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Fejlõdési központok
370 milliárd forintot kapnak a megyei jogú 
városok gazdaságfejlesztésre.
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Ikresek támogatása
Harmincegy napirendi pontot tárgyalt a nyári 
szünet előtti utolsó ülésen a közgyűlés.
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Semmelweis-nap

Az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben június 27-én tartották meg 
a Semmeweis-napi ünnepséget, köszöntötték a gyógyítás szakembereit. A magyar 
egészségügy napja jó alkalom arra, hogy egy pillanatra azokra is odafigyeljünk, 
akik egész évben másokkal, a hozzájuk forduló betegekkel törõdnek.  5. oldal

Öt napos ismerkedés Érddel
Játszva tanulni nyáron! 
– lehetne ez is a jelsza-
va annak a tábornak, ami 
az Érdikum nevet kapta. 
Huszonöt fiatal remek elõ-
adásokat hallhatott a vá-
ros értékeirõl, amelyekkel 
személyesen is „találkoz-
hattak” kirándulásokon, 
sétákon, beszélgetéseken, 
de játékok, lubickolások 
is vártak a lelkes gyere-
kekre. Az Érdikum Tábor 
fõhadiszállása a Flamingó 
Kempingben volt a múlt 
héten. 10. oldal

Rangos díj az óvodavezetõnek

Pócsiné Sivák Erzsébet óvodapedagógusként már 
több mint három évtizede a hátrányos helyzetben élõ, 
a gyakran diszkriminációt elszenvedõ apróságokat 
készíti fel az iskolára, a társadalmi beilleszkedésre, 
egymás elfogadására. Teszi mindezt hivatásból, a 
Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodájának vezetõjeként, 
de álmában sem gondolta, hogy egyszer megkapja 
ezért a Raoul Wallenberg-díjat. 9. oldal

Speciális védõoltások
Érden is hozzájuthatunk az egzotikus nyaralá-
soknál ajánlott vagy kötelező védőoltásokhoz.

13

Újra Európa csúcsán 
Beszélgetés Krajnyák Zsuzsanna Európa- és 
világbajnok kerekesszékes vívóval.

16

Rákötések

Lejárt a meghosszabbí-
tott rákötési határidõ, ám 
a háztartások egy része 
még nem csatlakozott a 
hálózathoz, és olyan csa-
ládok is vannak, amelyek 
úgy használják a közcsa-
tornát, hogy a szükséges 
átvétel és adminisztráció 
nem történt meg.  4. oldal

Program 
a biztonságért

A „Biztonságosan közle-
kedni egy életen át” prog-
ram keretében négy na-
pon át várta az Autóklub 
az iskolásokat az érdi 
Tesco parkolójában, ahol 
a gyerekek elsajátíthatták 
a biztonságos közlekedés 
szabályait. 11. oldal



javítására, és ennek megvannak 
a látható eredményei.

– A 2007‑es statisztikában a 
megyei jogú városok között az 
utolsó helyeken szerepeltünk a 
különböző bûncselekmények 
gyakoriságát illetően; mostanra 
felküzdöttük magunkat a közép‑
mezőnybe, azaz a 10‑12. helyre. 
Ezért különösen ijesztő az az 
eset, ami most jutott tudomá‑
somra: ófalusi lakosok keddi fo‑
gadóórámon arról tájékoztattak, 

hogy egyes környékbeliek vé‑
delmi pénzt kértek tőlük, azzal 
fenyegetve őket, hogy ha nem 
fizetnek, felgyújtják, kirabolják 
a házukat. Az elmondottakról 
azonnal tájékoztattam Érd rend‑
őrkapitányát, nyomatékosan 
kérve az eset mihamarabbi ki‑
vizsgálását, hogy az ilyen maf‑
fia‑jellegû bûncselekményeket 
még csírájukban el lehessen foj‑
tani – számolt be T. Mészáros 
András, aki, mint mondta, gyors 
intézkedésre kapott ígéretet a 
rendőrkapitánytól.

– A nyári szünidőben meg‑
jelent Érden egy újabb típusú 
bûncselekmény is: gyerekek 
fosztják ki a közterületen álló 
autókat. Felvettem a kapcsolatot 
az illetékes szociálpolitikai szer‑
vekkel és a rendőrséggel, mivel 
úgy látom: azok a gyerekek, akik 
autókat rabolnak ki, otthon nem 
kapják meg a szükséges gondos‑
kodást, nevelést, ezért mindent 
meg kell tenni azért, hogy kike‑
rüljenek az elfogadhatatlan csa‑
ládi környezetből. Ehhez szük‑
ség van a gyámügy, illetve a gyer‑
mekjóléti szolgálat segítségére 
is – hangsúlyozta T. Mészáros 
András, aki sajtótájékoztatóján 
beszámolt arról, hogy ismét 
lesz fogorvosi ügyelet Érden, 
mégpedig a városközpontban. 
A polgármester azt is elmondta, 
hogy július 4‑6. között az Érd 
Arénában rendezi meg a Magyar 
Szinkronúszó Szövetség a IV. 
Hungarian Open Nemzetközi 
Szinkronúszó Versenyt; a részt‑
vevők több kategóriában mérik 
össze tudásukat, a 12 év alattiak‑
tól egészen a senior‑kategóriáig.

– Nagyon örülünk annak, 
hogy a sportcsarnok és az uszo‑
da egyre több rangos verseny 
színhelyévé válik, és reméljük, 
egyre többen élnek az Érd Aréna 
által nyújtott lehetőségekkel 
– zárta szavait a polgármester.

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

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537‑3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e‑mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/374‑8877 
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

Közvílágítási hibabejelentés	 06-40/201-023

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

A kormány együttmûködési 
megállapodást szeretne kötni a 
megyei jogú városokkal, mert 
kiemelten számít rájuk; a kö‑
vetkező időszakban minden 
megyei jogú város növekedési 
centrum, fejlődési központ lehet 
egy‑egy megye, térség életében 
– ezt Lázár János, miniszter‑
elnökséget vezető miniszter 
mondta Kaposvárott, a Megyei 
Jogú Városok Szövetsége június 
20‑i közgyûlésén, hozzátéve: a 
megyei jogú városok 370 milli‑
árd forintot kapnak gazdaság‑
fejlesztésre a következő uniós 
költségvetési ciklusban, azaz 
2014‑től 2020‑ig. 

A miniszter szavait T. Mészá‑
ros András idézte múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján. 

– Érd ebből a szempontból 
hátrányos helyzetben van, hi‑
szen a Közép‑magyarországi 
régióban helyezkedik el, amely 
nem részesülhet majd olyan 
mértékû uniós forrásokból, 
mint a más régiókban fekvő 
települések. Évek óta harcolok 
azért, hogy Pest megye ne a 
fővárossal egy régióban szere‑
peljen. Reméljük, hogy ezután 
hazai források bevonásával a 
sok Pest megyei település, köz‑
tük Érd is részesülhet bizonyos 
kompenzációban, ha már keve‑
sebb uniós forráshoz jut amiatt, 

hogy Budapestnek kiemelke‑
dően magas a GDP‑je – hang‑
súlyozta T. Mészáros András, 
hozzátéve: ez a kompenzációs 
folyamat bizonyos területeken 
már elindult. A polgármester 
hangsúlyozta: van mód arra, 
hogy Érd továbbra is fejlesztési 
forrásokhoz jusson – a régi‑
hez hasonló ütemben –, és azt 
a hátrányt, amit a Közép‑ma‑
gyarországi régiós tagság jelent 
egész Pest megyének az uniós 
források szempontjából, kom‑
penzálni lehet és kell.

– A megyei jogú városok ki‑
emelt támogatását jogosnak 
érzem, hiszen a lakosság egy‑
hatoda ezeken a településeken 
él, és a GDP 25‑30 százalékát 
e városokban termelik meg. 
Remélem, hogy a gazdaságfej‑
lesztésre szánt támogatás hoz‑
zájárul majd ahhoz, hogy Érden 
is jelentős előrelépés történjen 
a munkahelyteremtés területén, 
és az itt élők nem a fővárosban, 
hanem helyben tudnak majd 
munkát vállalni – hangsúlyozta 
T. Mészáros András.

Érden nemcsak a gazdaság 
fejlesztése kell, hogy kiemelt 
szerepet kapjon, hanem a köz‑
biztonság növelése is; mint ar‑
ról a polgármester beszámolt, a 
város évről évre több tízmillió 
forintot költött a közbiztonság 

Védelmi pénzeket szednének Ófaluban

Fejlõdési központokká válhatnak  
a megyei jogú városok
A kormány együttmûködést kíván kötni a megyei jogú városokkal, amelyek az 
elkövetkezõ években 370 milliárd forintot kapnak gazdaságfejlesztésre – hangzott 
el a múlt szerdai sajtótájékoztatón, amelyen a polgármester beszámolt arról is, 
hogy védelmi pénzeket kértek egyes ófalusi lakosok a környéken élõktõl, azzal fe-
nyegetve õket: ha nem fizetnek, akkor felgyújtják, kirabolják a házukat. T. Mészáros 
András a rendõrkapitánytól azonnali intézkedést kért, hogy még csírájában fojtsák 
el e maffia-típusú bûncselekményeket.

A megyei jogú városok – köztük Érd – 370 milliárd forintot kapnak gazdaságfejlesztésre a következõ uniós költ-
ségvetési ciklusban
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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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Pontosan olyan messze voltunk 
gyermekkorunkban a Római-part 
legendás csónakházaitól, mint-
ha azok a földgolyóbis másik 
oldalán lettek volna. Még arról 
sem lehetett tudomásunk, hogy a 
másik Duna-ág, a soroksári, hin-
táztatott-e már a hátán hajókat. 
Most kell tisztáznunk, hogy csó-
nakok lehettek itt is, a Csepel-szi-
get túloldalán is, hiszen hivatalos 
papírokkal vagy csak úgy orvul 
horgászni, halászni mindig akadt 
férfiember. De a kajak, a kenu és 
a mûalkotásként is értelmezhető, 
előkelő nevû, guruló üléses kiel-
boat, az mind hajó. Akár sport-
változatát nézi az ember, amiből 
egyetlen óvatlan mozdulattal 
fordul bele a vízbe a gyanútlan 
kezdő, vagy a túrahajók széles és 
biztonságos fenekéhez, légzsákja-
ihoz szokott mûkedvelő. Mi erről 
nem is álmodozhattunk Érden, 
mert a Sulák-patak partján csak a 
papírhajókat eregethettük a Duna 
felé, kalandor természetünket 
erősen fékezte a szülői aggoda-
lom és a szigor. A faluban nem 
gondolkozott városrészekben 
senki. Tehát eszünkbe sem jutott 
azon mélázni, hogy miénk a nagy 
torkolat, ahol a piac közelében 
a Bara-árok és a Sulák összefut, 
ráadásul ez az árok elnevezés a 
nagyanyám Alföldről hozott szó-
fordulataiban csak mint kanális 
szerepelt. Ez a méltánytalan és 
lekicsinylő elnevezés kimondot-
tan bántotta erős, Érd-Ófaluhoz 
köthető lokálpatriotizmusunkat. 
A fogalomról halvány sejtésünk 
sem lehetett, de nekünk ez a föld 
volt a grund, pedig a telkek soka-
sodása és aprózódása még a tá-
voli jövőben várt az építkezőkre. 

