégis  szükségessé 
vált  egy-egy  szakszó  leírása, 
ott  magyarázatot  fûztem  hoz-
zá.  A Kárpát-medence  feltárói, 
illetve  az  általuk  elért  eredmé-
nyek nemzeti kultúránk részei. 
Nemzetközi  elismerésnek  ör-
vendő  paleontológusaink  vagy 
földrajztudósaink  neve  igenis 
hangozzék el az iskolai órákon 
is, és a gyerekek  ismerjék meg 
őket! Ha csak a nevüket, illetve 
egy-egy  mondatot  megjegyez-
nek  róluk,  már  nyert  ügyünk 
van. Sajnos,  ezek az  ismeretek 
nemcsak az általános és közép-
iskolai oktatásból, de a földrajz-
tanári képzésből is hiányoznak, 

vagy  csak  nagyon  elvétve  for-
dulnak elő. 
–  Mi  a  kötet  tematikája? 

Hogyan állította össze az anya-
gokat?
– A könyv egy az egyben kö-

veti azt a tematikát, amit Balázs 
Dénes  annak  idején  a  kiállítás 
kapcsán  kijelölt.  Magyarország 
első  földrajzi  leíróival  kezdjük, 
majd  a XIX.  század  vége  – XX. 
század  elejét,  a  földrajztudo-
mány  Lóczy  Lajos,  Cholnoky 
Jenő,  Teleki  Pál  nevével  fém-
jelzett  iskolateremtő  korsza-
kát  mutatom  be.  Ezt  követi 
tanítványaik  ismertetése,  majd 
kitekintek  a  botanika,  az  ős-
lénykutatás,  a  meteorológia,  a 
térképészet  és  a  barlangkuta-
tás  történetére,  külön  fejezetet 
szentelek  a  Magyarországot 
bemutató  külföldi  kutatóknak, 
végezetül  Erdély  leíróival  feje-
zem be a könyvet. Bár a kötetet 
kiállításvezetőnek  nevezzük, 
jóval  több  ennél,  hiszen  a  cél 
az volt, hogy az érdeklődők ne 
csak a kiállításon vegyék kezük-
be  a  kötetet,  hanem  örömmel 
forgassák otthon is, akár kisebb 
kézikönyv gyanánt, és az, aki a 
kiállítást még nem látta, csak a 
könyvet olvasta, vegye fel tervei 

közé a tárlat meglátogatását is. 
–  A kötet  rengeteg  fo-

tót,  illusztrációt  tartalmaz. 
Ezek  az  anyagok  a  múzeum 
gyûjteményében vannak?
– Szerencsére hatalmas archív 

képanyaggal  rendelkezünk. 
Külön  öröm  volt  számomra  az 
a  lehetőség,  hogy  ezeket  köz-
kinccsé  is  tegyük,  legyen  szó 
akár  egy  fényképről,  vagy  egy 
Cholnoky-akvarellről,  hiszen 
mindent  nem  tudunk  mindig 
kiállítani.  A szöveges  részt  a 
szakirodalomban már publikált 
ismeretanyagokból  és  saját  ku-
tatásaim alapján állítottam ösz-
sze úgy, hogy ne csak a szakma-
beliek számára legyen érdekes. 
–  Pár  hónappal  a megjelenés 

után hogy  látja: nem maradt ki 
semmi  ebből  a  nagy  területet, 
időszakot,  több  tudományágat 
egybefoglaló  kötetből?  Van-e 
önben, a szerzőben hiányérzet?
–  Rengeteg  dolog  bennem 

maradt,  hiszen  a  könyvecske 
megjelenését  másfél  éves  ku-
tatás  előzte  meg,  és  jelentős 
forrásértékû  szakmai  anyagot 
gyûjtöttem  össze.  A szerencse 
és  a  pályázati  lehetőségek 
azonban  megengedik,  hogy 
megszülessen  a  kötet  „nagy 
testvére”  is,  amely  már  150-
200 oldalas lesz. Ez októberben 
láthat  majd  napvilágot.  Ebben 
a  mûben  azokra  a  kutatókra, 
tudósokra  szeretném  helyez-
ni  a  hangsúlyt,  akik  kevésbé 
ismertek.  Ki  tudja  például,  ki 
volt  Petényi  Salamon  János? 
Elsősorban  csak  a  szakmabeli-
ek, pedig ez a zseniális múzeu-
mi segédőr volt a hazai paleon-
tológia, ornitológia és ökológia 
megalapítója. A könyvben lehe-
tőségem  nyílik  a  svéd–magyar 
tudománytörténeti kapcsolatok 
publikálására is.
–  Nagyon  elfoglalt  lehet,  hi-

szen a kötet mellett egy új kiál-
lításra is készülnek… 
–  A Múzeumok  Éjszakáján, 

azaz  június  21-én nyílik meg  a 
„3276  expedíciós  nap,  Balázs 
Dénes  a  múzeumalapító  geog-
ráfus  újraolvasva”  címû  har-
madik  állandó  kiállításunk, 
amelynek  én  vagyok  a  kuráto-
ra.  A programon  T.  Mészáros 
András  polgármester  köszöntő-
je  után  Gábris  Gyula  egyete-
mi  tanár,  a  Magyar  Földrajzi 
Társaság elnöke nyitja majd meg 
a kiállítást. A megnyitóra várjuk 
Balázs  Dénes  egykori  kortársa-
it,  a  szakma  jeles  képviselőit, 
barlangkutatókat  és  minden 
érdeklődőt.  A múzeumalapító 
életét és munkásságát interaktív 
és  rendhagyó  módon  bemuta-
tó  kiállítás  megnyitója  mellett 
a  múzeumkertben  előadások-
kal,  csillagászati  bemutatóval, 
illetve tárlatvezetésekkel várjuk 
az érdeklődőket. Ezen a napon 
természetesen  minden  progra-
munk  ingyenes.  Szeretettel  vá-
runk mindenkit, hogy töltse ve-
lünk  az  év  legrövidebb  estéjét, 
18 órától éjfélig. 

(A Kárpát-medence  tudomá-
nyos  feltárói címû kiállításveze-
tő kiadvány megvásárolható 400 
Ft-os  áron  a  Magyar  Földrajzi 
Múzeumban. A kötet a Nemzeti 
Kulturális  Alap  és  Érd  Megyei 
Jogú  Város  támogatásával  jött 
létre.)
  Ádám Katalin

Könyv a Kárpát-medence tudományos feltáróiról

Anonymustól Balázs Dénesig
Hiánypótló kötettel bõvült pár hónapja a Magyar Földrajzi Múzeum kiadványainak 
köre: Lendvai Timár Edit, az intézmény munkatársa A Kárpát-medence tudományos 
feltárói címû állandó kiállításhoz készített egy gazdagon és igényesen illusztrált, 
nyolcvan oldalas kötetet. A kiállításvezetõhöz összegyûjtött anyagból könyv is 
készül, ami õsszel lát napvilágot. A szerzõvel e kiadványokról, illetve a közelgõ 
Múzeumok Éjszakájának érdi programjairól beszélgettünk. 

Lendvai Timár Edit új kötetével Balázs Dénes emléke és munkássága elõtt kívánt tisztelegni
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Bútorok a Cholnoky Jenõ-hagyatékból – a fénykép a kiállításvezetõben is megjelent
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ERZSÉBET
TÁBOR

Ha nyár, akkor Erzsébet-tábor!

Egész nyáron szórakozás, játék, nevetés, új 
barátságok, Balaton, csobbanás – ez mind 
rád vár az Erzsébet-táborban!
 

Egész nyáron szórakozás, játék, nevetés, új 

Erzsébet-programErzsébet-program
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– Erzsébetért mindent! – jelen-
ti ki Muzsai Zoltánné, aki férjé-
vel Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyéből, Fehérgyarmatról érke-
zett Siófokra: már második al-
kalommal nyertek üdülési lehe-
tőséget. – Olyan messziről jöt-
tünk, hogy azt mondtam, többet 
nem teszem meg ezt a hosszú 
utat, de lehet, hogy jövőre elfe-
lejtem a fogadalmamat, mert itt 
minden annyira szuper – mond-
ja a feleség. Férjével egyetérte-
nek: nagyon örülnek, hogy el-
jöttek, folyamatosan böngészik 
a programokat, részt akarnak 
venni mindenben, esetleg ha-
józni is elmennek…

A szálloda halljában két bu-
dapesti hölggyel beszélge-
tek, akik már 30 éve barátnők, 
és először vesznek részt az 
Erzsébet-programban: barátok-
tól tudták meg, hogy van ez a 
lehetőség. – Pályáztunk és nyer-
tünk is! Ugyan a Mátrába vagy 
Miskolctapolcára akartunk men-
ni, de ott csak önellátás volt, 
mi meg főzünk otthon eleget. 
40 évet végigdolgoztunk, és el-
mondhatjuk, nincs a nyugdíja-
soknak más lehetősége a nya-
ralásra. Nekünk találták ki az 
Erzsébet-programot!

Az Erzsébet Szállodában min-
den nap változatos programok 
várják a vendégeket, akik ked-
vükre válogathatnak. Dalest, 
kvízjátékok, bingó, filmkvíz, 
hajókirándulás színesíti a pihe-
nés napjait. Novák Tamás veze-
tő animátor már egy éve foglal-
kozik gyermek és felnőtt animá-
cióval.   Az idei nyárra felkészí-
tő táborban képezték ki csapa-
tának tagjait: tanultak játékokat, 

táncokat, pszichológiát, azt, ho-
gyan lehet szót érteni, bevonni 
a programokba a pici babáktól 
kezdve a nyugdíjasokig minden-
kit. – Minden nap 10 órától tor-
na, aztán délig kézműves fog-
lalkozások: rajzolás, dobókocka 
és barátságkarkötő készítés, só-
liszt gyurmázás, majd 3-tól 6-ig 
kerti kalandozás és kinti játé-
kok a legkisebbeknek. A leglá-
togatottabb az esti mini-diszkó, 
ezen akár 20-25 gyerek is részt 
szokott venni – sorolja a lehető-
ségeket Tamás.

Reggeli utáni kávézás közben ta-
lálom férjével és három gyerme-
kükkel az Erzsébet Szállodában 
pihenő Molnárné Szabó Évát, 
aki kérdésemre, miszerint segí-
tene-e válaszaival népszerűsíteni 
az Erzsébet-programot, kijelenti: 
nem kell azt népszerűsíteni, leg-
alábbis a nagycsaládosok köré-
ben! – Mi már másodszor nyer-
tünk a pályázaton. Én a veres-
egyházi nagycsaládos egyesület 
vezetője vagyok, így tökéletesen 
átlátom, milyen nagy segítséget 
jelent mindez, hiszen nagyon 
sokan nem tudják megfizetni 
ezt a színvonalat, nem beszél-
ve arról, hogy a pályázattal ha-
talmas lehetőséget kapnak, akik 
3-4-5 gyerekkel talán évek óta 
nem voltak nyaralni. A szerve-
zett programok kikapcsolódást, 
segítséget jelentenek a szülők-
nek, az ellátás bőséges, minden-
ki megtalálja, amit szeret: nem 
azt főzöm, amit a család kér, ha-
nem olyat ehetek, amit én sze-
retek – mondja Éva mosolyogva. 
– Sok programot tervezünk, bili-
árdozunk, fürdünk a Balcsiban, 
játszunk, sokat beszélgetünk, 
hiszen erre otthon, a nagy ro-

hanásban nem igazán van ide-
je a családnak. Jó a víz, az itt 
dolgozók kedvesek, udvariasak 
– veszi át a szót a férj. Abban 
mindketten megegyeznek: na-
gyon rövid a négy nap, sajnál-
ják, hogy vége lesz, de nagyon 
várják a következő nyarat, hogy 
újra jöhessenek.

Így gondolja a Fótról érkezett 83 
éves Erzsi néni is, aki már össze-
csomagolt: hazaindul barátnőjé-
vel, akivel először üdültek az 
Erzsébet-program segítségével. 
– Nagyon jól éreztük magunkat, 
senkitől egy panaszt nem hallot-
tam, sem a szolgáltatásokra, sem 
az étkezésre – meséli. Barátnője 

pedig elmondja, kicsit bonyolult-
nak tartja ugyan a pályázat be-
adását, de ismerőseitől minden 
segítséget megkapott, így aztán 
minden rendben ment, csodásan 
sikerült ez a négy nap! Éppen ar-
ról esik szó, hogy az Erzsébet-
program milyen jó lehetőség a 
nyugdíjasoknak, hiszen a szállo-

dai szállást teljes ellátással nem-
igen engedhetnék meg maguk-
nak. A szomszéd asztalnál kár-
tyázó két asszony is csatlakozik 
a beszélgetéshez, így összefog-
lalva a lényeget: – Nagyon kö-
szönjük a lehetőséget, és igény-
be vesszük, ahányszor és amed-
dig csak lehet.

Erzsébet-program

A családi napon minden vendég 
új érzésekkel, benyomásokkal 
és látásmóddal gazdagodhatott. 
Megismerhették a fogyatékos-
sággal élő emberek életét, örö-
mét, megtanulhattak segíteni, 
adni nekik, miközben maguk is 
kaptak rengeteg élményt, sze-
retetet, és talán új szemléletet. 
A sérüléssel élő és ép gyerekek 
együtt játszhattak a kézműves- 
és sportfoglalkozásokon, tapsol-
hattak Palya Bea, Rutkai Bori, 
Szalóki Ági, az Apacuka zene-
kar és Agárdi Szilvia koncert-
jén, mesejátékokat és bábszín-
házi előadásokat is megcsodál-
hattak. A vendégek kipróbálhat-
ták, milyen kerekesszékkel köz-
lekedni, de a látássérültek hely-
zetébe is beleképzelhették ma-
gukat, mini jelelés és Braille-írás 
órákon is részt vehettek, ahol el-
sajátíthatták a legfontosabb kife-
jezéseket.

A rendezvényt szervező Educatio 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 
Kft. a nívós koncertek, izgalmas 
játékok, sportprogramok mellett 
informatív kerekasztal-beszél-
getésekkel is készült. Az érdek-
lődők és érintettek ismereteket 
szerezhettek többek között ar-
ról, miért fontos az integráció, 
kik és hogyan segíthetik a szü-
lők és testvérek felkészülését, ha 
a családban fogyatékossággal élő 
gyerek van, hogy milyen a befo-
gadó felsőoktatás és munkahely, 
a jó segítségnyújtás utcán, tö-
megközlekedési eszközön, és az 
egyik legfontosabbról: hogyan te-
gyünk boldoggá egy sérült gyer-
meket.

Ez utóbbi témakörben ka-
pott meghívást a rendezvényre 
Majthényi László, az MNÜA fő-
titkára, aki szerint az integráció-
hoz vezető út kulcsszava a part-
nerség. 
– Nagyon fontos, ha nem a leg-
fontosabb az, hogy azok a gyere-
kek, akik sérültként élnek, érez-
zék, ők nem különböznek ép tár-
saiktól, és ezt minden nap érez-
tetni kell velük szeretettel, mert 
mindennek a kulcsa önmagunk 
és embertársaink szeretete, el-
fogadása – mondta. A Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány en-
nek jegyében szentel kiemelt fi-
gyelmet a fogyatékossággal élők-
nek. Míg tavaly négyszázan vol-
tak üdülni, idén már közel ezer 
sérült gyermek és felnőtt juthat 
el az Erzsébet-táborba, ahol ipar- 
és képzőművészeti alkotótábor, 
speciális atlétikai, foci-, görkor-
csolya, tenisz-, torna- és úszó-
tábor, valamint tánc- és dráma-
tábor is várja őket – sorolta az 
Alapítvány főtitkára. A szünide-
jüket töltő gyermekek az egész 
országból, különböző körülmé-
nyek közül érkeznek a táborok-
ba, ahol tartalmas és érdekes 
programokon vehetnek részt, si-
kerélményekre, új barátokra ta-
lálhatnak.

Majthényi László végül így ösz-
szegezte az Erzsébet-program 
lényegét: a Program úgy segít a 
sérült gyerekeknek, hogy a tábo-
rokban egy hétre elfelejthetik a 
gondokat, boldogok lehetnek, és 
olyan emlékekkel térhetnek ha-
za, amelyekből még hosszú ide-
ig erőt meríthetnek.

Az Erzsébet-programot nekünk találták ki
Ragyogó napsütés, hőség, a Balaton hűs vizében pancsoló gyerekek és szüleik, a parti gyepen és a társalgóban beszélgető, nevetgélő, kártyázó idősebb urak és hölgyek: 
ők fogadnak bennünket Siófokon az Erzsébet Szállodában, ahol az Erzsébet-program szociális pályázatainak nyertesei, nyugdíjasok és nagycsaládosok üdülnek.

„Láss szívvel, adj szívből!" volt a szlogenje annak a családi napnak, amely a fogyatékossággal élő emberek iránt tanúsított elfogadás, segítségnyújtás, az in-
tegráció és az együttnevelés fontosságára hívta fel a figyelmet. A rendezvényen Majthényi László, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány főtitkára az Erzsébet-
program keretében, a sérült gyermekek számára meghirdetett pályázatokról beszélt.

Partnerség, hitelesség, nyitottság – út a fogyatékkal élők integrációjához
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Erzsébet-program
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A házi finomságok most sem 
maradtak el, volt sajt, méz, mé‑
zeskalács, szörp, lekvár, bor, 
kolbász, szalámi. S volt zene, 
tánc is, többek között a Kicsi 
Rigók énekegyüttes, a Lukin fú‑
vósok, a Teleki suli rock and 
roll összeállítása, akrobatika, 
légtorna, népdalkör és a gyere‑
keknek játszóház, tehát senki 
nem unatkozott ezen a szom‑
baton sem. 

Látva a kicsit ritkás tömeget, 
felvetődött néhány árusban, 
hogy a vásár nevéhez és a ha‑
gyományaihoz hasonlóan nem 
érné‑e meg a jövőben vasárnap 
megtartani ezt a színes hazai 
kavalkádot, ahol a hungariku‑
mokkal megismerkedhetünk. Ez 
a rendezvény ugyanis – elmond‑
tuk többször – jóval nagyobb 
látogatottságot érdemelne egy 
hetvenezres városban, mint 
amilyet kap, mert olyan széles a 

választék különféle „magyaros” 
portékákból, amilyen kevés he‑
lyen van. 

A finomságok mellett most 
is volt fonott kosár, porcelán‑
bögre, tál, bőráru, fakészítmé‑
nyek, hatalmas kaspók, ame‑
lyek messziről érkeztek hoz‑
zánk. Szabóné Vass Lenke a 
Magyarok Szövetsége érdi kö‑
zössége részéről elmondta la‑
punknak: a megjelent árusok 
legalább fele visszatérő, sok 
köztük az érdi, de van jó né‑
hány diósdi, százhalombattai 
is. Változatlanul az a céljuk 
ezzel a vásárral – hallottuk a 
főszervezőtől –, hogy piarcra 
juttassák a „hazait”, hogy minél 
többen ismerjék meg a magyar 
termékeket, amelyek semmivel 
sem rosszabbak a külföldiek‑
nél. Hat éve rendeznek Érden 
ilyen vásárt, amellyel egy má‑
sik céljuk is van: visszaadni a 

magyar kézmûves cikkek meg‑
becsülését, rangját, hogy ne az 
agyonreklámozott idegen áru‑
cikkek kerüljenek előtérbe. 

 Balatonfüredről most is el‑
jöttek a „vándorok”, azaz a 
Vándorok Társasága, a Balaton‑
Felvidéki és Somlói Pincészete 
– ebből is látszik, hogy megta‑
lálták a számításukat az előző 
érdi vásáron –, ahonnan Vándor 
Sándor és Szanyi Nóra megosz‑
tották velünk: most is legalább 
tucatnyi féle‑fajta bort hoztak, 
de a legjobban az olaszrizling és 
a Cabernet Sauvignon fogyott. 

Trombitás József százhalom‑
battai fafaragó népi iparmûvész 
és festőmûvész felesége, 
Gombos Mária is visszajáró. 

– Ezen a napon a fából ké‑
szült kanalak és a tálak voltak 
a legkelendőbbek – mondták. 
A diósdi Abonyi Edit mázes‑
kalács‑ajándéktárggyal ked‑

veskedik a vevőknek, a szívek 
és a kalocsai mintás édesség 
nemcsak jól néz ki, de – a  
szívtelenek! – meg is eszik… 
A mellette lévő Varga Attiláné 
méhész mézeit használja fel 
portékáihoz, mert mint emlí‑
tette, eddig több árustól vá‑
sárolt már, de ilyen jót csak 
innen a „szomszédból” – ők a 
Nyitnikéken ismerkedtek meg 
egymással. (Már ezért érde‑
mes volt megtartani!) Az ifjú 
méhész családjával egy éve él 
Érden, Nyírbogárdról jött és 
nagyon megszerette városun‑
kat. Igaz, a méhekkel sokat kell 
vándorolniuk, de megéri, mint 
örömmel újságolta Vargáné: 
– Visszatérő kuncsaftjaim van‑
nak, a vegyes, a hárs és az akác 
fogyott a legjobban.

 Ki vásároljon a méhésztől 
éppen akácmézet, mint nevé‑
hez méltóan Mézes Gyöngyi, a 
Lukin zenei iskola tanára.

– Imádom a mézet – mondta 
–, és örülök, hogy itt rátaláltam 
a hölgy termékeire. Máskor is 
tőle veszek, már alig várom az 
őszi magyarok vásárát. 

Addig pedig a Varga‑méhek 
megjárják még az országot, 
most éppen egy távoli geszte‑
nyésen „dolgoznak”. 

Etyek‑Öreghegyről Kereskényi 
Antal őstermelő jött, aki 
Lekvárfalvának nevezte el cégét, 
ami nem is csoda, harminc féle 
terméket árul – főleg szörpöket, 
lekvárokat. A meggyszörpje na‑
gyon finom volt, éppen most 
kapott aranyérmet egy nemzet‑
közi versenyen.

 A nap fénypontja egy esküvő 
volt a vásár zárására időzítve: itt 
és ez alkalommal kötötte ösz‑
sze életét a Polgárok Házában 
György és Veronika. Gyönyörû 
ruhájuk nagy feltûnést keltett, s 
nem különben a V. Nagy Ilona öl‑
tözék‑tervező Divatmûhelyéből 
érkező egyedi koszorúslány‑öl‑
tözék, az örömanya, valamint a 
menyasszony ruhája. 

Sok boldogságot kívánunk 
az ifjú párnak, és persze azt 
is, hogy jöjjenek el ősszel, de 
jövőre és tíz év múlva, meg az‑
után is gyakran ide a Fő térre, a 
Magyarok Vásárára. 

 Temesi László

Lekvárfalu, mézeskalács, divatmûhely, fafaragó

Nyárköszöntõ Magyarok Vására, esküvõvel
Minden évszakban legalább egyszer hazai termékeket vásárolhatunk az érdi 
Fõtéren. Az idei Magyarok Nyárköszöntõ Vására június havának 14. napján köszön-
tött ránk. Nyolcvan árus - és egy pár, amelynek tagjai éppen ebben az idõszakban 
keltek egybe. Az iskolai ballagások és a hõség miatt azonban sajnos sokan távol 
maradtak, hiába volt a jelmondat most is: „Tessék, tessék, jöjjenek, friss hazait 
vegyenek!”

A boldog ifjú pár és a násznép
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Nem könnyû a választás…

Mézeskalácsot vegyenek! – egyik édesebb, mint a másik

A Divatmûhely szép ruhái

helyi társadalom
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Sört, bort és egyéb alkohol jellegű termé-
ket sok helyen vásárolhatsz ahhoz, hogy 
illuminált állapotba kerülj. Jó borokat is 
szerencsére egyre több helyen találhatsz 
szerte az országban. Természetesen elő-
fordulnak az élelmiszerboltok polcain is. 
De ki garantálja az élményt?

 Hogy jól válassz, szerencsés ha vala-
ki ajánl, vagy ha te magad tudod az adott 
bort kóstolni. Erre még a legtöbb étte-
remben sincs lehetőség. Végül amennyi-
ben garantált élményt szeretnél, ráadá-
sul korrekt áron, tapasztalt biztonsági já-
tékosként és élménykeresőként elutazol 
egy borászhoz aki végigkóstoltatja bora-
it, majd jól beraktározol a kedvenceidből.

Ha viszont kisebb-nagyobb utazás nél-
kül szeretnéd változatosan a mindenna-
pok garantáltan jó borait fogyasztani, 
ma már elmehetsz a hozzád legközeleb-
bi Borháló üzletbe, ahol beszélgethetsz, 
kóstolhatsz és ajánlanak is számodra sze-
mélyre szabottan. Mi magunk járjuk fo-
lyamatosan az országot, felkeresve borá-
szokat, szüntelenül kóstolunk és kósto-
lunk, hogy csak a legjobbakat kínáljuk 
azon az áron, amire igényed lehet.