A lényeg az volt, hogy mi vizes-
kedhettünk, sarazhattunk a folyó 
partján, ami csak a felnőtteknek 
volt patak. Ha Medárd úgy gon-
dolta, akkor nemcsak a Dunán 
volt zöldár. Márpedig a gyerek-
ember gyakran érezte úgy, hogy 
amíg iskolapadban ül, hétágra süt 
a nap, ha meg játszhatna a sza-
badban, akkor mindennap esik 
az eső. Ennek egyetlen haszna le-
hetett: a két kis víz folyása olyan 
komolyra duzzadt és oly mér-
tékben hordta magával a kertek 
aljáról a használaton kívül került 
tárgyakat, hogy a Niagara part-
ján érezhettük magunkat néhány 
órára, egy napra. Aztán a vízöblí-
téses takarítás után egészen idil-
livé tudott csendesedni a Sulák, 
egy-egy bokor alatt ötven-hetven 
centiméteres kutak keletkeztek, 
amiben minden tiltás ellenére 
megmerítkeztünk. Fürdőgatya? 
Kit érdekelt akkoriban ilyen földi 
hívság. Kiléptünk a klottból, az 
iskolából a vakációba mentett tor-
nagatyából, vagy ki sem léptünk 
belőle – egy pillanat alatt rajtunk 
is megszáradt. A nemek közöt-
ti különbségek sem kavarták föl 
a fantáziánkat ekkoriban még, 
vagy ha igen, ahhoz bizony illett 
kettesben maradni a lánypajtások 
közül a kedvessel. Valamit már 
sejthettünk az intimitásról, ártat-
lanságunk azonban ekkor sem 
ment tovább a rácsodálkozáson. 
Husángok pótolták a kardot, ha-
talmas lendülettel kaszabolhattuk 
az ellenséget, azaz az ártatlan nö-

vényzetet, nádakat, buzogányt, 
puha lapulevélszárakat csaptunk 
le, s mindig mi győztük, bárki 
volt az ellenség. A békavadászat 
persze más volt, az esti idill ha-
záig hallatszott, amikor szerelmi 
dalaikat fújták a csókkal minden 
valamire való mese szerint király-
fivá varázsolható kétéltûek. Az 
igazi azonban az volt, amikor az 
amúgy kedves zöld levelibékákat 
kézzel igyekeztünk elkapni, vagy 
ha nagy varangyokra ősi ösz-
tönnel, csúzlival lövöldöztünk. 
Ha véletlenül nagyot puffant az 
eltalált állat, tettünktől mintha 
magunk is megrémültünk vol-
na, mert szörnyülködve tudtuk 
bámulni. Néhány pillanatra ma-
gunk is megéltük a természet 
nagy drámáit, de az igazi szóra-
kozás mégiscsak a víz volt maga. 
Nem szabályozták még ekkori-
ban mániákusan sem a Bara, sem 
a Sulák partját. Arra sem emlék-
szem, hogy komoly földmunka 
esett volna a meder tisztításakor, 
de a partját kaszálták. A martját, 
ahogy a bukovinai székelyek 
„mondották volt”, amikor nálunk 
szinte észrevétlen megtelepedtek. 
A kaszálás pedig külön játék volt, 
mert a száradó szénát nem vitték 
el azonnal, és abban heverészni, 
ugrálni, abba belebújni nagy ka-
land volt. Másrészt gyûjtésekor 
még a szekér is szóba jöhetett, 
ami petrencerudakkal szélesítve, 
magasra pakolva, a szíves kocsi-
sok jóvoltából emeletes utazást 
jelenthetett. A billegő toronyból 
pedig beláttunk az udvarokra, be 
a családok mindennapi életébe, 
az épített és a teremtett világ tit-
kaiba is. A nyár hagyta magát. 
 Antall István

Vízrajz

Számok, adatok, statisztikák. 
Olvasom az első negyedév vég-
leges számait, ahogy azokat a 
Központi Statisztikai Hivatal 
közreadta. Kevesebben válnak, 
többen házasodnak, több gye-
reket vállalnak. Furcsa tudo-
mány a demográfia: összesít, 
kiszámít, aztán mondja a vég-
eredményt. Olyan fogalmakat, 
olyan tényeket vet össze egy-
mással, olyanokból készít rideg 
számsorokat, amelyekről általá-
ban azt gondoljuk, hogy a leg-
személyesebb ügyünk. Például 
megházasodom, és akkor vala-
ki valahol elővesz egy papírt és 
húz rá egy strigulát. Ha meghá-
zasodik a szomszédom, a kol-
légám, a barátom, bárki, akkor 
újabb és újabb vonalkák kerül-
nek a papírra, aztán a végén 
összeadják. Megnézik, hogy 
tavaly ilyenkor hány vonalka 
jött össze, és megmondják, 
melyik több, melyik kevesebb, 
és mennyivel. Aztán ugyanez 
válásokkal, és ugyanez gyerek-
születésekkel.

Természetesen egy valódi 
tudomány nem állhat meg bi-
zonyos számsorok egyszerű 
szemrevételezésénél, így van 
ez esetünkben is. Lényeges a 
folyamatok, a számok időbeli 
változásának vizsgálata is. Ha 
például a válások számát te-
kintjük, abban egészen 2007-
ig erőteljes növekedés volt 
mérhető, ezt követően azon-
ban csökkenés állt be, 2013-
ra már mintegy 8 százalékkal. 
Kiegészíthetjük még ezeket a 
felsorolt adatokat több minden-
nel, például a terhességmeg-
szakítások számának tíz száza-
lékos csökkenésével – ez 1300 
kisbaba megszületését jelentet-
te –, és máris összeáll a kép.

Ha megkíséreljük – most már 
kissé elszakadva a tudomá-
nyosságtól és némileg helyet 
adva érzelmeknek is – elemezni 
ezt a képet, akkor egyaránt buk-
kanhatunk örömteli és aggoda-
lomra okot adó jelenségekre. 

Örvendetes, hogy átalakult az 
anyasági támogatások rendsze-
re, hogy a családi adókedvezmé-
nyek éreztetik már hatásukat, 
hogy mindez összességében 
pluszjövedelmet jelent a csa-
ládoknak. Gyorsan hozzá kell 
azonban tennünk – és itt jön 
az aggodalom –, hogy mindez 
akkor jelenthet csak valódi érté-
ket, ha társul hozzá a felismerés 
is, miszerint a család, és benne 
a gyerekvállalás nemcsak gaz-
dasági, hanem lelki közösség 
is. Hatalmas ugyanis a veszélye 
annak, hogy a külvilág hatásai, 
a közéleti viselkedésformák, ki-
váltképp az üzleti élet olykor 
káros sajátosságai ezen a terü-
leten is kifejtik fertőző hatásu-
kat. Mert az addig rendben van, 
hogy a szociális rendszer stabil 
anyagi alapot képez családala-
pításhoz és gyerekvállaláshoz, 
az nincs rendben, ha a szán-
dékok, tervek mögül eltűnnek, 
vagy háttérbe szorulnak az ér-
zelmek. Ha a magánélet átvesz 
a közélettől értékrendet; a ha-
talom és a pénz megszerzésé-
nek elsődlegességét, és ennek 
megfelelő viselkedési normá-
kat. Ha azért jön létre házasság, 
mert vagyonrészeket egyesítve 
nagyobb bevételre lehet szert 
tenni, ha azért születik gyerek, 
mert „megéri”, mert „kifizető-
dő”. Egyszerűsítve: ha a szán-
dékokat nem értékek, hanem 
érdekek vezérlik.

Mindez, vagyis hogy az 
emberek döntéseit mennyi-
ben motiválják az anyagiak és 
 mennyire döntenek ilyen sze-
mélyes ügyekben lelki, érzelmi 
tényezőktől vezérelve, mégoly 
tudományos módszerekkel 
sem tárható fel pontosan. Pedig 
nyilvánvalóan ez a legfonto-
sabb: az ember, aki a számok 
mögött van.

A szerkesztõ jegyzete

A számok mögött

A közgyûlés májusi döntése 
alapján az Érd Egészségügyéért 
Díjjal dr. Győri Zsuzsanna tü-
dőgyógyász főorvost, az Érdi 
Közszolgálati Díjjal pedig a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
kollektíváját tüntette ki a vá-
ros. Utóbbit a könyvtár mun-
katársainak jelenlétében 
Majchrowska Ewa, az intéz-
mény igazgatója vette át. Az 
ünnepélyes perceket követő-
en az Érdi Rendőrkapitányság 
2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót tárgyalta, valamint 
a város közbiztonságát értékel-
te a plénum (erről bővebbet a 
8. oldalon olvashatnak), majd 
dr. Veres Judit, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnö-
ke a fogorvosi ügyelet újrain-
dításáról tájékoztatta a képvi-
selőket. Szeptember 1-jétől a 
Budai út 3. szám alatt hétvége-
ken hat órában a rendelőben, 
ezt meghaladóan pedig sürgős 
esetekben telefonon kérhetnek 
sürgős fogorvosi ellátást hét-
végeken és ünnepnapokon a 
betegek. A területi ellátási kö-
telezettséggel járó ügyeletet az 
OEP finanszírozása mellett az 
érdi önkormányzat évi három-
millió forinttal támogatja. Ezt 
követően a panelházak ener-
gia-megtakarítást eredményező 
korszerûsítéséhez és felújításá-
hoz szükséges önkormányzati 
támogatásról szóló rendeletal-
kotási javaslatot fogadta el a 
közgyûlés, majd a kéményseprői 
közszolgáltatással kapcsolatos 
döntések kerültek napirendre. 
Ennek lényege, hogy idén ápri-
lisban életbe lépett BM rendelet 
alapján a szilárd tüzelésû ké-
ményeket nem két alkalommal, 
hanem évente csak egyszer kell 
a szolgáltatónak ellenőrizni, így 
az ezért felszámolt díjat is egy 
alkalommal kell a lakosoknak 
megfizetni. Erre tekintettel a 
Magyar Kémény Kft. a szolgál-
tatás díjainak módosítását kérte, 

amit a közgyûlés is támogatott, 
és módosította a korábbi rende-
letét, majd elfogadta a közteme-
tők fenntartásáról, rendjéről és 
üzemeltetéséről szóló korábbi 
önkormányzati rendelet módo-
sítására tett javaslatot is. 

A testület egyfelől egyetértett 
a közétkeztetés térítési díjának 
3,6 százalékos emelésével, és 
támogatta azt a rendeletmódo-
sító javaslatot is, hogy az önkor-
mányzat hat hónapra szólóan 
házi gyermekfelügyeletet bizto-
sítson az egy, kettő vagy több 
ikerpárt és fogyatékos gyermeket 
nevelő családoknak. Noha a tör-
vényi előírásoknak megfelelően 
a közgyûlés a szociális ellátások 
helyi szabályai tekintetében idén 
január 1-jei hatállyal új rende-
letet alkotott, az eltelt időszak 
gyakorlati tapasztalatait össze-
gezve szükségesnek látszott az 
önkormányzati segély nyújtását 
megalapozó élethelyzetek köré-
nek bővítése. Így a képviselők el-
fogadták a rendelet módosítását, 
amelynek értelmében a jövőben 
a gyermek neveléséhez, gondo-
zásához kapcsolódó kiadások 
biztosításához eddig meg nem 
határozott élethelyzetekben 
(például szalagavató, ballagás, 
erdei tábor) is lehetőség lesz ön-
kormányzati segély nyújtására. 

A Polgármesteri Hivatal köz-
tisztviselőinek juttatásairól és 
támogatásairól szóló önkor-
mányzati rendelet, valamint a 
közgyûlés és szervei Szervezeti 
és Mûködési Szabályzatáról 
szóló önkormányzati rende-
let módosítását követően az 
5. számú alapellátási fogor-
vosi körzet megosztásával és 
mûködtetésével kapcsolatban a 
képviselők elfogadták, hogy a 
zsúfoltság elkerülése és a la-
kosság kényelmesebb ellátása 
érdekében a Budai út 3. szám 
alatt egy új fogorvosi praxist 
alakítsanak ki. Ezt követően 
döntöttek az Érd városközpont 

részterületére vonatkozó Helyi 
Építési Szabályzat módosítása 
véleményezésének lezárásáról, 
a sóskúti területrész átadásával 
kapcsolatos előzetes szerződés 
megkötéséről is. 

Elfogadta a közgyûlés a 
Városfejlesztési és Szolgáltató 
Kft. 2014. évi üzleti tervének 
módosítását, ami szerint az 
Érd Médiacentrum épületének 
mûködtetését a kft.-re bízza, va-
lamint azzal is egyetértett, hogy 
Bada Zoltánt a cég Felügyelő 
Bizottsága tagjává válasszák. 
Két, a Városi Televíziót és az 
ÉTH-t érintő technikai döntést 
követően a Lidl Magyarország 
Kereskedelmi Betéti Társasággal 
kötendő együttmûködési meg-
állapodásra tett javaslat került 
a képviselők asztalára. Ez a 
megállapodás a Bem téren és 
Érdligeten megvalósuló élelmi-
szer áruházakra vonatkozik, 
ám csupán szándéknyilatko-
zat, hiszen senkit sem lehet 
építkezésre kényszeríteni, ha 
nem állnak rendelkezésére 
az ehhez szükséges források 
– hangsúlyozta a polgármester. 
Előrelépés azonban a korábbi-
akhoz képest, mert mindkét fél 
– az önkormányzat és a Lidl Bt. 
– egyaránt kifejezi azon szándé-
kát, hogy a tervezett beruházá-
sok megvalósítása tekintetében 
a közérdek és jogos magánér-
dek kiegyensúlyozott harmó-
niájának megteremtését célzó 
településrendezési szerződést 
kötnek egymással. Pulai Edina 
(Jobbik) megjegyezte, hogy bár 
a kialakult helyzeten már nem 
lehet változtatni, mégis jobban 
örülne, ha magyar áruházlánc 
terjeszkedne a városban. Kopor 
Tihamér, a településrészi ön-
kormányzat elnöke kifejtette: 
a szocialista városvezetés által 
megkötött előnytelen szerző-
dés következményeként a Lidl 
érdligeti üres ingatlana irritál-
ja a környéken élőket; jó len-
ne, ha ez a szerződés végre 
előmozdítaná az építkezést. 
A közgyûlés mindenesetre el-
fogadta az önkormányzat és a 
Lidl együttmûködési megálla-
podására tett javaslatot.