Az árakat úgy állapítjuk meg, hogy 

csak a legszükségesebb elemeket tartal-
mazza. Ezért palackoztatunk PET illet-
ve magnum palackba, valamint Bag in 
Boxba, így lesz elérhetőbb az igényes és 
finom nedű számodra.

Illetve ugyanezért használunk üzlete-
inkben természetes anyagokból készült, 
de nemesen egyszerű berendezési ele-
meket, régi használati tárgyakat, puritán 
polcrendszereket.

 Első üzletünket 2010 decemberében 
nyitottuk meg azzal a hittel és szándék-
kal, hogy a lehető legjobb ár-érték arány 
elérése érdekében, az évek során kiala-
kult “trend-szakadékot” áthidalva, új ala-
pokat létrehozva teremtsünk kapcsolatot 
borászok- bor és borfogyasztók között.

Kínálatunkba megbízható, stílust és 
szellemiséget hordozó, magyar borá-
szok keze munkáját dicsérő borokat vá-
lasztunk, mely kizárólag minőségi tétele-
ket tartalmaz főként folyóbor - min. 1,5l - 
és palackozott kiszerelésben.

Számunkra a legfontosabb, hogy a bo-
rászokkal baráti kapcsolatot tartva, a bo-
rokról széles körű ismerettel rendelkez-
ve felkutassuk és természetes környezet-
ben, közvetlen hangulatban kínáljuk ne-

ked azt a bort, melyre közérzeted, lel-
ki állapotod, szándékaid szerint a legin-
kább vágysz.

 A bor számunkra egy érzéki utazás 
eszköze, mellyel közelebb kerülhetsz ön-
magadhoz és szeretteidhez.

Felmerült bennem a kérdés, hogy 
miért kapcsolódik a fejemben az 
egyszerű, könnyebben megfejthető, 
lazább textúrájú bor főként két bor-
szubkultúrához, az Alföldhöz és a 
Mátrához. Nem kell Petőfiig vissza-
mennünk, hogy megállapítsuk, az 
egyszerű magyar néplélek sallang-
mentes létezési formájának szubsz-
tanciája az Alföld. 

Sajnos már a börtönéből 
“szabadúlt” sas lelkű költőzseni 
sem igazán hitt abban, hogy túlsá-
gosan sokan éreznék át azt a szenve-
délyes identitást, ami rá volt jellem-
ző: „Szép vagy, alföld, legalább ne-
kem szép!”

 Az is nyilvánvaló minden adat-
ból, hogy a magyar hegyvidé-
ki bortermelés mostohagyermeke 
a Mátra, mely egyébként a legna-
gyobb /7800 ha hasznos szőlőterü-
lettel rendelkezik/ történelmi borvi-
déke kis országunknak. Nyugodtan 
írjanak levelet azok a kedves olva-
sók a szerkesztőségbe, akik egy 

gyöngyöstarjáni 2009-es Merlot-t 
előbb vesznek elő mondjuk a Szőke 
pincészettől, mint egy szekszárdi 
Vidát vagy Taklert. Pedig…

Tehát az egyszerű, nem bonyolult 
borok, vagy más megközelítésben a 
mindennapok borai szókapcsola-
tokhoz, leginkább a Mátrát és az 
Alföldet soroljuk. Miért? Aki kóstol-
ta már Szőke Mátyás, Németh Attila, 
a Frittmann testvérek, Fonték bora-
it, az nem biztos, hogy első svung-
ra leemelné a polcról mondjuk akár 
a rozékirálynak titulált Dúzsi 2010-
es rózsaborát, főként, ha már kóstol-
ta Frittmannék rosé cuvée-jét, amin 
maga Frittmann István is ámuldo-
zott, pedig kritikus természet.

Van sajnos Magyarországon egy 
olyan tendencia, hogy miután bekö-
szöntött a rendszeres változás, illet-
ve a rendszerváltás időszaka, ak-
kor fölfedeztük, hogy mi is van ne-
künk. Mikroklímánk, szép venyi-
génk, elnyomott borkultúránk, így 
hát hatalmas elánnal kezdődött el 

a tobzódás a jobbnál-jobb borok 
készítése terén. Ez főként a nyu-
gati régiót érintette, hiszen Villány 
hatalmas bormarketinggel és per-
sze kiváló borokkal árasztotta el 
Magyarországot, Észak-Európát. 
Divatja lett a presztízsboroknak, a 
francia testes, tannindús fajtáknak, 
újdonság volt az érzés, hogy más-
nap se fejfájás, se gyomorrenyhe-
ség, és a bor is finom.

Az Alföldnek nem kedvezett az 
a szocializmusban kiváltságos álla-
pot, hogy a Szovjet export nagy ré-
szét ők bonyolították. Viszont oly-
annyira nagy volt az igény a „jó” 
magyar borra, hogy olyan ősi al-
kohol-előállítási módszerekhez kel-
lett folyamodni, amit csak egy hatal-
mas vegyészi munkaközösség bírt 
erővel. Ráadásul az Alföldön renge-
teg olyan terület van, ahová szőlőt 

csak homokmegkötés céljából ültet-
tek. Ezek eredményezték azt a típu-
sú bort, amit asztali bornak hívunk, 
kicsit savanyú, kicsit híg, de a mi-
enk, ráadásul üt is.

Ezeken a közvéleményt nega-
tívan befolyásoló tényeken kellett 
felülkerekednie a nagyobb célo-
kat, a minőségi bortermelést meg-
célzó borász mesterembereknek. 
A tények furcsa tréfája, hogy a leg-
igényesebb alföldi pincészetek ma 
Soltvadkerten találhatók, ami haj-
danán a műborgyártás logisztikai 
központja volt. Jó tizenöt-húsz év-
vel ezelőtt alaptétel volt számunkra, 
hogy borvásárlásnál szépen átvizs-
gáljuk a címkét, és ha meglátjuk raj-
ta azt a szót, hogy Soltvadkert, ak-
kor inkább hanyagoljuk azt a palac-
kot, hiszen fő az egészség. Ma ná-
lam ez fordítva van!

Más oka is van azonban annak, 
hogy nem igazán becsüljük az em-
lített borvidékeket. Ez az ok magá-
ból a szőlő fajtájából adódik. A min-
den évben kiváló minőséget hozó 
hagyományos fajtákat a téeszborok 
lejáratták, de sajnos ezen a borvidé-
ken mondjuk a divatos Chardonnay 
nem ad egyenletes minőséget. 
Ezért maradt az Ezerjó, a Cserszegi 
Fűszeres, az Irsai Olivér. Ezek a bo-
rok is kiváló minőséget jelentenek 
alacsonyabb vagy inkább reálisabb 
árkategóriában. Ha betörhetne a pi-
acra a jó minőségű alföldi és mátrai 
bor akkor az befolyásolhatná a di-
vatos borrégiók árképzését is, opti-
malizálódnának a borárak. Egy ke-
vésbé ismert kunsági borásztól hal-
lottam, hogy kizárt az, hogy ötszáz-
hatszáz forintnál többe kerüljön egy 
palack bor. Nincs semmi baj azzal, 
hogy a kiváló minőségű évjáratos, 
terméskorlátozással, kíméletes mű-
veléssel, kézi szürettel előállított bo-
rok némelyike több ezer forintért 

váltható meg a polcról. A minden-
napi fogyasztásra szánt magas mi-
nőségű borok esetében azonban jó 
lenne áresést tapasztalni, hiszen je-
len pillanatban kevés a 700-1200 Ft 
körüli árfekvésben kapható igazán 
jó bor.

Rajtunk áll, hogy váltunk-e néha 
Ezerjóra, Cserszegire, vagy a diva-
tosabb francia-német ízvilághoz hú-
zunk. Érdemes mindenkinek elját-
szani a gondolattal, hogy néha-né-
ha ezeket a magyar fajtákat vegye 
le a polcról. Egyrészt a változatos-
ság gyönyörködtet, másrészt ezzel 
arányba kerülne a kelet nyugati ta-
gozódású magyar borkészítés, és 
ez kiegyenlítené a nagyobb marke-
tinggel rendelkező borászatok, régi-
ók árképzését is.

A fent leírt Frittmann, Font, 
Ludányi, Szőke borokat magnum 
palacktól a kétliteres kiszerelésig a 
legkedvezőbb áron az érdi Borháló 
üzletben tudják megvásárolni 650-
1000 forintos literáron.

Hogyan válasszak bort, hol válasszak bort?
Válaszol az érdi Borháló

Tájak és Borok
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A szőlőfajták illat-, valamint 
ízvilágának egyedisége érvé-
nyesül a terület boraiban, ami 
elsősorban a fehérboraival vált 
ismertté, ugyanakkor azt is be-
bizonyította, hogy nagyon nagy 
vörösborok is származhatnak 
innen. Itt a borok egyszerre 
őrizték meg a fajtajellegüket, il-
letve hűen tükrözik a semmi-
hez sem fogható mátrai terroirt. 

Egyik sem nyomja el a másikat 
és egyik sem képzelhető el a 
másik nélkül. Hogyan fedezhe-
tik fel otthonaikban a borvidék 
sajátosságait a kezükben tartott 
pohár borban? 

Kóstolja meg velünk ingyenes 
kóstolónkon a borokat.

2014. június 27-én, 16:00 órától 
a Ludányi borok kostolója az érdi 
Borháló üzletben.

Íme, a kóstoló palettája épp 
csak szavakba öntve, melyet pén-
teken garantáltan a poharakban 
láthatnak viszont:

• Excellent White (2012) – 
Rizlingszilváni, Olaszrizling és 
Muscat Ottonel. A hölgyek szívét 
ezzel a borral minden férfi meg-
nyerheti.

• Excellent Rosé (2013) – 
Cabernet franc és Kékfrankos há-

zasításából származó illatfelhőbe 
öltött gyümölcsbomba.

• Excellent Red (2009) – Két 
klasszikus francia bor a Cabernet 
Franc és a Cabernet Sauvignon 
megbolondítva egy kis magyar 
virtussal Kékfrankos képében.

• Cserszegi fűszeres (2012) – 
Igazi Hungarikum, Irsai Olivér 
és Piros Tramini keresztezésé-
ből. A pincészet honlapján a bor 

neve mellett nemes egyszerűség-
gel csak ennyi szerepel: Spicy 
Mystery, és tényleg az.

• Szürkebarát (2012) – Testes 
zamatok ahonnan a gyümölcsös-
ség és mineralitás sem hiányoz-
hat.

• Olaszrizling (2012) – Elegáns 
bor, zöldes reflexekkel a színben. 
Illatában egy kis rezeda, ízében 
keserűmandula lecsengésel.

• Sárgamuskotály (2012) 
- A kis édes. De csak félig. 
Könnyűnek néz ki de nagyon 
komoly bor.

• Kékfrankos (2012) – Szintén 
félédes borkülönlegesség, a 
Kékfrankos mosolygósabb, vidá-
mabb arcát mutatja meg.

Jelentkezés: http://www.
borhalo.com/erd oldalon a hír-
levél feliratkozás felületen

500 Ft
kedvezmény
2 üveg bor vásárlása esetén.

Egy vásárlás alkalmával
egy kupon

használható fel.
Beváltható:

2014.07.01ig.