Ezt követően a plénum 
egyetértett az Érdi Református 
Egyházközség támogatására tett 
határozati javaslattal. Ennek ér-
telmében az önkormányzat har-
mincötmillió-ötszázezer forint 
vissza nem térítendő támoga-
tást nyújt a Kálvin téri temp-
lomkert kialakításához, amely 
– noha kerítéssel veszik körül – 
napközben központi nyilvános 
parkként is szolgálja majd az 
érdi lakosságot. A továbbiakban 
a képviselők egyhangúlag elfo-

Az elsõ félév utolsó ülését tartotta meg júniusban az érdi közgyûlés

Ikertámogatás, fogorvosi ügyelet, Érdi Napok
Két sürgõs elõterjesztéssel kiegészülve összesen harmincegy pontból álló napirendet fo-
gadott el az érdi közgyûlés a nyári szünet elõtti utolsó ülésén. A fontos városi kérdésekben 
hozott döntéseket ünnepélyes pillanatok elõzték meg: T. Mészáros András polgármester  
átadta az idén odaítélt Érd Egészségügyéért Díjat és az Érdi Közszolgálati Díjat.

gadták a közbeszerzési szabály-
zat módosítását, és az Ófaluban 
alapellátást biztosító háziorvos 
szerződésének megújítását, va-
lamint azzal is egyetértettek, 
hogy az önkormányzat megálla-
podást kössön a Szülők Fóruma 
Egyesülettel és a Beszélj Velem 
Alapítvánnyal speciális gondo-
zást igénylő gyermekek óvo-
dai ellátásának biztosítására. 
Ez utóbbival kapcsolatban T. 
Mészáros András hangsúlyozta: 
mivel egyre nagyobb az igény 
a hasonló óvodai ellátásra, a 
jövőben saját intézményeik-
ben kellene megoldást találni 
a problémára, ami lényegesen 
olcsóbb lenne, ugyanakkor több 
gyermeknek tudnának segíte-
ni. Miután a képviselők támo-
gatták a pályázat benyújtását 
egyes szociális szolgáltatásokra, 
valamint az önkormányzat csat-
lakozását a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójához, azzal is egyet-
értettek, hogy az Érdi Napok 
kulturális rendezvénysorozat 
lebonyolítását az idén hétmillió 
forinttal, míg a Magyar Földrajzi 
Múzeum által szervezett 
Tudománytörténeti Konferencia 
megrendezését egymillió forint-
tal támogatja az önkormány-
zat. Kéri Mihály, az Oktatási és 
Mûvelődési Bizottság elnöke ki-
fejtette: az Érdi Napok program-
sorozat az idén rövidebb ideig 
tart, de az eddigieknél színvo-
nalasabb rendezvényekkel vár-
ják az érdeklődőket. Az Érdi 
Települési Értéktár beszámoló-
ját követően sürgős indítvány-
ként tárgyalta és fogadta el a 
közgyûlés a napi mûködést elő-
segítő, 390 millió forint értékû 
folyószámlahitel megkötésére 
tett javaslatot, valamint támo-
gatta azt a szándéknyilatkozatot 
is, amely lehetőséget nyújt a 
polgármesternek arra, hogy a 
nyár folyamán kiírt pályázatok 
előkészítése és benyújtása ér-
dekében önállóan dönthessen. 

 Bálint Edit

A díjak átadása elõtt a közgyûlés elfogadta a két sürgõs indítvánnyal kiegészített napirendet
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A közgyûlés ezúttal tizenhárom önkormányzati képviselõ részvételével 
döntött a fontos városi kérdésekben



szeti probléma áll fenn, vagyis 
az ingatlanon belül kialakított 
rendszer nem felel meg a szab-
ványoknak, és nem szellőzik 
megfelelően a szennyvízelveze-
tő rendszer. Ilyenkor érdemes 
épületgépészt hívni, aki szakmai 
javaslatot tud tenni a probléma 
megszüntetésére.

– Egy utolsó kérdés: mikor in‑

dul a nagyprojektből kimaradt 
területek csatornázása? 

– A kiegészítő projekt közbe-
szerzési eljárásában már érté-
kelték a beérkezett ajánlatokat, 
azonban az eredményhirdetés 
előtt ezt jóvá kell hagynia az il-
letékes minisztériumnak. Ez kö-
rülbelül 3-4 hetet vesz igénybe; 
ha ez megtörténik, kihirdethet-

jük az eredményt és meg lehet 
kötni a szerződést is a nyertes 
pályázóval. Ha nincs jogorvosla-
ti kérés, akkor másfél-két hóna-
pon belül elkezdhetik a munkát, 
és azokon a területeken is hamar 
rá tudnak kötni a csatornára, 
amelyek a nagyprojektből kima-
radtak. 

 Ádám Katalin
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Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással 
elkezdtek  nyelvet  tanulni,  ők  sem  gondolták,  hogy  ilyen  sikeres 
nyelvtanulók  lesznek.  Virág  és  Blanka  átlagos  nyelvtanulónak 
tartotta  magát,  27  évesen  mindössze  egy 
nyelvből  volt  bizonyítványuk.  Életük  nagy 
felfedezésének érzik a módszerrel való meg-
ismerkedést.  Azóta  ugyanis  Virág  kilenc, 
Blanka  pedig  tizenhárom  nyelvből  szerzett 
középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves 
„kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazis-
taként már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, 
teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén,  három-négyhavonta  tettek 

középfokú  nyelvvizsgát,  a  felkészüléshez 
kizárólag  a  Kreatív  Tananyagot  használták.  Figyelem,  manapság 
gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele 
nem veheti át diplomáját!
 A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvta-

nulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog, amiért érde-
mes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, mondat és a 

hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség 
nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelv-

vizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredmé-
nyei is bizonyítják.
3.  Kiváló  módszer  újrakezdésre,  szinten 

tartásra, sőt – újra elővéve – bármikor felfris-
síthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy 
be kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További  információ  az 

alábbi honlapon található, 
illetve  az  előadáson,  ahol  elmondjuk  a  titkot, 
hogyan  lehet  minden  olyan  emberből  sikeres 
nyelvtanuló,  aki  valóban  komolyan  gondolja, 
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI! www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége

az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, 

SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, 
HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT

tananyagok megtekinthetők és
21990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

III. kerület:
2014. július 10-én (csütörtök) 

és július 17-én (csütörtök) 
17-19 óráig Óbudai Társaskör 

(Kiskorona u. 7.) 

EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Helyi szolgáltatók

A társulat elnökhelyettesével 
folytatott beszélgetésben sort 
kerítettünk olyan aktuális té-
makörökre is, mint például a 
szaghatásvizsgálatok és a nagy-
projektből kimaradt területek 
csatornázása – de kezdjük az 
elején, a meghosszabbított rá-
kötési határidőnél, amely június 
30-án lejárt. 

– Van arról adat, hogy hányan 
csatlakoztak eddig a rendszer‑
hez?

– A legfrissebb adatok sze-
rint tizenkétezer új háztartás 
szennyvize érkezik be a szenny-
víztisztítóhoz száraz időben, 
azaz amikor nincs csapadékvíz. 
A társuláshoz, illetve az üzemel-
tetőhöz leadott adatlapok meny-
nyisége ettől jelentősen elmarad: 
június 20. körül 9500-10000 le-
hetett. Ebből azt a következte-
tést lehet levonni, hogy akadnak 
olyanok, akik rákötöttek, hasz-
nálják a csatornát, fizetni viszont 
nem fizetnek.

– Milyen jelzések érkeznek a 
mérnököktől, kivitelezőktől a rá‑
kötésekkel kapcsolatban a csa‑
tornatársulathoz?

– A mérnökök közül többen 
jelezték: korábban kihívták őket, 
hogy tervezzék meg a hálózatot, 
át azonban már nem vetették ve-
lük az elkészült belső rendszert. 
Van olyan mérnök, akinél több 
száz ilyen terv van. Vélhetően 
a tulajdonos elkészíttette a bel-
ső hálózatot, ám az átvételre 
(még) nem hívta ki a mérnököt. 
Ez olyan, mintha nem is kötött 
volna rá a rendszerre. Ezúton 
szeretném felhívni az olvasók 
figyelmét: keressék meg a mér-
nököt, aki a tervet készítette, 
és vetessék át vele a hálózatot. 
Fontos, hogy ekkor kell kitöl-
teni azt az adatlapot is, amely 
alapján elkészül majd a szolgál-
tatási szerződés, és ekkor írják 
fel a vízóraállást is (ettől kezdve 
kell majd fizetni a csatornadíjat). 
Most már nem lehet tovább húz-
ni-halasztani az elkészült belső 
hálózatok élesbe kötését: július 
elsejétől talajterhelési díjat kell 
fizetniük azoknak, akik nem 
használják a rendelkezésre álló 
közcsatornát. 

– Imént említette a szolgálta‑
tói szerződést. Hallottam olyan 
lakókról, akik már januárban 
rákötöttek, ám a szerződést még 
nem kapták meg, és számla sem 
érkezett az elmúlt fél évben…

– Az üzemeltető felkészült 
a nagy ügydömpingre, ennek 
ellenére a teljes folyamat 2-3 
hónapig is eltarthat, ráadásul 
minden tizedik esetben vissza 
kell küldeniük adategyeztetésre 
a dokumentációt az ingatlan-
tulajdonosnak. Ez jellemzően 
akkor fordul elő, ha a vízóra az 
egyik családtag nevén van, míg 
a csatornabekötést egy másik 
családtag nevére indították el. 
Néhány esetben előfordult az 
is, hogy az ikerházak tulajdono-
sai úgy szerettek volna rákötni, 
hogy több lakás esetén csak egy 
érdekeltségi egységet fizettek 
be. Ez persze kiderül – ilyenkor 
visszaküldik a dokumentációt, 
és csak akkor fogadják be ismét, 
ha annyi egységet fizetnek be, 
ahány lakás van egy társas- vagy 
ikerházban. A tulajdonosoknak 
be kell menniük a csatornatár-
sulat ügyfélszolgálatára, és be 
kell fizetni a hiányzó egységet 
(egyben vagy részletfizetést 
kérve). 

Visszatérve a kérdésére: ha 
valaki nem két-három hónap-
ja, hanem régebben – mondjuk 
januárban – kötött rá, és még 
mindig nem kapott számlát, ér-
demes érdeklődnie a mérnöknél, 
aki nála átvette a hálózatot, hogy 
minden rendben van-e, leadta-e 
a dokumentációt. Azt tervezzük 
egyébéként, hogy azoknak, akik-
től június végéig nem érkezett be 
a dokumentáció, levelet fogunk 
küldeni.

– A csatornázással kapcsolat‑
ban nemcsak a rákötési határidő 
lejárta aktuális; nyárra ütemez‑
ték a szaghatás vizsgálatokat. 
Ezek megtörténtek‑e, és ha igen, 
milyen eredménnyel?

– A szaghatáskezelés folya-
matban van. Június közepén 
indult az aktív megfigyelési idő-
szak. Ezen azt kell érteni, hogy 
a szakemberek járják a hálóza-
tot, és figyelik, hol fordulnak elő 
szaghatások. Természetesen az 
is nagy segítség, ha a lakók be-
jelentik, hogy hol észlelnek az 
utcai hálózaton vissza-visszaté-
rő szaghatást. Szeretném hang-
súlyozni, hogy azokat érdemes 
bejelenteni, ahol visszatérően 
fordul elő, és csak az utcai csa-
tornában, tehát nem a házon 
belül. A tapasztalat egyébként 
azt mutatja, hogy a házon be-
lül előforduló szaghatások ese-
tén 95 százalékban épületgépé-

Visszaélések, nem egyezõ adatok és más problémák 

Csatornarákötések fehéren, feketén
Lejárt a meghosszabbított rákötési határidõ, ám a 
háztartások egy része még nem csatlakozott a há-
lózathoz, és olyan családok is vannak, amelyek úgy 
használják a közcsatornát, hogy a szükséges átvétel 
és adminisztráció nem történt meg. Simó Károllyal, a 
társulat elnökhelyettesével a csatornarákötésekrõl és 
más idõszerû kérdésekrõl beszélgettünk.

A legfrissebb adatok szerint tizenkétezer új háztartás már használja a szennyvízcsatornát
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Tájékoztató

Nyári napközis tábor 
az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola szervezésében

A tábor programja: „Túl az Óperencián…”. A tábor célja: A mesék világában tervezzük tölteni a nya-
rat. A gyerekekhez igazodva, elsõsorban ismert gyermekfilmek megelevenítésével, játékos formában 
történõ feldolgozásával értelmezni azokat.