18.00 óra - tetőtér
3276 expedíciós nap, a múzeumalapító 
geográfus újraolvasva - a Magyar Föld-
rajzi Múzeum harmadik, állandó kiál-
lításának megnyitója
Köszöntő: T. Mészáros András Érd 
Megyei Jogú Város polgármestere
Megnyitó: Dr. Gábris Gyula professor 
emeritus, a Magyar Földrajzi Társaság 
elnöke
A Balázs Dénes emlékkötetet bemu-
tatja:
Lendvai Timár Edit, a kiállítás kurá-

tora, a kiadvány szerkesztője, Az érdi 
Bukovinai Székely Népdalkör műsora

19.30 óra - kocsiszín
A Harmónia Vegyeskar (Érd, művészeti 
vezető: Dömötör Zsuzsanna) és a 
Cantabile Kórus
(Törökbálint, művészeti vezető: Vékey 
Marianna) műsora

20.30 óra - kocsiszín
Előadások a múzeumkertben a Ma-
gyar Földrajzi Társaság folyóirata, a 

Földgömb szerkesztőségével közösen. 
Dr. Szilassi Péter (Szegedi Tudo-
mányegyetem, Természeti Földrajzi 
és Geoinformatikai Tanszék, egyetemi 
docens): Ami a búlvárhírekből kima-
radt... Etiópia geográfus szemmel című 
előadás és könyvbemutató

(Medicina-Panoráma Kiadó)
Dr. Szerényi Gábor (ny. gimnáziumi 
tanár): Kincsek az erdők mélyén - a 
Zempléni-hegység történelmi és kul-
turális értékei
Forrásy Csaba és Nagy Katalin: 
Szívem rokonai digiporáma
Péczeli Lajos: Volt egyszer egy Aral-tó
Dr. Kubassek János (múzeum-
igazgató): Magyar női utazók öt vi-
lágrészen
Dr. Telbisz Tamás: (ELTE, Természeti 
Földrajzi Tanszék, egyetemi adjunk-
tus): Víz, jég, ember a karszton Mon-
tenegró
19.30 - 22.30 óra: Tárlatvezetés 
óránként egy-egy állandó kiállításunk-
on
21.00 - 24.00 óra: Csillagászati be-
mutató folyamatosan (támogatójaa 

Magyar Csillagászati Egyesület) Csil-
lagászok: Bartha Lajos, Keresztes 
Miklós és Mádai Attila

Az est folyamán 16.30 és 22.30 között 
óránként körjáratos busz indul a 
százhalombattai “Matrica” Múzeumba

Találkozzunk
a Múzeumok

éjszakáján
az Érdi Földrajzi

Múzeumban!

Programok a Magyar Földrajzi Múzeumban:

A programokra a belépés díjtalan!
Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum,
2030 Érd, Budai út 4., Tel: 06 (23) 363-036,
e-mail: info@foldrajzimuzeum.hu, www.foldrajzimuzeum.hu 
A program támogatói: NKA, Zádor Hús Kft., érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium,
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
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A küldöttgyûlést követően Simó 
Károly, a társulat elnökhelyette-
se válaszolt kérdéseinkre.

– Mikor készül el a csatorná-
zási projekt végleges elszámo-
lása?
–  A teljes  beruházási  prog-

ramot  2015.  május  végéig  kell 
befejezni.  Eddig  kell  tehát  el-
számolni az EU-nak azzal, hogy 
mi, mennyibe került. A program 
2009-es  indulása  óta  természe-
tesen  a  lakosságot  érintő  ele-
mek  többségében  már  megva-
lósultak: megépült a tisztító, az 

átemelők,  kiépültek  a  csator-
nahálózatok.  Folyamatban  van 
azonban  még  néhány  kevésbé 
látványos, de a rendszer egészét 
tekintve legalább ennyire fontos 
elem. Ilyen például a kiegészítő 
csatornaépítés  és  rekonstruk-
ció,  a  tisztított  víz  dunai  sod-
orvonalba  való  bevezetése,  a 
keletkezett  iszapot  feldolgozó 
létesítmények,  és  még  jó  né-
hány.  Ezek  befejezése  jövőre 
várható,  így akkor  lehet pontos 
képet  kapni  arról,  hogy  végül 
mi, mennyibe is került. 

– De azt már most lehet tudni, 
hogy mennyibe kerülnek a beru-
házás egyes részei? 
–  Készítettünk  erről  egy  ösz-

szefoglaló,  áttekintő  táblázatot. 
Szoktam  például  hallani,  hogy 
mi került 20 méter  csatornacső 
építésén  kétszázötvenezer  fo-
rintba?  Nyilvánvalóan  nem  a 
csövek lefektetése került ennyi-
be,  az  úgy  nagyon  drága  lett 
volna. Ahhoz azonban, hogy az 
ingatlanról  kibocsátott  szenny-
víz  eljusson  a  tisztítóig  és  tisz-
títva legyen, egy teljes rendszert 
kellett  kiépíteni:  átemelőkkel, 
tisztítóval,  iszapkezeléssel, 
szerviz utakkal, az utak megfe-
lelő minőségû helyreállításával.
Ha  csupán  az  utcán  a  mun-

kagépet  kezelő  munkást  kér-
dezzük  meg,  hogy  mennyi  az 
ő  bére  és  ebből  próbálunk  kö-
vetkeztetést  levonni,  az  olyan, 
mintha egy autógyárban a gyár-
tósoron  dolgozó  munkás  bé-
réből  próbálnánk  kiszámolni, 
hogy mennyibe kerül egy teljes 
autó gyártása…

– Milyen arányban fedezi az 
ingatlantulajdonosok befizetése 
a teljes költséget?
–  Majd  a  végső  elszámolás-

nál  fog  ez  hajszálpontosan  ki-
derülni, de a mostani becslések 
szerint az  ingatlantulajdonosok 
által fizetett érdekeltségi hozzá-
járulásból  befolyó  összegek  a 
teljes  költségnek mintegy  15 % 
-át  teszik ki. A többit az önkor-
mányzat, az állam és az EU által 
biztosított források fedezik.

– Az ingatlantulajdonosok 
nyilvánvalóan szeretnék azt is 
tudni, mi lett, illetve mi lesz a 
befizetett pénzükkel. Mikor tör-
ténik meg velük az elszámolás?
–  Minden  évben  a  társula-

ti  küldöttgyûlés  egyik  legfon-
tosabb  célja,  hogy  a  társulat 
tisztségviselőit  elszámoltassák 
az  előző  évi  gazdálkodásról. 
Ez  idén  is  –  az  előző  évek-
hez  hasonlóan  –  megtörtént. 
A beszámolóból  kiderült,  hogy 
idén is az ügyfélszolgálati iroda 
fenntartásán kívül egyetlen cél-

ra  költött  a  Társulat:  a  beruhá-
zás  céljaira  átadta  a  szükséges 
pénzeszközöket. 
– Bizonyára ismert, hogy azok, 

akik  2008-ban  a  lakástakarék-
pénztár  (OTP  LTP)  igénybevé-
telével  kezdtek  részletekben  fi-
zetni, azok 96 részlet befizetése 
után 2016 októberében fizetik ki 
teljesen  a  hozzájárulást.  Addig 
a pénz a saját LTP számlájukon 
kamatozik és  ide érkezik az ál-
lami támogatás is. A társulat az 
így  összegyûlt  pénzeket  2017 
júniusa körül kapja meg. Ekkor 
derül  ki  pontosan,  hogy meny-
nyit fizettek be a tagok, és ekkor 
lehet törleszteni azt a banki köt-
vényt  is, amit a megelőlegezés-
re  felvettek.  A társulati  oldalról 
tehát  az  elszámolás  három  év 
múlva,  2017  őszén  lesz  legha-
marabb lehetséges. 

– Azok az ingatlantulajdono-
sok, akik leadták az igénylést 
mikor kaphatják meg a házi 
átemelőket?
– A társulati küldöttek megis-

merhették a beruházó javaslatát 

Az Érd és Térsége szennyvízelvezetési Program részletes költségtáblája

 
Teljes  

bekerülési 
költség

Felosztás településenként

    Érd Diósd Tárnok

Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó beruházások  
(sodorvonali bevezetés, iszapkezelés) összesen 4 490 947 3 501 496 480 210 509 241

Köztéri átemelők építése és szaghatás elleni védelem 1 785 000 1 376 235 215 985 192 780

Érdi csatornahálózat építése 18 598 411 18 598 411 0 0

Diósdi csatornahálózat építése 2 854 869 0 2 854 869 0

Tárnoki csatornahálózat építése 1 830 528 0 0 1 830 528

Projekt megvalósításhoz szükséges szolgáltatások (mérnök, 
tervezés, projekt menedzsment, közbeszerzés, tájékoztatás, 
jogi tanácsadás, könyvvizsgáló, vagyonértékelés, előkészítési 
munkák)

1 544 456 1 190 776 186 879 166 801

Kiegészítő projekt (pl. kimaradt utcák csatornaépítése,  
nyomóvezeték, rekonstrukció, stb.) 433 125 311 925 80 513 40 687

Eszközbeszerzés (szívó-mosó autó, labor) 79 808 61 532 9 657 8 619

KEOP szabályok szerint nem finanszírozott projektelemek  
(házi átemelők, próbaüzem költségei, vízelvezetési  
beruházások, útépítés, útfelújítás, stb)

2 000 000 1 300 000 350 000 350 000

Összesen 33 617 144 26 340 375 4 178 113 3 098 656

helyi társadalom

Az ingatlantulajdonosok küldöttei elfogadták a beszámolót 

Elszámolás a befizetett pénzekkel
Május végén  tartotta éves küldöttgyûlését az érdi  in-
gatlantulajdonosok  által  létrehozott  Érdi  Csatornamû 
Társulat.  Az  ingatlantulajdonosok  az  ülésen  rész-
letes  beszámolót  kaptak  a  beruházási  program 
elõrehaladásáról, a társulat elmúlt évi gazdálkodásá-
ról és a várható befejezésrõl. 

Ingatlantulajdonosok figyelmébe
Közeleg a rákötési határidõ!
A beruházó Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Társulás ismételten felhívja az 
érintettek figyelmét, hogy 2014. június 30-a után a szennyvízelvezető háló-
zatra nem csatlakozott ingatlanok tulajdonosai talajterhelési díjat kötelesek 
fizetni.

Kérjük, hogy ne várják meg az utolsó napokat, mert akkor nagy torlódás 
várható a belső hálózatot átvevő mérnököknél!

az  EU-s  szabályok  szerint  nem 
finanszírozható,  de  a  program 
szempontjából  mindenképpen 
elengedhetetlen  beruházá-
sokra.  Így  az  együttmûködési 
megállapodás  módosításával 
megteremtették  annak  lehe-
tőségét,  hogy  a  házi  átemelők 
beszerzése  is  megtörténjen. 
Becslésem  szerint  a  közbeszer-
zési  eljárás  időigénye  alapján 
leghamarabb  szeptemberben 
kezdhetik  el  beszerelni  az  át-
emelőket.  Amennyiben  azon-
ban  a  közbeszerzési  eljárásban 
valamelyik  vesztes  ajánlattevő 
jogorvoslati  eljárást  kezdemé-

nyez, akkor sajnos ez a kezdés 
későbbre  tolódhat.  A jó  hír  az, 
hogy a fentiekben említett, ú.n. 
„B  Programban”  nem  csak  az 
átemelőket  lehet  beszerezni, 
hanem  lehetőség  nyílik  a  csa-
tornaárok  védelmében  néhány 
kritikus  utcaszakaszon  vízren-
dezési  gondok  megoldására, 
valamint  olyan  csatornabeköté-
sekre is, amelyeket a merev EU-
szabályok miatt  korábban  nem 
lehetett  megépíteni.  Akik  tehát 
a bekötésre várnak, hamarosan 
számíthatnak  arra,  hogy  ők  is 
élvezhetik a beruházás előnyeit.
  B. N.

Sajtóközlemény
A PEST MEGYEI ÉS ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROSI 

Kereskedelmi és Iparkamara  
„Dolgozva tanulj!” című, TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 

kiemelt projektjének megkezdéséről
2014. június 6.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és 
Iparkamara konzorciumi partnerként „Dolgozva tanulj!” 
című, TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 azonosító számmal 
kiemelt pályázati forrást nyert, melynek megvalósítását 
2014.01.02-vel megkezdte. 

A projekt megvalósítása az MKIK Oktatási és Képzési 
Igazgatóságának koordinálásával és a 23 területi kamara ille-
tékességével kerül lebonyolításra. Az országos kamara végzi 
a feladatellátáshoz szükséges fejlesztéseket, a végrehajtáshoz 
szükséges feltételek kialakítását és a feladatmegvalósítás 
felügyeletét.

Az  országos  hatókörű  kiemelt  projekt  célja,  hogy  biztosítsa  a 
szakképzésben  a  gyakorlati  képzéshez  a  minőségi  oktatói  fel-
tételeket és ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát, elő-
segítse  a  végzett  tanulók  elhelyezkedését. A szakképzésben  az 
utóbbi  években végbement  jogszabályi  változások  szükségessé 
teszik  a  szakoktatók  folyamatos  továbbképzését,  módszertani 
kultúrájának  gazdagítását.  A projekt  tevékenységei  3  fő  téma 
köré szerveződnek.
Az  „A”  alprojekt  keretén  belül  országosan  700  fő,  Pest 

megyében  45  fő  részére  kerül  sor  pedagógiai,  pszichológiai, 
jogi-  szakmódszertani és  tanügyigazgatási  ismeretek átadására. 
A 60 órás Módszertani képzésre, az  iskolai  rendszerű szakkép-
zésben együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés 
keretében gyakorlati képzés szervezőjeként illetve folytatójaként 
résztvevő  gazdálkodó  szervezetek  gyakorlati  oktatói  vehetnek 
részt.
A „B”  alprojekt  célja  országos  szinten  3000,  Pest  megyében 

190  gyakorlati  oktató  támogatása  a  mestercím  megszerzésé-
hez,  elősegítve,  hogy  a  külső  képzőhelyeken  szakoktatói  fel-
adatokat  ellátó  szakemberek  rendelkezzenek  mestervizsgával. 
A jogszabályi  változások  hatására,  a  szakképzés  minőségének 
javítása  érdekében,  azon  szakképesítések  oktatóinál,  ahol  a 
szakképesítésért  felelős  miniszter  kiadta  a  mestervizsga  köve-
telményeit,  2015.  szeptember  1-től  kizárólag  mestervizsgával 
rendelkező  szakember  oktathat.  E kötelezettség  teljesítésére  a 
mestervizsgáztatásban kizárólagos  jogszabályi  felhatalmazással 
rendelkező MKIK és a 23 területi kamara szervezésében kerülhet 
sor. A projekt, 80 %-ban járul hozzá a képzés és a vizsgáztatás 
költségeihez.
A „C” alprojekt keretében a TÁMOP-2.3.4.A „Gyakornoki prog-

ram  a  tanulószerződés  keretében  tanult  pályakezdők  támoga-
tására  a  konvergencia  régiókban”  programban  résztvevő,  gya-
kornokokat  fogadó mentorok  részére  nyújtanak  szakmai  szol-
gáltatást  és  módszertani  segítséget  munkatársaink.  A program 
a  pályakezdő  szakemberek  szakmai  ismereteinek  elmélyítését 
és  az  önálló,  kreatív  munkavégzés  elsajátítását  segíti  elő  a 
területi  kamaráknál  kialakított  tanácsadói  hálózat  keretében. 
A gyakornoki  programba  lépés  ösztönzése  érdekében  a  Pest 
Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
625 fő tájékoztatását vállalta.

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi  
Kereskedelmi és Iparkamara

Cím: 1056 Budapest, Váci u. 40.
Telefon: 06 30/397-7938

E-mail: zeman.maria@pmkik.hu
Honlap: www.pmkik.hu

Mozgáskorlátozottak  
Nemzetközi Alkotó Tábora
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 
ez évben is szeretné megtartani  a  Mozgáskorlátozottak Nemzetközi 
Alkotó Táborát Nagykõrösön.

A 23. alkalommal megrendezésre kerülõ tábor

idõpontja:    2014. július 7-12-ig tart (6 nap)
helye:   Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola 

és Kollégium (2750 Nagykõrös, Ceglédi út 24.)   
Tel: 53/351-922

Az irodalmi, mûvészeti és kézmûves foglalkozásokon kívül lesznek 
más  rendezvények  is. A MEOSZ Para Szuper Sztár  címmel  tehet-
ségkutató programot indít a fogyatékossággal élõ emberek részére. 
Ebbe mi  is  benevezünk  és  valószínû,  hogy  a  tábor  egyik  napján 
kerül  sor a  területi elõdöntõ megtartására. Ezért kérünk bennete-
ket, hogy jelezzétek, ha ebben a programban részt kívántok venni. 
Szabadidõs programokra is hagyunk idõt. Egynapos gyógyfürdõbe 

is elmegyünk, valamint a nagykõrösi fürdõ is nyitva van. Terápiás 
lovaglásra is lesz lehetõség a helyi lovas iskolában, ahol gyermekek 
és felnõttek egyaránt lovagolhatnak, kocsikázhatnak. 
Az elkészült alkotásokból kiállítást szervezünk.
A házaspárokat külön szobákban is el tudjuk helyezni.
Kerekes székeseknek akadálymentes az épület és környéke, vala-

mint a város központja is.
Ugyanabban az épületben lesz a szállás és az étkezés, valamint 

a foglalkozások.
  Aki  önállóan  nem  tudja  ellátni  magát,  annak  Támogató 

Szolgálatunk személyi segítést biztosít.
Gyermekek részére külön felügyeletet és programot szervezünk. 
A  szállás  és  étkezés  hozzájárulás  egész  hétre  személyenként: 

30.000,- forint, vagy 5000,- Ft/nap.
Üdülési csekket sajnos nem tudunk elfogadni.
A  jelentkezési  lapot  2014,  június  27.-éig  a  2750  Nagykõrös, 

Mentovich út 12. címre kérjük visszaküldeni. A jelentkezési határidõ 
leteltével  telefonon  érdeklõdjetek  a  pótjelentkezés  lehetõségérõl. 
Érdeklõdni  lehet  Bende  Jánosnénál  vagy  Páhán  Dezsõnél:  tel. 
53/351- 712, e-mail: mkmorenk@citromail.hu

  Szervezõ bizottság
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A projektzáró  délután  családi 
programmal  indult.  A Bóbita 
zenekar  a  tárnoki  lakosok  leg-
kisebbjeinek muzsikált, miköz-
ben  színpadra  hívta  a  bátrab-
bakat,  hogy  együtt  zenéljenek 
és  táncoljanak.  Ezt  követően 
foglalták  el  a  színpadot  a  ren-
dezvény  „főszereplői”,  az  Érd 
és  Térsége  Szennyvízelvezetési 
projekt megvalósításának kulcs-
szereplői:  a  polgármesterek,  a 
projektvezető, a mûszaki ellen-
őrző  mérnökök  és  a  kivitele-
zést  végző  A-H-O  Konzorcium 
vezetői. 

–  Huszonöt  évig  vártunk 
Tárnokon  erre  a  beruházásra, 

majd  alig  több,  mint  egy  évbe 
sûrítettük  az  ezekkel  a  munká-
latokkal járó összes gondot, ne-
hézséget és feszültséget – kezd-
te  beszédét  Szolnoki  Gábor, 
Tárnok  polgármestere  –,  ám 
most,  hogy  már  túl  vagyunk  a 
nehezén,  bátran  mondhatjuk, 
megérte! Voltak persze roppant 
nehéz és elkeserítő pillanataink, 
de mindvégig erőt adott a tudat, 
hogy  valami  jóért  dolgozunk, 
olyanért,  ami  nem  egy-két  em-
bert,  hanem  az  egész  település 
lakosait  szolgálja,  kényelme-
sebb  és  élhetőbb  környezetet 
biztosít  mindenki  számára. 
Ezért  is  örülünk,  hogy  végre 

pontot  tehetünk  ennek  a  beru-
házásnak  a  végére,  ami  jogilag 
ugyan  már  korábban  lezárult, 
de  úgy  véltük,  a  lakosokkal  is 
meg  kell  ünnepelnünk,  hiszen 
az építkezés során – a jó cél ér-
dekében – nekik is rengeteg kel-
lemetlenséget  kellett  eltûrniük 
–  hangoztatta  a  polgármester. 
Ezután  Kántor  Ervin,  az  A-HÍD 
Kft. építésze értékelte az elmúlt 
időszakot, elismerve, hogy a ki-
vitelezés  során  valóban  voltak 
igen  nehéz  pillanatok.  Ezeket 
azonban mindig sikerült megol-
dani,  és  ma  már  büszkék  arra, 
hogy  részesei  lehettek  e  pro-
jekt  megvalósításának.  Szabó 
Gábor  Csanád  cégvezető  sze-
rint  is voltak feszült pillanatok, 
mégis  megérte  kitartani,  mert 
a  csatornázási  programnak  kö-
szönhetően  jelentősen  javul  a 
vizeink  minősége  és  jóval  tisz-
tább,  egészségesebb  környe-
zetben  élhetünk.  Az  ünnepség 
a  Tárnokhírben  meghirdetett 
családi  kvízjáték  eredményhir-
detésével  folytatódott.  A helyi 
lapban  csatornázással  kapcso-
latos  kérdéseket  kellett  megvá-
laszolniuk a résztvevőknek. Bár 
a  megfejtéseket  sokan  beküld-
ték,  mindössze  két  családnak 
sikerült hibátlanul megoldani a 
feladatot.  A fődíjat  –  egyhetes 
balatoni  apartmanhasználatot 
– Balla Edit Mónika és családja 

Közösen ünnepelték meg a csatornaépítés befejezését Tárnokon

Projektzáró zenés délután
Amikor a csatornázási projektet elindítottuk, már a legelején tudtuk, hogy óriási 
fába vágjuk a fejszénket. Számomra is kérdéses volt, merjen-e egy politikus ilyen 
hatalmas építkezésbe belekezdeni, amelynek óriási a tétje, és még nagyobb a 
kockázata? Mégis belevágtunk, és most már nem kétséges, a legjobb döntést 
hoztuk meg! – mondta pohárköszöntõjében Szolnoki Gábor, Tárnok polgármes-
tere a településen június 14-én megtartott projektzáró délutánon. A nagyközség 
vezetése és a kivitelezõk a lakossággal közösen ünnepelték meg a csatornaépí-
tési beruházás befejezését.

nyerte,  míg  a  Benta  Kör  zöld 
termékeket tartalmazó ajándék-
csomagjának Német Györgyi és 
családja örülhetett. 

–  A településfejlesztést  el-
várják,  így  alapvetően  termé-
szetesnek  is  tartják  a  lakosok. 
Polgármester  úr  miért  tartotta 
mégis  fontosnak,  hogy  egy  ze-
nés, családi projektzáró délután-
nal ünnepeljék meg a csatorna-
építési munkálatok befejezését? 
– kérdeztük a rendezvény végén 
Szolnoki Gábortól. 

–  Azért,  mert  mérhetetlenül 
sok  munkával  és  lemondással 
járt.  Azzal  együtt,  hogy  már 
nagyon  vártuk  ezt  a  beruhá-
zást, rengeteg gondot, fejtörést, 
problémát  is  okozott  a  kivite-
lezés  során.  Gyakran  volt  eső, 
sár,  de  hátráltatta  a  munkát  a 
talajvíz,  máskor  meg  folyama-
tos  zajjal,  porral,  izgalommal 
és  nem  kevés  feszültséggel  is 
meg  kellett  küzdenünk.  Ezért 
gondoltuk  úgy,  hogy  ennek  az 
óriási  beruházásnak  –  amilyen 
még nem volt Tárnokon – a be-
fejezése megérdemel egy olyan 
közös  projektzáró  délutánt, 
amelyen  a  település  apraja  és 
nagyja is részt vehet. A mûszaki 
átadás  már  korábban  megtör-
tént,  jelenleg csak a garanciális 
javítások  folynak,  hiszen  egy 
ilyen  óriási  kivitelezésnél  óha-
tatlanul  előfordulnak  javításra 
váró hibák. A lakosok figyelmét 
is  felhívtuk  rá,  most  van  az 
ideje annak, hogy jelentsék, ha 
hibát észlelnek. Legtöbb helyen 
már  az  útjavítási  munkálatok-
nál  tartunk,  és  persze,  gőzerő-
vel  folynak  a  lakossági  ráköté-
sek.  Bízunk  benne,  hogy  rövid 
időn belül mindenütt használni 

tudják  a  szennyvízelvezetést, 
amitől  tisztább,  élvezhetőbb 
lesz  a  környezetünk.  Közben 
az  útépítési  program  is  zajlik. 
A felszabaduló  önerős  forrá-

sokból  megépíthetjük  azokat 
az  utakat,  amelyeket  a  projekt 
elején  nem  finanszírozott  az 
unió – nyilatkozta  lapunknak a 
polgármester.  Bálint Edit

A Bóbita együttes a legkisebbek jó hangulatáról és szórakoztatásáról gondoskodott
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A csöppségeknek a játék és a társaság jelentett örömet, õk még keveset 
tudnak arról, miért fontos a csatorna, de annál inkább örülhetnek ennek a 
szüleik

Szolnoki Gábor, Tárnok polgármestere: „A legjobb döntést hoztuk meg”

A családi játék gyõztese, Balla Edit Mónika és kislánya

panoráma



érdi általános iskolások is meg-
mutatták társaiknak és a telt-
házas nézőközönségnek, hogy 
mitől is szép és egyedi az a 
sokszínû néphagyomány, amit 
őseink ránk örökül hagytak, 
hogy ápoljuk, gondozzuk és 
tovább adjuk az utánunk követ-
kező generációknak. És hogyan 
máshogy lehetne sikeresebben 
továbbadni mind ezt a kincset, 
mint játékosan, jókedvvel, az 
elismerés jótékony, ösztönző 
tapsa mellett. Ezért fontosak 
ezek a gálák és szereplések, 
ahol aztán elkalandozhatunk a 
tánc segítségével a Mezőföldtől 
akár Csángóföldig. 