Turnusok:
4. július 14. - július 18. „Utazás a múltba”- Mr. Peabody és Sherman kézműves foglalkozás, dal- és tánc-

tanulás, filmnézés, jelenetek meg-
elevenítése, jelmezek, vetélkedők, 
versenyek, szerepjátékok, sportok, 
kirándulások    

5. július 21. - július 25. „Állati királyságok”- Oroszlánkirály – Dzsungel könyve                
6. július 28. - augusztus 01. „Robotok”- A Lego- kaland, Wall- E
7. augusztus 04. - augusztus 08. „Autóverseny”- Verdák - Hungaroring látogatása 
8. augusztus 11. - augusztus 15. „Állati állatok”- Madagaszkár, Jégkorszak, Némo nyomában

Helye: Érd Megyei Jogú Város Napközis Tábora (2030 Érd, Favágó u. 93-105.)
Jelentkezés módja: Az Intézményi Gondnokságon személyesen vagy e-mailben (gondnoksag@erd.
hu). Térítési díj befizetése: A jelentkezéssel egyidejûleg az Intézményi Gondnokságon, illetve átuta-
lással. Átutalás esetén kérjük a gyermek nevét és a turnust a közlemény rovatba feltüntetni szíves-
kedjenek. E-mailben történõ jelentkezés és átutalás folyamatosan történik.
A tábor 120 férõhelyes. A jelentkezést a térítési díj befizetésének idõrendi sorrendjében fogadjuk el. 

Az Intézményi Gondnokság címe: 2030 Érd, Budai út 14.      
Telefonszám:                                  06-23-521-160, 06-23-521-166
Bankszámlaszám:                           12001008-00209692-00100009 (Raiffeisen Bank Zrt.)

Nyitva tartás:                                 Hétfő - szerda: 7.30 – 15.00 óráig 
(2014. június 16-tól augusztus 04-ig: Hétfő 07:30 – 18:00) 

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

 Nonn Ilona Patkóné Séra Ilona Dr. Szabóné Matics Zsuzsanna
 táborvezetõ mb. igazgató Int.Gond.vez.

Új fejezet az érdi
mozgáskorlátozottak

életében

Az érdi egyesület  
megszűnésével

a Mozgáskorlátozottak 
Közép-magyarországi 
Regionális Egyesülete
vette át a sorstársaink 

képviseletét 
és a kapcsolat tartását 

a MEOSZ-szal.

Az egyesület  
százhalombattai,

Érd és vonzáskörzete  
csoportja látja el  

érdekképviseletüket.
Mindenkit szeretettel 

várunk, aki sorstársunk, 
vagy támogatni szeretne 

minket.

Elérhetőségeink:
Baki Szilvia titkár  
06-70-629-98-28,

bakiszilvia2014@gmail.com
Iroda:  

2440, Százhalombatta, 
Ifjúság u. 7.

Péntekenként:  
16-17 óráig
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Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

TUDTA ÖN, HOGY
AZ OLVASÓK TÖBBSÉGE,

HÍREKET A HELYI
ÚJSÁGOKBAN KERESI?

Hirdessen Ön is

Városunk egészségügyi dolgo-
zói a múlt pénteken egy kis idő-
re felfüggesztették a rendelést, 
hogy a szakorvosi rendelőinté-
zet aulájában megünnepeljék a 
magyar egészségügy napját. 

– Ez a hely, ahol most ál-
lunk, városunk egyik legjelen-
tősebb, legértékesebb egész-
ségügyi fejlesztése. Az elavult 
régi épület helyén immár egy 
21. századi, a betegeket a leg-
magasabb színvonalon ellátó, 
korszerû intézmény áll – kezdte 
a Semmelweis-napon elmondott 
ünnepi köszöntőjét Tóth Tamás 
alpolgármester. 

– A nagyszerûen felszerelt 
épület azonban önmagában 
nem elég, és semmit sem érne, 
ha nem lennének azok, akik jól 
felkészülten, a legjobb szakmai 
tudással és emberi magatartással 
nap, mint nap helytállnak azért, 
hogy a hozzájuk forduló betegek 
gyógyulását elősegítsék. A mai 
nap Semmelweis Ignác születé-
sének napja, a magyar egészség-
ügy ünnepe, amikor köszönetet 
mondhatunk az önök munkájá-
ért, és további szakmai sikereket 
kívánhatunk mindannyiuknak – 
mondta az alpolgármester, majd 
dr. Kőszegi Gábor, az intézet fő-
igazgatója szólt az ünneplőkhöz. 
Mindenekelőtt megemlékezett 
Semmelweis Ignácról, a sebész- 
nőgyógyászról, akit a gyermek-
ágyi láz okának felderítése, és az 
általa kidolgozott megelőzés tett 

világszerte ismertté, és óriási 
lelkesedéssel, hittel kezdte meg 
gyógyítói és kutatói tevékenysé-
gét. Felfedezése mindenki előtt 
ismert: a gyakori halált okozó 
gyermekágyi láz fertőzését ma-
ga az orvos okozta. Felismerését 
kortársai nem fogadták kitörő lel-
kesedéssel, így Semmelweisnek 
szélmalomharcot kellett vívnia 
az akkori orvostársdalom te-
kintélyes képviselőivel. Pedig a 
megelőzés egyszerû volt: a kéz 
klórral történő rendszeres fer-
tőtlenítése. Noha Semmelweis 
Ignác Bécsben tanult, állást ott 
nem kapott, ezért visszatért 
Magyarországra, és rövidesen a 
Szent Rókus kórház tisztelet-
beli vezetője lett. Semmelweis 
szörnyû tragédiája, hogy felfede-
zésével a szülő nők százait, ezre-
it mentette meg a fertőzéstől, sok 
esetben a haláltól, ő maga azon-
ban egy boncolás során meg-
fertőződött, és szifiliszt kapott, 
amitől elmegyógyintézetben ért 
véget az élete. Munkásságának 
elismerése azonban feltartózha-
tatlan volt, későbbi munkatár-
sai elismerték, és tisztelegtek 
a szakember és a tudós előtt. 
Rengetegen tanultak sorsából, 
és szakmai alázatából, ahogyan 
teszik ezt napjainkban az érdi 
egészségügyi intézet dolgozói 
is, akik nap mint nap a hozzájuk 
forduló betegek gyógyulásáért 
fáradoznak – fûzte hozzá az fő-
orvos főigazgató, aki a további-

Semmelweis-napot ünnepeltek az érdi egészségügyi dolgozók

Értékes szakmai munka, elégedett betegek
Bár egyetlen ünnepnappal nem lehet megköszönni azt a magas színvonalú, gyó-
gyulást elõsegítõ szakmai munkát, amit az egészségügyi dolgozók nap mint nap 
végeznek, július 1-je, a magyar egészségügy napja mégis jó alkalom arra, hogy egy 
pillanatra azokra is odafigyeljünk, akik egész évben másokkal, a hozzájuk forduló 
betegekkel törõdnek. Az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben júni-
us 27-én tartották meg a Semmeweis-napi ünnepséget, köszöntötték a gyógyítás 
szakembereit. 

akban a szakrendelő helyzetét 
ismertetve, elsősorban a közel-
múltban bevezetett mammog-
ráfiai szûrés jelentőségét emelte 
ki, aminek óriási szerepe van a 
mellrák korai felfedezésében és 
sikeres gyógyításában, különö-
sen a veszélyeztetett korosztályt 
illetően. Azt, hogy jó híre van az 
intézetnek, mi sem jelzi jobban, 
minthogy az utóbbi időben je-
lentősen nőtt a körzeten kívüli 
betegek száma, amit az OEP 
sajnos már nem finanszíroz, en-
nek ellenére sokan még térítés 
ellenében is igénybe veszik a 
kezeléseket. Dr. Kőszegi Gábor 
a tervekről is beszélt, megemlít-
ve, hogy a közgyûlés legutóbbi 
ülésén szabad kezet kaptak arra, 
hogy kihasználják a pályázati 
lehetőségeket, amelyekhez – fő-
ként az önrész biztosításában 
– az önkormányzat is kész anya-
gi segítséget nyújtani. A jövőben 
szeretnék az intézmény új és 

régi épületszárnya közötti kont-
rasztot csökkenteni azzal, hogy 
a régi épületrészekben is fel-
újítják az elektromos hálózatot, 
korszerûsítik a fûtési rendszert, 
és kicserélik a folyosókon az 
elöregedett, megrongálódott kö-
vezetet. Ugyanakkor tovább bő-
vítik az internetes beteg-előjegy-
zési rendszert, de a gyógyítók 
létszámbővítésében is gondol-
kodnak. Tervben van a bőrgyó-
gyászati, a gasztroenterológiai 
rendelés bővítése, valamint az 
endokrinológia és a gyermek-
neurológiai rendelés beindítása 
– fejtette ki a főigazgató, aki 
az ünnep kapcsán hangsúlyozta 
azt is, hogy az érdi egészségügyi 
intézményben mind az orvosok, 
mind az asszisztensek magas 
szakmai színvonalon végzik 
a munkájukat, amit az idelá-
togató betegek elégedettsége is 
alátámaszt. Ez nem azt jelenti, 
hogy nem fordulnak elő pana-
szok és kritikák, de az évenkénti 
csaknem 390 ezer orvos-beteg 
találkozást figyelembe véve, 
az elégedetlen betegek aránya 
elenyésző. A főigazgató min-
denkinek köszönetet mondott 
a munkájáért és a helytállásáért, 
és néhány szakterületet külön is 
kiemelt. Óriási feladatot láttak 
el – a belgyógyászattal karöltve 
– a kardiológiai munkatársak. 
Kiemelte Dr. Király Annát, aki 
számos esetben három orvos 
helyett látta el a rheumatoló-
giai rendelést, és ugyancsak 
óriási erőfeszítéseket tettek fel-
adataik ellátásában a sebészeti 
asszisztensek, a gasztroente-
rológia kollektívája, Molnárné 
Kárpáti Szilvia és a pszichiát-
riai asszisztensek, valamint az 
egynapos sebészet munkatársai 
is. A betegek gyakran dicsérték 
a sebészet és a rehabilitációs 
részleg munkáját, mint aho-
gyan a labor egész kollektíváját 
is elismerés illeti mindennapi 
megfeszített munkájukért. Az 
elmúlt időszakban a jogszabályi 
változások, a finanszírozás és a 
könyvelési rendszer átalakulása 
miatt óriási feladat hárult a gaz-
dasági, mûszaki, pénzügyi és 
könyvviteli csoportra, amelyek 
munkatársai gyakran 10-12 órát 
dolgoztak a rendszer beállítá-
sán – tájékoztatta a rendezvény 

résztvevőit dr. Kőszegi Gábor. 
Tokics Márta színmûvész, aki 
a mûsor konferálását is vállal-
ta, József Attila Tanítások címû 
versének részletével köszöntöt-
te az egészségügyi dolgozókat, 
majd a hagyományoknak meg-
felelően a főigazgató törzsgár-
daokleveleket adott át az intéz-

ményben öt, tíz, tizenöt, húsz, 
huszonöt, harminc és harmincöt 
éve tevékenykedő dolgozóknak. 
A magyar egészségügy napján 
megtartott ünnepség a Hárman 
zenekar muzsikájával, a Szózat 
közös eléneklésével, végül foga-
dással zárult. 

 Bálint Edit

Az érdi egészségügyi dolgozók csak rövid idõre függesztették fel a rendelést, hogy közösen megünnepeljék a 
magyar egészségügy napját
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Dr. Kõszegi Gábor, az érdi szakorvosi rendelõintézet fõigazgatója meg-
emlékezett Semmelweis Ignácról, és az intézmény sikereirõl, terveirõl is 
beszélt

A városvezetés nevében Tóth Tamás alpolgármester köszöntötte az érdi 
egészségügyi dolgozókat.

A fõigazgató törzsgárdaoklevéllel köszönte meg az 5–35 éve az intéz-
ményben dolgozóknak a hûséges és kitartó munkát
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. július 7 – július 13.

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

Nyári zárás
2014. 08. 10.
A művelődési központ július 
21. és augusztus 10. között
festési és karbantartási munká-
latok miatt zárva tart.
Ügyelet szerdánként 8-17 óráig.
Az intézmény augusztus 11-én 
10 órától ismét nyitva tart.
Jegy- és bérletvásárlás augusz-
tus 25-től lehetséges.
Minden kedves látogatónknak 
szép nyarat, jó pihenést kívá-
nunk.
 