Éppen ez utóbbit, a mold-
vai táncanyagokat és szokáso-
kat felvonultató koreográfiát 
az érdi telephelyû Kiskutyavár 
Táncegyüttes, valamint a diós-
di Naprózsa Táncegyüttes 
mutatta be. A koreográfiát 
először június 1-jén adták elő 
a táncosok a Dunaföldvári 
Gyermektánc Fesztiválon, ahol 
a szakmai zsûri dicsérő sza-
vakkal méltatta a nem minden-
napi produkciót. A gyermekek 
a fesztiválon korosztályukon 
felüli teljesítményt nyújtottak 
a „Napvilág, holdvilág” címû 
koreográfiájukkal, amelyet Kuli 
Orsolya, Kunosné Ács Erzsébet, 
valamint Rásó Barnabás ké-
szített. Az érdi Kiskutyavár 
táncegyüttest kisiskolás tanu-
lók alkotják, akiknek jelentős 

része idén ismerkedett meg a 
néptánc szépségeivel, a népha-
gyományokkal. A növendékek 
az Érdligeti Általános Iskola 
tanulói, és próbáik helyszínét 
is ez az intézmény biztosítja. 
A csoport számos rendezvé-
nyen nagy sikerrel mutatta be 
tudását, lelkesedését a néptánc 
iránt. A szombati gálamûsor 
második felében a szûkebb érte-
lemben vett hazai táncokból, a 
Mezőföldről gyûjtött lépésekből 
készült, „Kicsi nékünk ez a ház” 
címû koreográfiájukkal is nagy 
sikert arattak. 

A bokrétába kötött táncok, 
dalok, népi játékok kedves és 
változatos színvilágát adták 
a Kis Siba és Nagy Siba tánc-
együttesek. Az előbbiben az ér-
di Marianum Általános Iskola 
elsős és másodikos növendékei 
táncolnak, a Nagy Siba együt-
tesben pedig az érdi Marianum, 
a Bolyai János és az Érdligeti 
Általános Iskola alsós tanulói 
mutatták meg a mûsorban, 
hogy milyen is egy igazi gömöri 
mulatság. Rásó Luca és Rásó 
Barnabás jókedvvel teli kore-
ográfiájának ugyanis „Mulatság 
Gömörben” volt a címe. A két 
tánckarvezető koreográfiáját 
mutatták be a Kis Siba tánc-
csoport gyermekei is, „Gyerek 
Mezőföldön” címmel. A csoport 
nagy része csak ebben a tanév-
ben kezdett megismerkedni a 
néptánccal és a hagyományok-
kal, ennek ellenére már feb-
ruárban az „Itt a farsang, áll a 
bál” címû félévi gálamûsoron 
és a százhalombattai majáli-
son is bemutatták tudásukat. 
A támogató és elismerő taps 
természetesen most sem ma-
radhatott el. 

Jó volt látni, ahogy az 
MTVA „Röpülj páva” mûsorát 
is nagy sikerrel megjárt Forrás 
Néptáncegyüttes táncosai mel-
lett, egyazon gálamûsorban, 
igazi nagyszínházi környezet-
ben mutatkozhattak be az ér-
di gyermekek is. Ahogy azt is, 
hogy a játékosan vidám koreog-
ráfiák, az együtt táncolás öröme 
őszinte boldogságot varázsolt 
gyermekek és szülők arcára. 
A mindennapokban sokszor ke-
mény és lemondásokkal járó 
táncpróbákon túl most ragyog-
hatott fel annak a megszerzett 
tudásnak öröme, amit néha 
csak szárazan hagyományőr-
zésnek hívunk. Kár, hogy csak 
kevesen lehetnek tanúi annak 
a színfalak mögötti önfeledt és 
izgatott nevetésnek, egymásért 
való szurkolásnak, ami igazán 
jelzi, hogy ezek a gyerekek va-
lami igazán jó dolognak a része-
sei. L. Róbert Attila
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Jó volt olyan közösségben len-
ni, ahol a néptánc, a hagyo-
mány, a népdal ismerete nem 
ciki, hanem élményt adó tudás, 
amellyel boldogan büszkélke-
dik gyermek, szülő, pedagógus. 
Ez volt az első gondolat, ami 
megfogalmazódott bennem a 
Százhalombattán megrendezett 
Táncbokréta Gálamûsor végén.

Szemet és lelket gyönyörköd-
tető volt a játékos és humor-

ral teli koreográfiák látványa. 
Gyakran csalt mosolyt a nézők 
arcára, mikor egy-egy nyolc, ki-
lenc év körüli gyermek odaállt a 
sokat tapasztalt Bencze Mátyás 
prímás elé és magasba tartott 
kézzel hetykén odaszólt: „na 
húzzad!” A prímás és bandá-
ja aztán húzta a talpalávalót, 
nem is akármilyen színvona-
lon. Amire aztán a diósdi és 
tárnoki kisdiákok mellett az 

Érdi kisiskolások sikere a százhalombattai gálán

Sokszínû táncbokréta
Minden tanév végén gálamûsor keretében ad számot a Pesovár Ferenc nevét viselõ 
iskola a tanévben elvégzett munkáról. A családtagok és rokonok általában ilyenkor 
láthatják elõször az elkészült mûveket. Nem csoda, hogy gyerekek, szülõk és ter-
mészetesen a tánckarvezetõk is nagy izgalommal várták a június 14-ei tanévzáró 
gálamûsort, mivel számukra is éppúgy vizsga volt az elõadás.  

A Kis Siba együttesben az érdi Marianum Általános Iskola elsõs és máso
dikos növendékei táncolnak – koreográfiájukat mezõföldi táncokból állítot
ták össze Gyerekek Mezõföldön címmelNapvilág , holdvilág… – ez volt a diósdi Naprózsa Táncegyüttes és az érdi Kiskutyavár Táncegyüttes produkció

jának címe

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Nagy Siba táncegyüttesben az érdi Marianum, a Bolyai János  és az Érd
ligeti Általános Iskola alsós növendékei adták elõ a Mulatság Gömörben 
táncösszeállítást

A mûsor végén a szereplõk közös fináléval búcsúztak

mozaik

A tetőterek utólagos hőszigete-
lése mindig nagy felfordulással 
jár. A több napig tartó munka 
során kívülről és belülről is meg-
bontják a falakat, illetve a tetőt, 
nem kis kellemetlenséget okozva 
ezzel az ott élőknek.

Amerikában már 50 éve 
használják azt a technológiát, 
amelynek köszönhetően mindez 
elkerülhető. Az eljárás, amely az 
űrtechnológiai fejlesztések mel-
lékterméke, immár hazánkban 
is elérhető. A speciális összeté-
telű poliuretán habot szórásos 
technológiával juttatják a kívánt 
helyre kívülről, mindössze a cse-
rép megbontásával. Éjszakára 
ismét visszateszik a cserepeket. 
Mivel a hagyományos szigetelő-
anyagoknál vékonyabb rétegben 
alkalmazva is elérhető a kívánt 
eredmény, még a szarufák meg-
vastagítására sincs szükség, de 
elhagyható a tetőfólia is, mivel 
illesztésmentes felülete vízálló-
ságot garantál. Az anyag önma-
gában már 8-10 cm vastagságtól 
kielégíti a mai követelményeket, 
ugyanis 2,5-szer hatékonyabb, 
mint más, hagyományos (polisz-
tirol, ásványgyapot) szigetelés, 
ráadásul nem öregszik el, és nem 
esik össze. Nyáron a hagyomá-
nyos szigetelések gyorsan átme-
legednek, attól kezdve nem szi-
getelnek, este pedig tovább fűtik 
a tetőteret.

Az Ecopur szigetelés egye-
dülálló módon nem csupán a 
hideg, hanem a felmelegedés 
ellen is védelmet nyújt, így 
összességében akár 40-70% 
energiamegtakarítás érhető el a 

tetőtér felújítása után. Az eljárás 
megoldást nyújthat olyan helyi-
ségek szigetelésére is, ahol hely-
hiány miatt korábban ez nem 
volt megoldható. Családi házak 
esetében 2-3 nap alatt elvégez-
hető a tetőtér utólagos hőszi-
getelése. Alkalmazható tetőte-
rek mellett födémek és aljzatok 
szigetelésére, sőt lapos tetőkön 
is, mivel vízszigetelő és járha-
tó felületet biztosít. Ez esetben 
nagyobb sűrűségű habot szórnak 
a felületre – akár a bitumenes 
lemez tetejére is – megspórolva 
ezzel a bontás, illetve a veszélyes 
anyag szállításának költségét. A 
víz- és hőszigetelést egyaránt 
biztosító felületet pedig mind-
össze pár nap alatt fel tudják 
vinni egy komplett panelépület 
tetejére. (x)

+ Kitűnő ár-érték arány
+  Űrtechnológiai fejlesztések-

ből ismert
+ Vízállóság, hőcsillapítás
+  Átlagosan 2,5-szer hatéko-

nyabb, mint a hagyományos 
szigetelés

+  Tartós, 50 év feletti élettartam
+  Nyári felmelegedés elleni 

igazi védelem
+  Gyors és stresszmentes kivi-

telezés

A legkorszerűbb hő- és vízszigetelés

20/370-0818 l www.ecopur.hu l info@ecopur.hu

IGAZI VÉDELEM A MELEG ELLEN
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Az idén már nyolcadik alkalom-
mal, közvetlenül a pünkösdi ün-
nepek előtti napokban rendezték 
meg vajdasági testvérvárosunk-
ban, Szabadkán a Nemzetközi 
és Regionális Gazdasági Vásárt. 
A mintegy kétszáz kiállítót fel-
sorakoztató termékbemutatón 
Érd Megyei Jogú Város képvi-
seletében harmadszor vett részt 
az Érd és Környéke Ipartestület. 
A nemzetközileg is számon 
tartott eseményen a hivatalos 
katalógus szerint huszonkét 
egyéni és társas vállalkozó kép-
viselte az Érdi Ipartestületet. 
A rendezvény elismertségét 
jelzi, hogy a vásárt a Szerb 
Köztársaság Mezőgazdasági és 
Környezetvédelmi miniszter asz-
szonya, Snezana Bogosaljevic 
Boskovic nyitotta meg. 

Kiállítási standunkat szép 
számú látogató kereste fel, akik 
egy Érdről szóló film megte-
kintésével bepillantást nyerhet-
tek városunk mindennapjaiba, 
oktatási, kulturális és sport 
életébe. A vásárra elhozta és 
bemutatta termékeit többek 
között az Érdi Szûcs Kerámia, 
sokan megkóstolták a Csengő 
Manufaktúra sajtjait, ittak a 
Szigetvin Pincészet boraiból és 
a Lőcsei úti Aranypalack Kft. 
söreiből. Varró Gábor bio-őszi-

barackból készült italai, Varga 
Attila méhész mézei és a Kalita 
Tészta Kft. termékei mind-mind 
öregbítették Érd és környéke 
mezőgazdaságának jó hírét. 

Az ipari vonalat a tárnoki 
Densár Kft. aszaló berendezé-
sei, a pusztazámori Poise Bt. 
üveg és kristály dísztárgyai, 
a külföldön is ismert tárnoki 
Szabó Üveg Kft. karácsonyfa-
díszei, a sóskúti Gyógyfû Kft. 
gyógynövény forgalmazó teái 
és Nagy István finomacél-áru 
készítő orvosi mûszerészmester 
kései és ollói képviselték – si-
kerrel. A Hermán József által 
forgalmazott hollóházi, kalocsai 
és zsolnai porcelán termékek, 
az Elektra Könyvkiadó ismeret-
terjesztő könyvei és a gyerme-
keknek készült sokféle mese-
könyv is hozzájárult a sikeres 
bemutatóhoz.

A június 4-ei megnyitó utáni 
napon került sorra a szabad-
kai Városháza dísztermében az 
Együttmûködési Potenciálok 
Magyarországgal címû konfe-
renciára, amelyet a Szerb és a 
Magyar Gazdasági Kamarák kö-
zösen szerveztek. A tanácskozás 
témája az úgynevezett térségi 
klaszterek összefogása volt, 
erről hangzottak el előadások. 
A konferencián testvérvárosunk 

vezetője, Maglai Jenő mellett 
részt vett T. Mészáros András 
polgármester is, aki találkozott 
és megbeszélést folytatott sza-
badkai kollégájával. A találkozó 
után T. Mészáros András láto-
gatást tett a szabadkai városi 
sportcsarnokban lévő kiállítá-
son, ahol természetesen meg-
tekintette az érdi termékbemu-
tatót is. 