Klubok, tanfolyamok  
programjai:

Számítógép-  
és internethasználat
(Tanfolyamok terme 
– Enikő u. 2/b.)
Intenzív tanfolyamok, kiscso-
portos foglalkozások.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, Gyesen lévőknek, munka-
nélkülieknek!
Információ: Nagy Éva  
Tel.:06-30/640-6946

Kiállítások:

A kamarateremben
Hímzett képek
Hunyadi Istvánné keresztsze-
mes hímzéssel készített 
textilképeinek kiállítása
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 kiállítá-
sa látható

 
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.
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

A fotógalériában+++
Madarak és fák napja, 
Föld napja, nemzetközi műem-
léknap
Megtekinthető: augusztus 30-ig

Előzetesek:

Színházbérlet 2014. Ősz
„Színház az egész világ”
Október 19-én vasárnap 15 órakor
Szántó Armand, Szécsén 
Mihály, Fényes Szabolcs  
Paprikáscsirke avagy stex
és New York 
zenés vígjáték két részben
Szereplők: Csomor 
Csilla, R. Kárpáti Péter, 
Csonka Zsuzsanna, 
Szabó Máté, Némedi 
Varga Tímea, Pelsőczy László, 
Heller Tamás, Laurinyecz Réka
Rendezte: Gergely Róbert

November később egyeztetendő 
időpontban
Paul Portner:
Hajmeresztő
bűnügyi társasjáték két részben
Egy közönséges esős hétköz-
nap délutánon véres bűntény 
történik Washington belvárosá-
ban. Az áldozat: az évszázad 
egyik legnagyobb zongoramű-
vésznője. Mindenki gyanús! 
A rendőrség akcióba lép, 
tanúként pedig ott van a nyo-
mozást aktívan segítő közön-
ség! A közönség – aki mindent 
látott…
Szereplők: Szirtes Gábor, 
Pásztor Erzsi, Keresztes Ildikó,  
Bozsó József, Nagy Gábor, 
Bácsatyai Gergely
Rendezte: Mikó István Jászai 
Mari-díjas

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

Családi matiné 2014.  
Ősz
November 22. szombat 16 óra
Halász Judit új lemezének 
Bemutató koncertje 
Belépő: 2500 Ft

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

Babaszínház 2014. Ősz
Október 9. csütörtök 10 óra
Évszakok – Verses, élőzenés 
vidám játék kicsiknek
November 6. csütörtök 10 óra
Játszótér – Verses, élőzenés 
vidám játék kicsiknek
Belépő: 800 Ft

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

Nyári zárva tartás

A Felnőttkönyvtár, és a 
Gyermekkönyvtár

aug. 4–től aug. 16-ig,
a Zenei Könyvtár, a Parkvárosi 

fiókkönyvtár és 
a Jószomszédság Könyvtára

aug. 4-től aug. 23-ig
zárva tart. 

Megértésüket  
és türelmüket köszönjük!

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 a könyvtárban!

Milyen is a város, ha meleg van? Ha nagyon 
meleg van? Látszólag, kívülről tekintve semmi 
változás, maga a település olyan, mint máskor. 
Ugyanott vannak az utcák és a terek, a padok 
és a fák – hanem az élet, az valahogy másképp 
zajlik. A várost ugyanis az emberek töltik meg 
élettel, és az emberek élete: mozgásuk, cse-
lekedeteik, útvonalaik, magatartásuk az, ami 
megváltozik ilyenkor. Jónéhányan, a kialakult 
hőhullámtól függetlenül, már előre megterve-
zett módon nyaralnak – ők természetesen nin-
csenek jelen itt ezekben a napokban. Az itthon 
maradtak életét teszi változatossá néhány szer-
vezett akció, az utóbbi időben leginkább a lab-
darúgó világbajnokság közös nézése. Útlocsolás 
színesíti még néha a városlakók életét – figye-
lemreméltóbbak azonban az egyéni magatartás-
formák, hiszen ezekből tudható meg, hogy ki, 
hogyan viseli a meleget, pszichológiai szakszó-
val: hogyan dolgozza fel. Így van ez akkor, ha 
a meleg mostanában gyakran párosul viharos 
széllel, záporral, itt-ott még jégverés is előfor-
dul. Az alap azonban mégis a kánikula, amely 
vissza-visszatérve igyekszik igazolni: mondjon 
bárki bármit, itt mégis csak nyár van. Országos 
példákat, elrettentőeket hallhattunk bőséggel 
mostanában az országos médiából, detoxikálók 
csúcsforgalmától UV-sugárzás okozta bántal-
makig – itt azonban másról van szó: arról kísé-
reltünk meg informálódni, hogy az érdiek hogy 
élik meg az átlagnál nagyobb hőmérsékletet.

Választhattuk volna azt a módszert, hogy 
jegyzetfüzettel, golyóstollal odaállunk úton-út-
félen emberek elé és megkérdezzük: hogy van 
ebben a nagy melegben, sőt, hogy viseli a vál-
tozékony időjárást, de ezúttal hitelesebbnek, 
pontosabbnak és őszintébbnek tûnik néhány 
elkapott pillanat felmutatása. Például ahogy 
a park szélén, a nagy fák hûsítő árnyékában 
néhányan a padon találtak maguknak menedé-

ket – vajon miről beszélgethettek? Csak arról, 
hogy mikor fordul már hûvösebbre az idő, vagy 
másról is? Vagy a hölgy a bevásárló szatyorral 
csak azért siet, mert melege van és haza akar 
mielőbb érni, vagy inkább valami hûvös inniva-
lóval akarja gyorsan meglepni az otthoniakat? 
Árnyékos pad, ásványvíz a mûanyag palackból 
– ezt a receptet választotta egy másik városlakó, 
és feltehetően ez be is vált neki. 

Az ötletparádé nyertese pedig alighanem az 
a fiatalember, aki egyszerûen belegyalogolt a 
szökőkút hûsítő vizébe. Hogy közben csurom-
vizes lett? Hogy átázott a kis fekete nadrágja is? 
Kit érdekel? Meleg van, nagyon meleg, és ezt 
– ugyanúgy, mint máskor a nagy hideget, vagy 
éppen az időnként ránk zúduló vihart – min-
denki úgy viseli el, ahogy a legcélszerûbbnek 
tartja.

Ahogyan mindez erről a néhány pillanatkép-
ről is látszik.

 (bog)

Érdi pillanatképek

A park szélén, a nagy fák hûsítõ árnyékában néhányan a padon találtak maguknak menedéket

Vajon hölgy a bevásárlószatyorral csak azért siet, 
mert melege van?

Árnyékos pad, ásványvíz a mûanyag palackból

A fiatalember egyszerûen belegyalogolt a szökõkút 
hûsítõ vizébe
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július 7. 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 cukorbetegek vérsze-

génysége egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 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 cukorbetegek vérsze-

génysége egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 40’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:25 Életem Afrika 17/3. magyar ismeretterjesz-
tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 

17:55 Portrék a magyar műsorszórás történetéből. 
Jenvay Kálmán magyar dokumentum-
film. Rendező: Tóth Péter Pál 60’

19:00 Híradó
19:15 Kapocs  

– Hajdúbagos és Hegyközcsatár 10/5.
19:30 Kézilabda-mérkőzés
21:00 Híradó ism.
21:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
21.40 Kapocs  

– Hajdúbagos és Hegyközcsatár 10/5.

július 8. kedd
08:00 Híradó
08:15 Aggódunk érted… A cukorbetegek vérsze-

génysége egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 40’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

08:55 Kapocs  
– Hajdúbagos és Hegyközcsatár 10/5.

09:10 Kézilabda-mérkőzés
10:40 Portrék a magyar műsorszórás történeté-

ből. Jenvay Kálmán magyar dokumentum-
film. Rendező: Tóth Péter Pál 60’

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

génysége egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 40’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:50 Kapocs  
– Hajdúbagos és Hegyközcsatár 10/5.

17:05 Portrék a magyar műsorszórás történeté-
ből. Jenvay Kálmán magyar dokumentum-
film. 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 50. rész 

19:00 Híradó
19:15 Kapocs 

– Újszentmargita és Magyarremete 10/6.
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
19:55 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 50. rész 
20:25 Híradó ism.
20:40 Bibliai Szabadegyetem 90/64. 
21:40 Kapocs 

– Újszentmargita és Magyarremete 10/6.
21:55 Fény-Kép kulturális magazin

július 9. szerda
08:00 Híradó
08:15 Fény-kép kulturális magazin
08:40 Életem Afrika 17/3. magyar ismeretterjesz-

tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
09:10 Kapocs  

– Újszentmargita és Magyarremete 10/6.
09:25 Aggódunk érted… A cukorbetegek vérsze-

génysége egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 40’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

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

10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/64. 
11:30 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 50. rész 
15:15 Híradó
15:30 Fény-kép kulturális magazin
15:55 Kapocs  

– Újszentmargita és Magyarremete 10/6.
16:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/64. 
17:35 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:00 Portrék a magyar műsorszórás történeté-

ből. Jenvay Kálmán magyar dokumentum-
film. Rendező: Tóth Péter Pál 60’

19:00 Híradó
19:15 Kapocs – Nádudvar és Bihardioszeg 10/7.
19:30 Mozgás, sportmagazin
19:55 Életem Afrika 17/4. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:25 Híradó ism.
20:40 Mozgás sportmagazin ism.
21:05 Kapocs – Nádudvar és Bihardioszeg 10/7.
21:20 Portrék a magyar műsorszórás történeté-

ből. Jenvay Kálmán magyar dokumentum-
film. Rendező: Tóth Péter Pál 60’

július 10. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás sportmagazin
08:40 Aggódunk érted… A cukorbetegek vérsze-

génysége egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 40’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:20 Kapocs – Nádudvar és Bihardioszeg 10/7.
09:35 1100 év Európa közepén  

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

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 50. rész 
16:20 Kapocs – Nádudvar és Bihardioszeg 10/7.

16:35 Fény-Kép kulturális magazin
17:00 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
17:25 Aggódunk érted… A cukorbetegek vérsze-

génysége egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 40’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

18:05 Mozgás sportmagazin
 Életem Afrika 17/4. magyar ismeretterjesz-

tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
19:00 Híradó 
19:15 Kapocs – Székelyhíd és Folyás 10/8.
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:55 Bibliai Szabadegyetem 90/65. 
20:55 Híradó
21:10 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 50. rész 
21:40 Fény-Kép kulturális magazin
22:05 Kapocs – Székelyhíd és Folyás 10/8.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

július 11. péntek
08:00 Híradó
08:15 Bibliai Szabadegyetem 90/65. 
09:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
09:40 Életem Afrika 17/4. magyar ismeretterjesz-

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

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 50. rész 
10:40 Kapocs – Székelyhíd és Folyás 10/8.
10:55 Aggódunk érted… A cukorbetegek vérsze-

génysége egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 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 17/4. magyar ismeretterjesz-

tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
16:55 Kapocs – Székelyhíd és Folyás 10/8.
17:10 Mozgás sportmagazin
17:35 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:00 Portrék a magyar műsorszórás történeté-

ből. Jenvay Kálmán magyar dokumentum-
film. Rendező: Tóth Péter Pál 60’

19:00 Híradó
19:15 Kapocs – Ebes és Örvénd 10/9.
19:30 Mozgás sportmagazin
19:55 Itthon otthon van – Magyar-román 

határvidék 12/6. Ismeretterjesztő és kultu-
rális filmsorozat 30’ 

20:25 Híradó
20:40 Kapocs – Ebes és Örvénd 10/9.
20:55 Itthon otthon van – Magyar-román határ-

vidék 12/6. Ismeretterjesztő és kulturális 
filmsorozat 30’ 

július 12. szombat
09:20 Híradó
09:35 Kapocs – Ebes és Örvénd 10/9.
09:50 Aggódunk érted… A cukorbetegek vérsze-

génysége egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 40’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:30 Kézilabda-mérkőzés
15:35 Mozgás sportmagazin
16:00 Életem Afrika 17/4. magyar ismeretterjesz-

tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
16:30 Kapocs – Ebes és Örvénd 10/9.
16:45 Bibliai Szabadegyetem 90/65. 
17:45 Fény-kép kulturális magazin
18:10 Aggódunk érted… 

Időskori látásromlás egészségügyi felvilá-
gosító 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 50. rész 
20:20 A nagy generáció (1985)  

magyar játékfilm 109’  
rendező: András Ferenc  
szereplők: Cserhalmi György, Eperjes 
Károly, Kiss Mari, Koltai Zsolt

22:10 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója ism.

július 13. vasárnap
09:10 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója 
09:35 Mozgás sportmagazin
10:00 Aggódunk érted… Időskori látásromlás 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

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

11:05 Kapocs – Ebes és Örvénd 10/9.
11:20 Bibliai Szabadegyetem 90/65. 
15:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója 
15:25 Aggódunk érted… Időskori látásromlás 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:05 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 50. rész 

16:35 A nagy generáció (1985)  
magyar játékfilm 109’  
rendező: András Ferenc  
szereplők: Cserhalmi György, Eperjes 
Károly, Kiss Mari, Koltai Zsolt

18:25 Bibliai Szabadegyetem 90/65. 
19:25 Itthon otthon van – Magyar-román határ-

vidék 12/6. Ismeretterjesztő és kulturális 
filmsorozat 30’ 

19:55 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 51. rész 

20:25 Mozgás sportmagazin
20:50 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom 
21:15 Fény-kép kulturális magazin
21:40 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója 
22:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. július 7 – július 13.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Kiemelt és fontos szerepet tölt 
be az immáron négy települé-
sen oktató iskola életében Érd, 
hiszen 30 évvel ezelőtt innen in-
dult el a Forrás Néptáncegyüttes, 
amelynek utánpótlás-nevelő in-
tézményeként alakult az alapít-
ványi mûvészeti iskola, hogy 
felfedezze és felkutassa a nép-
zene és hagyomány iránt fogé-
kony, tehetséges gyermekeket. 
A háromévtizedes induláson 
túl ebben az évben ünnepli a 
Pesovár, hogy immáron tíz éve 
létezik önálló mûvészeti isko-
laként. Tíz év nagyon hosszú 
idő, hiszen az első tanulók kö-
zül sokan ebben az évben már 
a Forrás Néptáncegyüttes tag-
jaként vehették át az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 

adott Csokonai Vitéz Mihály dí-
jat, vagy juthattak el a Felszállott 
a páva középdöntőjébe, ahol az 
előkelő 5. helyezést szerezték 
meg.

Ez az, ami fontos az iskola 
képzésében: hogy a kisdiákok 
előtt továbblépési lehetőség 
van. A kezdeti szárnypróbálga-
tástól a kitartóbbak továbbfej-
lődhetnek egy professzionális 
keretek között és környezetben 
mûködő néptáncegyüttes irá-
nyába. 

Az évzárón Nádasy István, 
a mûvészeti iskolát fenntartó 
Magyarok Öröksége Alapítvány 
kuratóriumának elnöke kiemel-
te, hogy nagyon fontos az a 
segítség, amit az önkormány-
zatoktól és az intézményektől 

kapnak, hiszen alapítványi ke-
retekben mûködnek. Az alapít-
ványi iskola tanárai és veze-
tői elengedhetetlennek tartják, 
hogy nagyon jó kapcsolatokat 
ápoljanak a telephelyül szolgá-
ló intézmények vezetőivel, és 
hogy a város életében is fon-
tos szerepet töltsenek be, hogy 
azok eseményein, ünnepein 
megjelenjenek és megmutassák 
magukat.

Zsille Dóra, a mûvészeti isko-
la megbízott igazgatója arról be-
szélt évzáró beszédében, hogy 
mennyire fontos feladat hárul 
a szülőkre abban a munkában, 
amit végeznek. Úgy vélte, hogy 
mindaz a siker, amit ebben a 
tanévben megélhettek a gyer-
mekek a szülők segítsége és 
támogató hozzájárulása nélkül 
nem jöhetett volna létre. 

A megszerzett ismeretekről, 
tudásról és képességekről az im-
máron májusban második alka-
lommal megszervezett Pesovár-
héten adhattak számot a diákok. 
Sajátos tanulmányi versenyen 
mutatkozhattak meg népi játék, 
hagyomány és néptánc kategó-
riában. Azon túl, hogy fontos 
része a hétnek, mint ahogy az 
iskolai képzésnek is a csapat 
építés, a Pesovár-hét végén a lel-
kes gyermekek arany-, ezüst- és 
bronzminősítést is átvehettek. 
Mindenki kapott valamilyen dí-
jat, de a legjobbak – pulykatojás 
néven – az év végi gálán is 
felléphettek. Ebben az évben 

na,gyon sok kisdiák lehetett en-
nek a kitüntetésnek a részese.

Az elért kitûnő teljesítmé-
nyeket méltatták a tánccso-
portok tanárai is az évzárón 
tartott beszédeikben, kiemel-
ve, hogy sokan milyen remek 
eredményeket és egyedi telje-
sítményeket nyújtottak az év 
során. A tanévzáró ünnepsé-
gen több mint ötven tanuló 
vehetett át dicsérő oklevelet 
és tárgyi jutalmat az év köz-
ben elért kiemelkedő teljesít-
ményért. A jövőkép mellett a 
folyamatos pozitív visszajelzés 
is nagyon fontos, hiszen az 
érdi iskolákban folyó alapfo-
kú képzésekre elsősorban az 
alsó tagozatos diákok járnak, 
mivel a néptáncalapok, a népi 
játékok és dalok iránt ez a 
korosztály sokkal nyitottabb. 
Ezért a mûvészeti iskola taná-
rai fontosnak tartják, hogy já-
tékos formában fedezzék fel a 
gyermekek a néptáncban, nép-
hagyományokban rejlő szép-
ségeket, amikkel együtt szinte 
észrevétlenül a folklórismeret-
tel és tánctörténettel is megis-
merkedhetnek. Később, felsős 
iskolás korban már csak a leg-
kitartóbb és legtehetségesebb 
gyerekek tanulják – immáron 
technikailag is magasabb szin-
ten – a néptáncot. Az alap-
fokú képzésekből a gyerekek 
az Apróforrás Táncegyüttesbe 
léphetnek tovább, hogy már 
külföldön és fesztiválokon is 
megmutathassák tudásukat. 

Nagyon fontos az a küldetés, 
amit az általános iskolákban 
mûködő csoportokban Érden 
végeznek a pesováros tanárok, 
hiszen a lakóhelyük múltja irán-
ti szeretet erősítése, a mezőföldi 
identitás elsajátítása, a tájegy-
ség hagyományainak a megis-
mertetése az elsődleges céljuk. 
A mezőföldi néphagyományok 
mellett azonban kiemelt sze-
repet kap a bukovinai székely 
néphagyomány feltérképezése, 
megosztása, átadása is, hiszen 
Érden számos bukovinai szé-
kely lakik. Tulajdonképpen a 
jelenlegi Magyarországtól egé-
szen Erdélyig próbálják bővíteni 
diákok hagyomány- és néptánc-
ismereteit.

Az tanulók előtt álló nyár is 
sok programot tartogat, hiszen 
indulnak az iskola által szerve-
zett nyári táborok, ahol igazán 
a játékosságé és a csapatépítésé 
a főszerep, de számos fesztivá-
lon, így például a Summerfest 
Nemzetközi Folklórfesztiválon 
is megmutathatják az ifjú tán-
cosok mindazt, amit ebben az 
évben elsajátítottak.

 L. Róbert Attila

Évzáró és nyárvárás a tízéves Pesovár mûvészeti iskolában

Céljuk a tájegység hagyományainak ápolása
Kettõs jubileumot ünnepelve tartotta tanévzáró ünnepségét a Pesovár Ferenc 
Alapfokú Mûvészeti Iskola Érden. Az Érdligeti, a Kõrösi, Teleki és a Marianum 
általános iskola tanulóin kívül a diósdi és a tárnoki tánccsoportok diákjai, taná-
rai és a szülök búcsúztatták a 2013-2014-es tanévet a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban. Bár a tanév ezzel véget ért, a nyár még sok programot és fellépést 
tartogat az ifjú táncosoknak.

�Diákok�és�szülõk�az�évzárón
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Ötven�diák�részesült�dicsérõ�oklevélben�vagy�tárgyi�jutalomban

Zsille�Dóra,�a�mûvészeti�iskola�megbízott�igazgatója�hangsúlyozta:�mindaz�
a�siker,�amit�ebben�a�tanévben�megélhettek�a�gyermekek,�a�szülõk�segít-
sége�és�támogató�hozzájárulása�nélkül�nem�jöhetett�volna�létre

Nádasy�István,�a�mûvészeti�iskolát�fenntartó�Magyarok�Öröksége�
Alapítvány�kuratóriumának�elnöke�kiemelte,�hogy�nagyon�fontos�az�a�
segítség,�amit�az�önkormányzatoktól�és�az�intézményektõl�kapnak



Érdi Újság8 XXIV. évfolyam, 2014. július 3.

Az Érdi Rendőrkapitányság 
tavalyi tevékenységéről ké-
szült részletes beszámolóját 
az önkormányzat közgyûlése 
június 26-ai ülésén tárgyalta. 
A közgyûlésen jelen volt Pintér 
Lajos rendőr alezredes, kapi-
tányságvezető, hogy – amennyi-
ben szükséges – az írásban el-
készített beszámolót szóban is 
kiegészítse. A képviselők azon-
ban elsősorban nem a tavalyi 
eseményekkel kapcsolatban tet-
ték fel kérdéseiket, hanem ak-
tuális ügyek megoldásában sür-
gették a kapitányt. T. Mészáros 
András polgármester először 
egy, a napokban kitudódott sú-
lyos bûncselekmény felderítésé-
ről érdeklődött. Elmondta, hogy 
keddi fogadóóráján felkereste őt 
két család, amelynek tagjai elpa-
naszolták, hogy egyes bûnözők 
„védelmi pénzt” kérnek a kör-
nyéken élőktől. A bûnözők az 
ott élő emberek vagyoni bizton-
ságát és testi épségét fenyege-

tik, ezért segítséget kértek, mert 
nem érzik magukat biztonság-
ban. A polgármester azt szerette 
volna megtudni a kapitánytól, 
hogy ebben az ügyben van-e 
már megnyugtató fejlemény. 
Pintér Lajos szûkszavú választ 
adott: dolgoznak az ügyön, de a 
nyomozás érdekében egyelőre 
nem adhat bővebb tájékozta-
tást. A „védelmi pénz” követe-
lése egyébként egyáltalán nem 
jellemző térségünkben, eddig 
nem is volt rá példa, éppen 
ezért nagy erőkkel nyomoznak 
az elkövetők után, és amint erre 
lehetőségük lesz, a nyomozás 
eredményéről is hírt adnak majd 
– hangsúlyozta a kapitány. 

A beszámolót tovább tárgyal-
va Pulai Edina képviselő azt 
szerette volna megtudni, hogy 
eredményre vezetett-e a sza-
bálysértési bírság 20-ról 50 ezer 
forintra történő megemelése, 
csökkentette-e ez a lopások szá-
mát? A Jobbik képviselője sze-

rint az év elején Érd-Ófaluban 
történt szamurájkardos támadás 
félelemben tartja a város lakóit. 
Vajon meg tudja-e a rendőr-
ség előzni a hasonló erősza-
kos bûncselekményeket? Pulai 
Edina végül arra is kíváncsi volt, 
hogy felkészültek-e a kiskerttu-
lajdonosok és a gyümölcsösök 
terményeinek megvédésére, 
hogy ne a tolvajok „arassák le” 
azt, amiért a becsületes embe-
rek keményen megdolgoztak. 

Dr. Veres Judit megköszönte, 
hogy a kapitányság munkatár-
sai rendszeresen jelen vannak 
a részönkormányzati üléseken, 
így a rendőrség jó kapcsolatot 
ápol a lakossággal, viszont sok 
hozzátartozót az irritálja, hogy 
a temetőben rövid idő alatt le-
lopják a sírokról a friss virágo-
kat. Kérte a kapitány segítségét 
a virág- és koszorútolvajok meg-
fékezésében. Antunovits Antal 
bejelentette, hogy már hetek óta 
nem mûködik a kamera Ófalu 
egyik területén. Ha javítják, 
miért tart olyan soká, ha meg 
más gond van vele, minél előbb 
mûködőképessé kell tenni, mert 
a kamerás megfigyelés eredmé-
nyesen tartja vissza a bûnözőket. 
Azt sem érti, miért csak 12 órás 
a megfigyelés, holott ő azt hitte, 
a kamera 24 órában mûködik. 
A képviselő hasznosnak ítélte a 
rendőrség iskolai bûnmegelőző 
tanácsadói tevékenységét, ezért 
azt javasolta, a középiskolák 

mellett érdemes lenne az ál-
talános iskolák hetedik-nyolca-
dik osztályaiban is bevezetni 
ezt a programot. Végül megkö-
szönte a rendőrségnek, hogy 
kiemelten figyelik és ellenőrzik 
Ófalut. Kopor Tihamér szerint a 
lakosok a környezetszennyező 
bûncselekmények megfékezé-
sét és felderítését is elvárják a 
helyi rendőrségtől. 