Mint az előző kiállításokat, 
ez évben is Csóli Csaba, az 
Ipartestület ügyvezető igazgatója 
szervezte a részvételt. Munkáját 
az idén Porkoláb Csabáné 

Katika, Szabó István elnök és 
Hancsovszki János alelnök segí-
tették Szabadkán. Munkájukat 
dicséri, hogy az érdi kiállítási 
standot a mintegy negyven pa-
vilon közül – a montenegrói, 
valamint egy hazai szerb vál-
lalkozás bemutatója mögött – a 
közönség szavazatai alapján a 
VIII. Szabadkai Nemzetközi és 
Regionális Gazdasági Vásár har-
madik legszebb kiállítása cím-
mel jutalmazták.

Kép és szöveg  
Hancsovszki János

Ismét érdi siker 
a szabadkai vásáron

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak  
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 

fizika-informatika-matematika szakos  
középiskolai tanár 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog
viszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
középiskolások fizika, informatika és matematika oktatása, érettségiztetése. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köz
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Egyetem, fizikainformatikamatematika szakos középiskolai tanár, 
• büntetlen előélet 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• oklevelek másolata, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmassági 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. 
augusztus 16. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 26. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Kállay Andrea nyújt, a 
0623365671os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon fel
tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1995/2014/KIK/123 , 
valamint a munkakör megnevezését: fizikainformatikamatematika szakos középis
kolai tanár. 

•  Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a kallayandrea@freemail.hu Email 
címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 4. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  • Az intézmény honlapján 
 2014. június 11. • Érd Megyei Jogú Város honlapján  2014. június 10.

A kitöltött kérdõíveket az Érd, Szabadság tér 12. szám alatti ügyeleten, illetve a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézményben a kartonozónál e célra elhelyezett gyûjtõládában adhatják le 2014. 
június 30-ig.

Felvétel  
a szakképző  

iskolába
Az Érdi Kós Károly Szakképző Iskola 
felvételt hirdet a 20142015ös 
tanévre nappali tagozatra 16 évet 
betöltött, 10 osztályos végzettség
gel rendelkező, maximum 20 éves 
fiataloknak szakiskolai képzésben 
a következő szakmákra:
  
• villanyszerelő
• festő, mázoló és tapétázó

A képzési idő 2 év
A képzés ideje alatt a tanuló csalá
di pótlékra jogosult.
A tanulószerződéssel rendelkező 
diákok ösztöndíjat, munkaruhát 
és étkezési hozzájárulást kapnak 
a gyakorlati helyen.

Jelentkezési határidő: 
2014. június 23.

A képzéseket csak megfelelő 
számú jelentkező esetén indítjuk, 
az üres helyeket jelentkezési sor
rendben töltjük fel.

Információ és jelentkezési lap  
kérhető:  

Érdi Kós Károly  
Szakképző Iskola 

2030 Érd, Ercsi út 8.
 Telefon: 0623/365531, 365501

Email:  
iskola@kos.erd.tonline.hu

Honlap:  
www.koskarolyszki.hu

Paragrafus
A lakásbérleti szerződéssel kap-
csolatban az új Ptk. hatálybalé-
pést megelőzően a lakások és 
helyiségek bérletére vonatkozó 
1993. évi LXXVIII. jogszabály 
rendezte a bérbeadó és bérlő 
közötti jogviszonyt. Az új Ptk. 
hatálybalépése óta azonban a 
Ptk. rendelkezéseit is jelentő-
sen figyelembe kell venni egy 
bérleti szerződés tartalmának 
megállapításakor.

A bérbeadót megillető követe-
lésekkel kapcsolatosan például 
érdemes kiemelni, hogy a bér-
beadót már nem a bérleti díj és 
járulékai, hanem a bérleti díj és 
a bérlőt terhelő költségek fede-
zésére illeti meg zálogjog a bér-
lőnek a bérlemény területén lévő 
vagontárgyaira vonatkozóan. Ez 
a lehetőség a korábbi szabályo-
zásban csak a lakásbérlettel kap-
csolatosan illette meg a bérbe-
adót, az új szabályozás azonban 
általánosságban ingatlanbérlet-
ről szól (tehát például egy üzlet 
bérlete esetén is). A bérleti díj 
nemfizetése esetére az új szabá-
lyozás a bérbeadó részére rendes 
felmondási jogot biztosít – szem-
ben a korábbi, azonnali hatályú 
felmondási joggal.

A bérlet megszûnésével kap-
csolatosan kiemelendő, hogy az 
új Ptk. – a korábbi szabályokkal 
ellentétesen – a határozott időre 
kötött bérleti szerződés esetén 
meghatározott idő eltelte (vagy 
feltétel bekövetkezte) után nem 
szünteti meg a szerződést, ha-
nem közvetlenül kimondja, 

hogy a megállapodás határo-
zatlan időtartamúvá alakul át, 
ha a bérlő tovább használja a 
bérleményt, és ez ellen a hatá-
rozott idő elteltétől számított 
15 napon belül a bérbeadó nem 
tiltakozik. Fontos tehát a felek 
közötti folyamatos kapcsolattar-
tás és a határozott idejû bérlet 
lejárta előtt egyeztetések folyta-
tása az esetleges tovább bérlés 
feltételeiről.

Újdonság az is, hogy az új 
Ptk. szabályozza a határozat-
lan idejû lakásbérleti szerződés 
felmondási idejét: a korábbi há-
romhavi felmondási idő nagy-
ban lerövidül, ugyanis a hónap 
15. napjáig közölt felmondással 
erre a következő hónap végére 
nyílik lehetőség.

A régi szabályozás nem szólt 
arról az esetről, amikor a fel-
mondás nem a jogszabályi ha-
táridők betartásával történt; ezt 
a kérdést az új Ptk. rendezi, s a 
bérleti jogviszonyt a felmondás 
közlése utáni második hónap 
végére tekinti felmondottnak.

Mindenképpen fontosnak tart-
juk és javasoljuk, hogy ingatlan 
bérleti jogviszony létesítésekor 
a szerződést közjegyző vagy 
ügyvéd készítse el, mivel a felek 
közötti vitás helyzet megoldá-
sában rendkívül nagy szerepet 
játszhat egy jól megszerkesz-
tett bérleti szerződés, amelyben 
a felek jogai és kötelezettségei 
pontosan, egyértelmûen vannak 
megfogalmazva.

 dr. Bódis-Gill Borbála

Ha az ingatlan bérlõje nem fizet…

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

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

032 MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

Akciós ár:
47.950 Ft

Listaár: 
95.900 Ft

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

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

115 PIHENÉS LILLAFÜRED KAPUJÁBAN 

Akciós ár:
16.500 Ft

Listaár: 
33.000 Ft

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

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

022 KEDVEZMÉNYES ELMÉLETI TANFOLYAM

Akciós ár:
15.000 Ft

Listaár: 
30.000 Ft

Az iskola irodája és tanterme Érd, 
Diósdi u. 8. /sétáló utca/ Nyitva 
hétfőtől péntekig: 13:00 - 17:00 
Telefon: 06-20-805-0838 
Email: info@hubaijogsi.hu
http://www.hubaijogsi.hu

Hubai Autósiskola 
Érden a legkedvezőbb 
áron. Nyugodt, 
türelmes oktatók.

091 EGYIPTOMI SZOBOR 

Akciós ár:
6.445 Ft

Listaár: 
12.890 Ft

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

Anyag: plasztik
Magasság: 32 cm

098 ESKÜVŐI RENDEZVÉNYHELYSZÍN 

Akciós ár:
95.250 Ft

Listaár: 
190.500 Ft

1071 Bp., Városligeti Fasor 35/a. 
+36 70 504 7257;
+36 70 376 9917
www.adamvilla.hu
info@eventikum.hu

Az Ádám Villa Budapest 
szívében egy igazán 
exkluzív, romantikus 
esküvőhelyszín.

116 CSALÁDI FOGKŐELTÁVOLÍTÁS POLÍROZÁSSAL 

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

OXYDENTAL
1032 Budapest, Szőlő utca 80.,
1. em. 6. Kapucsengő: 6
Tel.: +36 70 270 32 25
www.oxydental.hu

Családi fogkőeltávolítás polírozással,
ingyenes kontrollal, szaktanácsadással,
50% kedvezménnyel 2 fő részére! 

A kerek évfordulók mindenkor elgondolkodtatják az em-
bert, hogy mit tett, hogyan tette, és hogyan kellene másként. 
Szekeres Andris 40 éve és a Junkies 20 éve már bőven hor-
doz fordulókat, de egy dolog sosem változott, az pedig a punk, 
rock, zaj, zene, és a hozzá tartozó kellékek szeretete. Ha ed-
dig nem történt lényegi változás, és a zenekar, illetve Szekeres 
Művész Úr sem tért meg a banki szféra öltönyös, jólviselkedés 
oltárán, akkor ez bizony már így is marad, és mindhalálig za-
jongós lesz. Ennek csak örülni lehet, és támogatni kell ezt a 
fajta életvitelt, még ha néha talán veszélyes is kicsit. Ezen az 
estén vendégekkel, a legnagyobb slágerekkel és persze tortá-
val készül a zenekar, no meg igazi őrülettel. Érdemes kihagy-
ni? A válasz egyértelmű, hogy nem. Túl jó a csillagok együtt-
állása! Junkies Barba Negra Track 2014 06.20.

Heti kérdésünk: 
Honnan származik az énekes, Szekeres András?

1.) Szeged 2.) Miskolc 3.) Dunaújváros 

Küldd el a válaszod a track@helyitema.hu e-mail címre, és írd meg 
azt is, hogy a programajánlóban - június 26 és 29 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.

TRACK PROGRAMAJÁNLÓ
06.18. Mocsok1Kölykök-Honey B-Blaha  l  06.19. Fish!

06.20. Junkies, I love deep special
06.21. Magashegyi underground, Monitor  l  06.22. Bytheway 

06.25. Death (to All)/USA  l  06.26. Lord
06.27. Intim torna illegál  l  06.28. Akkezdet Phiai,

The debut classics l  06.29. Pop84

GYERE INGYEN  A TRACK-BE! 
JÁTSSZ ÉS NYERJ!

Junkies

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

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

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

kel, bravúros hangszeres szólókkal , valamint 

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

Elegáns 
-

 Kérem látogassanak 
el honlapunkra, ahol megtekinthetik 

-
münket, valamint tájékozódhat-
nak:

Z

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

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

enehajó
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

Ácsokat, kõmûveseket felveszek. T:06 
30 563 5544

ÁLLÁS

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

Szakképzett feladat ellátására képes 
vagyonõröket Budapesti munkahelyre felve-
szünk. Tel: 409-5154

Személy- és vagyonõr tanfolyam indul 
Érden Július 05-én. 06-30-948-26-46  
www.vokk.hu Fnysz: E-000160/2014

Érdi gyógyszertárba expediáló szak-
asszisztenst keresek napi 7 óra, váltott 
mûszakban. T:06 30 210 6072

Érdi szépségstúdióba kisegítõ recepcióst 
keresünk 30 éves korig. T:06 30 957 2019

Kozmetikus vállalkozót felveszek. T:06 
20 585 5379

ÁLLÁST KERES

Szakképzett bébiszitter többéves gyakor-
lattal és referenciákkal, gyermekfelügyeletet 
vállal. T:06 30 201 3524

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

ÁLLATORVOS

ANTIK-RÉGISÉG

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS



















BURKOLÁS

Csempézés, padlóburkolás, javítás. Tel.: 
0670-541-9022

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

Régi, kopott, sérült vagy lyukas a 
fürdõkádja? Semmi gond!! KÁDFELÚJÍTÁS 
teljeskörû jótállással, 3 év lepattanás garan-
ciával. Varga Zoltán 0670/570-5515

GONDTALAN ÖREGKOR

GUMISZERVIZ

GYERMEKFELÜGYELET

GYÜMÖLCSLÉ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Tihany, Halász utca, vízközeli, csendes 
telken 154 nm-es nyaraló eladó. Füves 
strand 8 perc séta. Ár: 23M +36308333839 
www.ingatlan.com/20792577

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

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

INGATLANT KERES











Befektetésként, idõs haszonélvezõ által 
lakottan, lakást vásárolnék Budapesten. Tel: 
0630/3301044

JÁRMÛ

KERT

Permetezés, favágás, gyepesítés, bozótír-
tás, kerítések építése, javitása. Térkövezés, 
hõszigetelés, vízszigetelés, betonozási mun-
kák:061/781-4021, 0670/547-2584

KIADÓ

Parkvárosban a Pennynél külön bejáratú 
1 v. 2 szoba összkomfort külön mérõvel fel-
szerelt, akár internet, kábel tv - kiadó 40-60 E 
Ft+rezsi+kaució. T:06-20-478-7501

Érd Ófaluban teljesen felújított összkom-
fortos garzon külön órákkal felszerelve, inter-
net hozzáféréssel, üresen hosszú távra kiadó. 
T:06 30 200 2073

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

Külön bejáratú bútorozott összkomfortos 
szoba, konyha, fürdõszoba, 1-2 fõnek kiadó. 
T:06 20 483 1893

Érd-Parkvárosban, 3 szobás felújított 
önálló ház kiadó 80 E Ft+rezsi+kaució. 
T:06 70 332 5544

Nagyobb méretû bútorozott lakás önálló 
épületben kiadó. T:06 30 9649 246

Érden munkásoknak két szoba összkom-
fort kiadó. T:06 30 550 7278

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KLÍMASZERELÉS

Klímaszerelés, javítás, karbantartás és 
telepítés reális áron. T:06 30 7473 655

KONTÉNER





















KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi 

rakodókkal OLCSÓN, biztosítással. Külföldre 

is! Ingyenes árajánlatért, hívjon akár most: 

0630/5298-244!