Pintér Lajos kapitány válasza-
iban kifejtette: a képviselők által 
felvetett problémák zöme már 
nem a tavalyi, hanem az idei 
esztendőt érintik. A kapitányság 
minden hónapban igyekszik tá-
jékoztatást adni a lakosságnak 
a településrészi önkormányza-
ti üléseken. Ha teheti, szemé-
lyesen is részt vesz ezeken a 
tanácskozásokon, így minden 
felvetett problémára tudnak re-
agálni. A szamurájkardos táma-
dókkal szemben a rendőrség a 
szükséges erőkkel és eszközök-
kel lépett fel, így sikerült a kiala-
kult helyzetet személyi sérülés 
nélkül kezelni. Az elkövetőket 
elfogták, azok jelenleg bünte-
tésüket várják. Azóta nem volt 
példa hasonló bûncselekményre 
a városban. A kapitány elmond-
ta: a térfigyelő kamerákat nem 
24 órában, hanem azokban a 
napszakokban figyelik, amikor 
nagyobb az esély arra, hogy 
bûncselekményt követnek el. 
A kamerák mûszaki karbantar-
tása viszont nem a rendőrség 

Nyomoznak a védelmi pénzt követelõk után

A városi kapitányság vezetõje beszámolt  
rendõrség tavalyi tevékenységérõl
Összességében mintegy 20 százalékkal csökkent ta-
valy az ismertté vált bûncselekmények száma, nõtt 
viszont a garázdaságok és lopások aránya – derült 
ki többek között az Érdi Rendõrkapitányság 2013. 
évi tevékenységérõl szóló beszámolójából, amely a 
közgyûlés júniusi tanácskozásán került a képviselõk 
asztalára. A beszámolót egyhangúlag elfogadta a tes-
tület, azonban a képviselõk felhívták a rendõrkapitány 
figyelmét a közbiztonság több idei problémájára. 

feladata. Ugyanakkor a rend-
őrség egy-egy bûncselekmény 
bejelentése kapcsán gyakran 
fáziskésésben van, mert ha nem 
jelentik be azonnal, vagy be sem 
szólnak a rendőrségre, rendkí-
vül nehéz az elkövetők felderí-
tése. A rendőralezredes emlé-
keztetett arra, hogy fogadóórát 
is tart, amikor a lakosok szemé-
lyesen elmondhatják panaszai-
kat, de az elkövetők ellen csak 
akkor tudnak hatékonyan fel-
lépni, ha azonnal értesülnek az 
adott bûncselekményről, mert 
különben az idő ellenük dolgo-
zik. Noha tapasztalataik alapján 
a szabálysértési bírság növelése 
ugyan közvetlenül nem jelent 
visszatartó erőt az elkövetéseket 
illetően, de a rendőrség a kisebb 
súlyú lopásokat is mindig ko-
molyan veszi, és gondoskodik 
róla, hogy a tolvajok bíróság elé 
kerüljenek. Tavaly 92 esetben 
kapták meg – sokan gyorsított 
eljárásban – méltó büntetésüket 

a kisebb értékû vagyon elle-
ni bûncselekmények elkövetői 
– fûzte hozzá a rendőrkapitány.

Pintér Lajos azt is közölte: 
nemrégiben elfogtak két, a te-
metőben garázdálkodó virág-
tolvajt. A terménylopások meg-
előzésére közösen járőröznek 
a polgárőrökkel és a mezőőrök-
kel. Ha értesítik őket, hol van 
szükség erősebb védelemre, 
oda fogják összpontosítani az 
erőket – jelentette ki akapitány. 
Ez utóbbi témához szólva a pol-
gármester közölte, a napokban a 
gazdákkal is tartottak egy meg-
beszélést a termények védelmét 
illetően, és megegyeztek abban, 
hogy maguk a tulajdonosok fog-
ják meghatározni, éppen mikor 
és hol szükséges a hatékony 
védelem. 

A közgyûlés végül ellenvetés 
nélkül, egyhangúlag elfogad-
ta az Érdi Rendőrkapitányság 
2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót.  Bálint Edit 

Jelentõsen megnehezíti a nyomozást, ha a rendõrség fáziskésében van, 
mert nem kap azonnal bejelentést a bûncselekményrõl, hanem csak utólag 
tesznek panaszt a sértettek -- mondta az Érdi Rendõrkapitányság vezetõje
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helyi társadalom

Élvezd  
a kocogást 

Érden – futni érdemes

Minden hónap  
3. szombatján 

tartjuk futásunkat 
Parkvárosban, 

egy 5 km-es vagy  
egy 1,5 km-es 

„gyerek” kört kijelölt pályán
 teszünk meg, 

amire minden kocogni vágyót 
szeretettel várunk. 

 „Irány a levendulás, 
szombaton 9-kor  

indul a futás”

Részletes információk: 
http://www.hendikepweb.hu

Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Jegyzõje felhívja az 
érintettek figyelmét, hogy – az 
élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletérõl szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdé-
se értelmében 

– a földhasználó köteles az 
adott év június 30. napjáig az 

ingatlanon a parlagfû virágbim-
bójának kialakulását megaka-
dályozni, és ezt követõen az 
állapotot a vegetációs idõszak 
végéig folyamatosan fenntar-
tani.

Ha a földhasználó parlagfû 
elleni védekezési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, a föld-

használó költségére az eljáró 
hatóság közérdekû védekezést 
rendel el.

A fentieken túl a fertõzött 
terület nagyságától és a gyom-
borítottság mértékétõl függõen 
növényvédelmi bírságot is ki 
kell szabni, amelynek összege 
– belterületen – 15.000 Ft-tól 
150.000.000 Ft-ig terjedhet. A 
bírság meg nem fizetése esetén 
a kiszabott összeget késedelmi 
kamat terheli és adók módjára 
az állami adóhatóság hajtja be.

A helyszíni ellenõrzés hiva-
talból vagy bejelentés alapján 
történik. A belterületi ingatla-
nok vonatkozásában az illeté-
kes önkormányzat jegyzõje 
– az ügyfél elõzetes értesíté-
se nélkül – végezhet helyszíni 
ellenõrzést (parlagfû felderí-
tést). A közérdekû védekezés 
elrendelésére belterületen, a 
parlagfû elleni közérdekû véde-
kezés végrehajtásának, valamint 
az állami, illetve a közérdekû 
védekezés költségei megállapí-

Felhívás – Parlagfû elleni védekezésre                                 

tásának és igénylésének részle-
tes szabályairól szóló 221/2008. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet értel-
mében a jegyzõ jogosult.

Kérjük az érintetteket, hogy 
a védekezési kötelezettségüket 
– mindannyiunk egészségének 
megóvása érdekében – önként 
teljesítsék.

A Polgármesteri Hivatal a 
parlagfûvel fertõzött területek 
felderítésében számít a lakosság 
segítségére is. Kérjük, hogy aki 

parlagfüves területet észlel, az 
június 30-át követõen jelezze 
a Hivatal 23/522-300 (298-as 
mellék) telefonszámán vagy a 
23/522-356-os fax számán vagy 
személyesen a Polgármesteri 
Hivatal Érd, Alsó utca 3. szám 
alatt vagy e-mailben: nagyan-
na@erd.hu címen. 

Mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet s. k.

jegyzõ




jobb szándékkal és szakértelemmel sem lehet rele
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Márpedig nemrég megkapta ezt 
a rangos elismerést, most még‑
sem ezzel kezdjük a beszélge‑
tést.

– Ez az intézmény attól kü-
lönleges, hogy értelmi fejlődé-
sükben akadályozott gyermekek 
nevelését is vállalják. Tavasszal 
azonban egy kissé megváltozott 
az óvodában az élet. Ófalu, köz-
vetlenül az intézmény mellett 
egy új szoborparkot kapott, önök 
pedig kénytelenek voltak lemon-
dani a korábbi tágas óvodakert 
nagy részéről. Hogyan fogad-
ták? – kérdeztük mindenekelőtt 
az aktuális gondokról Pócsiné 
Sivák Erzsébetet.

– Nagyon gyorsan zajlottak 
az események, és a legtöbb szü‑
lőt elsősorban az zavarta, hogy 
nem kaptunk megfelelő tájékoz‑
tatást arról, valójában mi fog itt 
történni. Ráadásul az építkezés 
miatt másfél hónapig – épp a 
tavaszi időszakban – nem volt 
kinti játszóterünk. Persze, át‑
menetileg valahogy feltaláltuk 
magunkat, és amennyiben való‑
ban megkapjuk az ígért, uniós 
szabványoknak megfelelő, va‑
donatúj játszóteret, teljes mér‑
tékben elfogadjuk a változást, 
mert megoldódik a problémánk. 
Most kellene elkezdeni a ját‑
szótér építését, mert ilyenkor 
a nyári szünet előtt kevés már 
az oviban a gyermek, így nem 
zavarjuk egymást. Annak is örü‑
lünk, hogy a mellettünk megvá‑
sárolt ingatlanban két csoport‑
szoba kialakítását tervezi az ön‑
kormányzat. Tudom, hogy erre 
még várnunk kell, de nagyon 
számítunk rá, mert megszûnik 
vele a zsúfoltság, és ha jobbak 
a körülmények, az a szakmai 
munka színvonalát is emeli.

– Beszéljünk egy kicsit a arról 
a kitüntetéséről, amivel nem so-

kan dicsekedhetnek nevelői pá-
lyafutásuk alatt, a Wallenberg 
-díjról. 

– Szénásiné Mészáros Márta, 
a Kincses Óvoda vezetője ter‑
jesztette fel erre a kitüntetésre, 
és mindaddig, amíg nem derült 
ki az eredmény, titokban tartot‑
ta. Igencsak meglepődtem, és 
könnyek szöktek a szemembe, 
amikor értesültem az elisme‑
résről. A díjat olyan személyek 
és szervezetek kaphatják meg, 
akik a kisebbségi és többségi 
társadalom harmonikus együtt‑
élése érdekében végzett tevé‑
kenységük során kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak. Azon 
személyek, szervezetek áldoza‑
tos munkáját, emberi, közös‑
ségi magatartását ismerik el a 
kitüntetéssel, akik tevékeny‑
ségükkel, életútjukkal példát 
mutatnak embertársaiknak. 
A 2012. évi díjazottakról a Raoul 
Wallenberg Alapítvány, a Raoul 
Wallenberg Egyesület, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériuma és a 
Külügyminisztérium képviselői‑
ből álló bíráló bizottság döntött. 
Külön öröm számomra, hogy 
ezt az elismerést Wallenberg 
születésének 100. évfordulója 
alkalmából kaptam meg, és még 
a jubileumi év ünnepélyes meg‑
nyitóján vehettem át a Nemzeti 
Múzeumban. 

– Harmincnégy éve dolgozik az 
Ófalusi Tagóvodában, ahol nagy 
számban vannak jelen a hátrá-
nyos és halmozottan hátrányos 
helyzetû, olykor diszkriminációt 
elszenvedő családok gyermekei, 
akiket szeretetteljes odafigyelés-
sel nevel és készít fel az iskolára, 
segíti a közösségi, társadalmi 
beilleszkedésüket. Nem kérdés, 
hogy szereti a hivatását, és az 
apróságok is ragaszkodnak ön-
höz…

– Korábban elég nagy szám‑
ban akadt, az utóbbi időben sze‑
rencsére már egyre kevesebb az 
olyan szülő, aki nem szívesen 
íratja be csemetéjét óvodánkba, 
mert az az előítélet él benne, 
hogy túl sok itt a roma gyerek. 
Ilyenkor rákérdeztem, honnan 
van az értesülése, járt‑e már 
az óvodánkban, van‑e konkrét 
kellemetlen élménye? Persze, 
mindig kiderült, hogy csak felte‑
vésekről, előítéletekről van szó. 
Valójában utoljára 2008‑ban for‑
dult elő, hogy 40 százalékban 
roma gyerekek jártak hozzánk, 
de ma már jóval kevesebb a ci‑
gány származású, és hat éve sé‑
rült, fogyatékossággal élő gyere‑
keket is felveszünk. Most éppen 
három autista nebulónk van. 
Nem egy szülő a város másik 
végéből is hozza óvodánkba a 
csemetéjét, vagy azért, mert fé‑
rőhely hiánya miatt elutasították 
a közelebb eső intézményből, 
vagy azért, mert megtetszett ne‑
ki, és már a második gyermekét 
hozza ide. Ilyen is van, hogy 
megszeretik az intézményt, és 
nem viszik el máshová a kisebb 
gyereküket sem. 

– Mi vonzza ide, mi tartja őket 
itt, az Ófalusi Óvodában?

– Meggyőződésem, hogy aho‑
gyan sok egyéb fontos dolog 
az életünkben, az egymás el‑
fogadása, az együttérzés sem 
önmagától lesz, hanem bizony 
meg kell tanulni, bele kell szok‑
ni. Lehet, hogy nem megy egyik 
napról a másikra, de lassú lép‑
tekkel, napról napra előbbre ju‑
tunk. Óvodánkban vegyes cso‑
portokban folyik a nevelés, és 
mindegyik csoportban vannak 
hátrányos és halmozottan hát‑
rányos csöppségek. Szerencsére 
a kicsinyekben még nincsenek 
előítéletek, így a beilleszkedés‑
sel is kevesebb a gond, hiszen 
itt még nincsenek olyan konf‑
rontációk, mint esetleg később, 
az iskolában. Megtanulják a 
szokásrendszert, fokozatosan 
szocializálódnak, beilleszked‑
nek, és csaknem észrevétlenül 
elfogadják a másságot is. Ha 
pár évesen megszokják, hogy 
sokfélék vagyunk, később sem 
fog nekik gondot okozni az el‑
fogadás, az együttérzés, és a 
legfontosabb, hogy nem alakul 
ki bennük előítélet.