KUTYAKOZMETIKA

Megnyílt Érd központjában az AMIGO kutya-

kozmetika. Érd, Diósdi út 17. Facebook.com/

amigokutyakozmetika; T:06 20 953 8130

LAKÁSFELÚJÍTÁS

KÕMÛVESMUNKÁK pincétõl a padlásig! 

Lakásfelújítás, épületek bontása területren-

dezéssel, garanciával. Ingyenes helyszíni 

felmérés! Telelfon: 0630/52-98-244

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

NÖVÉNY

Oszlopos tuja eladó 50 cm-es 600,- Ft/db, 

Tárnok, Fõ utca, érdeklõdni: 17 óra után. 

T:06 70 670 9754

NYARALÁS

Balatonföldváron a Hotel Fesztivál vízparti 

üdülõházban apartmanok kiadók.  

www.balaton-kiado.blog.hu











NYÁRI TÁBOR

OKTATÁS

Angol szinten tartó társalgás haladóknak. 
T:06 20 925 5288

PARKETTÁZÁS

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

ROBOGÓ

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

SZABÓ

SZOBAFESTÉS

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS











TÁRSKERESÕ

Komoly párkapcsolat reményében meg-
ismerkednék 40-en túli független férfivel. 20 
órától hívj:06 23 369 534

TELEK

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

Érden eladó 1232 m²-es telek 21 m²-es 
faházzal, közmûvekkel. Iár:5,2 M Ft T:06 30 
254 7975

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

TV JAVÍTÁS

VEGYES

Saját részemre vásárolnék régi, veterán, 
akár rozsdás kerékpárokat. T:06 30 346 8214

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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













AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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Az NB III-as bajnokság át-
szervezése folytán az Érdi 
VSE labdarúgó csapata Pest 
megye I. osztályában folytatta 
szereplését további hét sorstár-
sával együtt a 2013/14-es baj-
noki évben. A csoportot még 
tovább erősítette az NB II-es Vác 
visszaminősítése ide, a megyei 
bajnokságba. Bár a jelentősen 
átalakult érdi együttes a bajnok 
Vác csapatát nem tudta megszo-
rítani, vetélytársait jelentős fö-
lénnyel utasította maga mögé. 

Az elmúlt év nehézségeiről és 
sikereiről kérdeztük Limperger 
Zsolt vezetőedzőt.

– A csapattal szembeni 
célkitûzés a 2-4. hely valame-
lyikének a megszerzése volt. 
A bajnokságban nyújtott telje-
sítménye alapján már több for-
dulóval a bajnokság befejezése 
előtt bebiztosította az ezüstér-
met az érdi gárda. Hogyan ítél-
hető meg az edző szemszögéből 
a bajnoki szereplést?

– Tavaly nyáron úgy vágtunk 
neki a csapatépítésnek, hogy 
egy olyan keretet állítsunk ösz-
sze, amely tisztes helytállással 
megőrzi tagságát a megyei I. 
osztályban. A sikeres igazolások 
után (köszönettel Novák Ferenc 

elnök és Romics Ervin szak-
osztályvezető uraknak) a felké-
szülési mérkőzéseken látottak 
alapján magasabbra került a léc, 
és a 2-4. hely valamelyikének a 
megszerzése volt az elvárás. Az 
a játékoskeret, amely rendelke-
zésemre állt, mind emberileg 
mind szakmailag alkalmas volt 
ennek elérésére. Bár a riváli-
sok között (Vecsés, Biatorbágy, 
Tura) nem mi voltunk a favori-
tok, a bajnokságban mindegyi-
ket sikerült legyőznünk, tőlük 
nem szenvedtünk vereséget. Ez 
végül is döntőnek bizonyult a 
bajnoki helyezéseket illetően. 
A második helyünk nem forgott 
veszélyben, riválisainknak né-
ha ugyan sikerült közelebb fér-
kőzni hozzánk, de beérni vagy 
megelőzni minket egyszer sem 
tudtak.

– Ez volt az első bajnoki sze-
replés, amikor a csapat végig 
az ön irányításával készült. Mit 
sikerült a terveiből megvalósíta-
ni, esetleg milyen hiányérzete 
maradt?

– Akik érdi meccset láttak, 
tudják, milyen játékstílust sze-
retnék megvalósítani a csapat-
nál, mire szeretném a játékoso-
kat megtanítani. Úgy gondolom, 

Az Ercsi úti sporttelepen ren-
dezte meg az Érdi VSE sakkszak-
osztálya a szeniorok részére az 
Érdi Egyéni Rapid sakkversenyt 
– mely egyben selejtező az or-
szágos bajnokságra.

A 2x15 perc gondolkodási 
idejû, 7 fordulós versenyben 
egyaránt részt vettek amatőr és 
egyesületekben játszó sakkozók. 
Az alsó korhatár 60 év volt, és 
korosztály szerint is eléggé szét-
szóródott a mezőny, mivel vol-
tak 70, illetve 80 év felettiek is.

A táblákon nagy küzdelem 
folyt és sokszor csak a gondol-
kodási idő lejárta döntötte el a 
pont sorsát.

A verseny végig sportszerûen, 
barátságos hangulatban zajlott, 
nem volt semmiféle fennaka-
dás. A vereséget mindenki vi-
ta nélkül viselte, legfeljebb a 
játékosok kielemezték, hogy 
miképp lehetett volna más mó-
don folytatni, megfordítani a 
játszmát.

Az Országos Szenior rapid 
sakkbajnokság érdi selejtező-
jét végül Rosta Sándor nyerte 
Holtság István és Pápai János 
előtt.

További díjazottak: Tóth 
Ferenc, Baktai György, dr. 
Németh László és Farkas Béla.

  H.P.L.

Idén is több ezren vettek részt  
az ULTRABALATON rendezvényen

A végeredmény
1. Vác FC 30 26 4 0 112-16 +96 82
2. Érdi VSE 30 21 5 4 67-32 +35 68
3. Vecsés FC 30 17 7 6 64-37 +27 58
4. Viadukt SE-Biatorbágy 30 15 12 3 59-25 +34 57
5. Tura VSK 30 16 5 9 68-51 +17 53
6. Örkény SE 30 14 8 8 54-43 +11 50
7. Törökbálinti TC 30 12 9 9 50-42 +8 45
8. Gödöllői SK 30 12 5 13 40-49 -9 41
9. Nagykőrösi Kinizsi TFC 30 11 3 16 47-55 -8 38

10. Százhalombattai LK 30 11 3 16 45-65 -20 38
11. Üllő SE 30 9 2 19 40-66 -26 29
12. Hévízgyörki SC 30 8 4 18 40-86 -46 28
13. Halásztelek FC 30 6 9 15 28-44 -16 27
14. Csomád KSK 30 7 5 18 42-58 -16 26
15. Tápiószecső FC 30 7 2 21 40-66 -26 23
16. Kisnémedi MSE 30 5 3 22 48-109 -61 18

Visszatekintés a bajnokságra

A csapat a maximumot érte el

hogy hellyel-közzel ezt sikerült 
is elérnem. A mérkőzések jelen-
tős részében mi birtokoltuk töb-
bet a labdát és eredményesség-
ben sem vallottunk szégyent. 
Ezt az ellenfeleink is rendre elis-
merték a mérkőzések utáni nyi-
latkozataikban. Kimondhatjuk: 
az Érdi VSE-nek van stílusa. 
Azok a játékosok, akiket igazol-
tunk, vagy már nálunk voltak, 
ezeknek az elvárásoknak maxi-
málisan megfeleltek és ezt a baj-
nokság során már bizonyították 
is. Ezt a játékot szeretném a 
jövőben még hatékonyabbá ten-
ni. Ehhez a játékhoz a csapat 
gerince adott, néhány minőségi 
játékossal még hatékonyabbak 
lehetünk. Azon dolgozunk, 
hogy ez így legyen. 

– Melyik találkozóra emlék-
szik vissza szívesen, és van-e, 
amelyikre a mutatott játék alap-
ján nem? 

– Az első hazai (Érd-
Biatorbágy 3-1) és első vendég-
játékunk (Tura-Érd 2-3) voltak 
azok a találkozók, ahol az egész 
mérkőzés folyamán azt a já-
tékot láttam, amit szeretnék 
megvalósítani. Számos mérkő-
zés volt, ahol jól kezdtünk, a 
vezetést is megszereztük, és 
végül csak egy góllal nyertük a 
találkozót, annak ellenére, hogy 
a mérkőzésben akár egy több 
gólos győzelem is benne volt. 
A leggyengébb találkozónk a 
Tápiószecső (Tápiószecső-Érd 
1-0) elleni volt. Sajnos, itt na-
gyon gyengén játszottunk és 
Fortuna sem volt velünk. 

– Változások, tervek a jövőt 
illetően?

– A csapat magja, gerince bi-
zonyára együtt marad, néhány 
posztra minőségi igazolást 
szeretnénk. Azon dolgozunk 
jelenleg is, hogy ez megvaló-
suljon. Az igazolásokon túl to-
vább megyünk azon az úton, 
hogy lehetőségeink szerint 
saját, újjászervezett utánpót-
lás bázisunkból a tehetsége-
ket felhozzuk a felnőtt keret-

be és a legjobbak lehetőséget 
kapjanak a felnőtt csapatban 
is. A következő bajnokság 
sem lesz gyengébb az elmúlt-
nál. Négy Pest megyei csapat 
– Diósd, Tököl, Veresegyháza, 
Maglód – búcsúzott az NB III-
tól. Mindegyik azonnal szeret-
ne visszakerülni, és akkor még 
nem beszéltünk az idei riváli-
sokról, akik hasonló céllal ké-
szülnek az új bajnokságra. Így 
akár hét-nyolc, bajnoki álmokat 
szövő együttes is lehet a csopor-
tunkban. A végső célkitûzést 
saját játékos keretünk és el-
lenfeleink ismeretében tudjuk 
megfogalmazni. A bajnokság 
várhatóan augusztus 16-án kez-
dődik. A felkészülést ennek is-
mere-tében, remélhetőleg már 
a teljes kerettel, sérültek nélkül 
július 14-én kezdjük meg.

– Ezúton szeretnék minden 
játékosomnak még egyszer gra-
tulálni az ezüstéremhez, egyút-
tal kifejezni köszönetünket az 
egyesületnek, a szakosztályve-
zetésnek és a szponzoroknak 
a támogatásért. Lelkes szurko-
lóinknak pedig köszönjük az 
idegenben játszott mérkőzése-
inken is felharsanó bíztatást.

 Harmat Jenő

Érdi szenior sakkverseny

A versenyt Rosta Sándor nyerte (a képen jobb oldalon)

Érdrõl és Tárnokról is több csapat vett részt a Balaton körül kialakított 212 km hosszú pálya sikeres teljesítés-
ében – képünkön az érdi csapatok

Az ezüstérmes csapat – bal szélen Limperger Zsolt vezetõedzõ

A 
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Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

TUDTA ÖN, HOGY
AZ OLVASÓK TÖBBSÉGE,

HÍREKET A HELYI
ÚJSÁGOKBAN KERESI?

Hirdessen Ön is