– Lehetséges, hogy a csöpp-
ségeken keresztül a szüleik is 
változnak?

– De még mennyire! Tudatosan 
is törekszünk arra, hogy minél 
több tevékenységbe, program‑
ba, rendezvénybe bevonjuk 
őket. Havonta szervezünk pél‑
dául szülői klubnapokat. Együtt 
a gyerekekkel, és nélkülük is, 
csak a szülőknek, amikor csa‑
patépítő játékokat játszunk. 
Megtanítjuk nekik, hogyan 
lehet otthon is, a legolcsóbb 
anyagokból is játékot, közös 
elfoglaltságot kitalálni. Közben, 
persze, elbeszélgetünk, meg‑
ismerjük egymást, és kialakul 
köztünk a kölcsönös bizalom. 
Nem is lehet panaszunk, kivá‑
ló szülői gárdánk van, akikkel 
nagyszerûen együttmûködünk, 
és ők is mindig szívesen besegí‑
tenek, bármibe! Nagy hangsúlyt 
fektetünk például a környezet‑
védelemre, de ebben is azért 
lehetünk sikeresek, mert mindig 
akadnak olyanok, akik társadal‑
mi munkában velünk dolgoz‑
nak, és például komposztálót 
készítenek, vagy esővízgyûjtő 
tartályba vezetik a csatornából a 
csapadékot, amivel virágainkat 
locsoljuk. Gyûjtjük a papírt, a 
mûanyag flakonokat, és mindig 
megünnepeljük a madarak és 
a fák napját. Meggyőződésem, 
hogy aki ide jár óvodába, biz‑
tosan nem fog később sem sze‑
metelni.

A kicsinyekben még nincsenek elõítéletek, így könnyebb a beilleszkedés is 

Az együttérzést, az elfogadást is lehet tanítani
Az elõítélet  rossz  tanácsadó,  és  sokszor  éppen  vala-
mi  jó  megismerésétõl  foszt  meg  bennünket.  Pócsiné 
Sivák  Erzsébet  óvodapedagógusként  már  több  mint 
három  évtizede  a  hátrányos  helyzetben  élõ,  a  gyak-
ran  diszkriminációt  elszenvedõ  apróságokat  készíti 
fel az  iskolára, a társadalmi beilleszkedésre, egymás 
elfogadására.  Teszi  mindezt  hivatásból,  a  Kincses 
Óvoda Ófalusi Tagóvodájának vezetõjeként, de álmá-
ban  sem  gondolta,  hogy  egyszer  megkapja  ezért  a 
Raoul Wallenberg-díjat.

– Megállapítható tehát, hogy 
az előítéletek lerombolása való-
jában kétoldalú?

– Ez így igaz! Kezdetben a 
roma gyerekek szülei is bizal‑
matlanok voltak. Náluk ugyanis 
a gyerek szent. Féltették is őket 
eléggé, nem engedték el ve‑
lünk például kirándulni. Aztán 
lassan megnyíltak, mert belát‑
ták, hogy jó helyen vannak a 
kicsinyek. Ma már meggyőző‑
désem, hogy sem a kolléganők‑
nek, sem a gyerekeknek, de a 
szüleiknek sem okoz gondot a 
másság elfogadása. Bizalommal 
jönnek, mert tudják, mi is se‑
gítünk nekik, amiben csak tu‑
dunk: programjaink, kirándu‑
lásaink zömére pályázat útján 
próbálunk pénzt szerezni, hogy 
senkinek ne okozzon gondot az 
anyagi része, ne érezze emiatt 
kirekesztettnek magát. Azt a 
rangos elismerést ugyan nekem 
címezték, de nem egyedül, ha‑
nem óvodánk egész kollektívá‑
ja kapta, hiszen egyedül kevés 
lennék, az eredményeket kö‑
zösen, együtt értük el – nyilat‑
kozta Pócsiné Sivák Erzsébet 
tagóvoda‑vezető, aki az Érd‑
Ófaluban élő gyermekekért, de 
különösen a diszkriminációt 
elszenvedő családok gyerme‑
keiért mindent megtesz, hogy 
a közösségbe való beilleszke‑
désük, másságuk elfogadtatá‑
sa zavartalan legyen, amit a 
gyermekek intenzív fejlődése 
és eredményes beiskolázása is 
megerősít. Magatartása, három 
évtizedes állhatatos munkája, 
kedves, derûs egyénisége igazi 
példaként áll előttünk, miköz‑
ben a Raoul Wallenberg‑díjjal 
városunk hírnevét is öregbíti. 

 Bálint Edit
Az idei évzárón az óvodavezetõ és az apróságok mesét játszottak el a 
szabadtéri színpadon

Pócsiné (balról) kolléganõjével és az egyik most elköszönõ óvodással  
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A Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. Törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

dajka 
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra
Álláshelyek száma: 1 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda és Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: Dajkai feladatok ellátása: a 3 – 7 
éves korú gyerekek önkiszolgáló jellegű tevékenységeiben, nagyfokú gyerekszeretettel. 
Csoportjával kapcsolatos takarítási feladatok ellátása. Együttműködő, pedagógiai 
kapcsolattartás a kollegákkal.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irány-
adóak
Pályázati feltételek: 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• szakmunkásképző, illetve érettségi bizonyítvány
• büntetlen előélet
• dajkaképzős végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások 
• végzettséget igazoló okirat másolata
• fényképes szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. augusztus 01.
A pályázat benyújtásának határideje:2014. július 25.
A pályázat benyújtásának módja: 
• Postai úton az intézményvezetőnek címezve: Simonics Gabriella-2030 Érd, Hegesztő 
utca 2-8. A borítékon fel kell tüntetni: „Dajka”
• elektronikus úton: szivarvany@erd.hu címre
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
• www.erd.hu
• www.kozigallas.gov.hu

A Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. Törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

pedagógiai asszisztens 
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra
Álláshelyek száma:  1 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda és Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: pedagógiai asszisztensi feladatok 
ellátása: a 3 – 7 éves korú gyerekek önkiszolgáló jellegű tevékenységeiben, nagyfokú 
gyerekszeretettel. Aktív bekapcsolódás a csoportok mindennapos életébe
Együttműködő, pedagógiai kapcsolattartás a kollegákkal.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irány-
adóak
Pályázati feltételek: 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• érettségi bizonyítvány
• büntetlen előélet
• pedagógiai asszisztens végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
• végzettséget igazoló okirat másolata
• fényképes szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. augusztus 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 25.
A pályázat benyújtásának módja:
•  Postai úton az intézményvezetőnek címezve: Simonics Gabriella-2030 Érd, Hegesztő 

utca 2-8. A borítékon fel kell tüntetni: „Pedagógiai asszisztens”
• elektronikus úton: szivarvany@erd.hu címre
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye
• www.erd.hu
• www.kozigallas.gov.hu

A Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. Törvény 20/a § alapján pályázatot hirdet

óvodatitkár 
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős – heti 40 óra
Álláshelyek száma: 1 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda és Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: Óvodatitkári feladatok önálló ellá-
tása; Együttműködő kapcsolattartás a vezetőkkel és a kollegákkal.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak
Pályázati feltételek: 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• középszintű érettségi 
• büntetlen előélet
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
• végzettséget igazoló okirat másolata
• fényképes szakmai önéletrajz
A munkakör betöltésének időpontja: 2014. augusztus 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 25.
A pályázat benyújtásának módja:
•  Postai úton az intézményvezetőnek címezve: Simonics Gabriella-2030 Érd, Hegesztő 

utca 2-8. A borítékon fel kell tüntetni: „óvodatitkár”
• elektronikus úton: szivarvany@erd.hu címre
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
• www.erd.hu
• www.kozigallas.gov.hu

A Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. Törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

óvodapedagógus 
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra
Álláshelyek száma: 7 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda és Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok 
ellátása: a 3 – 7 éves korú gyerekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyerekszeretettel. 
Együttműködő, pedagógiai kapcsolattartás a szülőkkel és a kollegákkal.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irány-
adóak
Pályázati feltételek:  
• főiskola, óvodapedagógus
• büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• fejlesztő pedagógusi, illetve közoktatás-vezetői szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások 
• végzettséget igazoló okirat másolata
• fényképes szakmai önéletrajz
•  a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából figyelembe vehető továbbképzé-

seket, egyéb végzettségeket igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. augusztus 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 25.
A pályázat benyújtásának módja:
•  Postai úton az intézményvezetőnek címezve: Simonics Gabriella 2030 Érd, Hegesztő 

utca 2-8. A borítékon fel kell tüntetni: „Óvodapedagógus”
• elektronikus úton: szivarvany@erd.hu címre
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye 
• www.erd.hu
• www.kozigallas.gov.hu

A Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. Törvény 20/a § alapján pályázatot hirdet

óvodapedagógus 
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű közalkalmazotti 
jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős – heti 40 óra, helyettesítő
Álláshelyek száma: 3 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda és Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok 
ellátása: a 3 – 7 éves korú gyerekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyerekszeretettel. 
Együttműködő, pedagógiai kapcsolattartás a szülőkkel és a kollegákkal.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• fejlesztő pedagógusi, illetve közoktatás-vezetői szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
• végzettséget igazoló okirat másolata
• fényképes szakmai önéletrajz
•  a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából figyelembe vehető továbbképzé-

seket, egyéb végzettségeket igazoló okiratok másolata
A munkakör betöltésének időpontja: 2014. augusztus 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 25.
A pályázat benyújtásának módja:
•  Postai úton az intézményvezetőnek címezve: Simonics Gabriella-2030 Érd, Hegesztő 

utca 2-8. A borítékon fel kell tüntetni: „Óvodapedagógus”
• elektronikus úton: szivarvany@erd.hu címre
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye 
• www.erd.hu
• www.kozigallas.gov.hu

információk

A majdnem  egyhetes  táborozás 
alatt két hétre való gazdag prog-
ram  várta  a  résztvevőket,  még-
pedig  ingyen.  A főszervezők, 
Brunczvikné  M.  Ildikó  és  férje, 
Attila elégedett lehet, mert jól si-
került a tábor. Az aktivisták és a 
szervezők  mindent  megtettek  a 
sikerért, mint ahogy a jelentős ér-
di személyiségek is, akik valóban 
közel hozták a helyi kultúrát, épí-
tészetet.  A beharangozónkban 
már  említettük  többek  között  a 
földrajztudós  Kubassek  János, 

vagy  Eőry  Emil  és  Domonkos 
Béla  szobrászmûvészek  nevét, 
akiknek  a  mûtermében  áhítat-
tal  hallgatták  a  gyerekek,  ho-
gyan  készülnek  a  mûalkotások. 
A tábor napjai alatt szó volt még 
az  egészséges  életmódról,  a  vá-
ros  történelméről,  mezőgazda-
ságáról, a vendéglátásról, a turiz-
musról,  a  természeti  környezet 
értékeiről. 

–  Érdiek  vagyunk,  meg  kell 
mutatnunk  a  jövő  generációjá-
nak a rejtett és nyilvános értéke-

inket, fel kell hívni rájuk a figyel-
met, hogy ne menjenek veszen-
dőbe, mert a város tele van látni-
valókkal  – mondta Brunczvikné 
M. Ildikó. – Az egész tábor igen 
gazdag  volt  eseményekben,  a 
gyerekek  láthatóan  élvezték  va-
lamennyi  programot,  amelyek 
nagy élményekkel gazdagították 
őket. 

Ennek  magam  is  tanúja  vol-
tam,  például  az  ófalui  pinceso-
roktól nem messze, a bronzkori 
földvár  kutatásánál,  ahol  Ábel 

András  és  Mali  Péter  régész 
tartott  érdekfeszítő  előadást.  Itt 
tudtuk meg, hogy már évek, sőt, 
évtizedek  óta  folynak  az  ásatá-
sok,  tavaly  például  nemzetközi 
régész  brigáddal.  Látva  a  hatal-
mas  mélyedést,  van  még  bőven 
tennivaló… Mint ahogy a közeli 
Görgényi-barackosban  is,  ahol 
szintén  megfordultak  Hudák 
Mihály  segítségével  a  fiatalok, 
akik  lelkesen  szedték  –  és  et-
ték  –  a  sárgabarackot.  Hegedüs 
Nikolett,  Csepely  Boldizsár, 
Nagy Patrik és a  többi  táborozó 
szívesen letáborozott volna a ba-
rackosban  is. Ez utóbbi elárulta 
még,  hogy  neki  nagyon  tetszett 
az  acélsodrony  múltjáról,  jövő-
jéről  tartott  Kaderják  Gyula-fé-
le  előadás  is.  Csaplár  Klaudia 
mindössze egy hónapja él Érden 
a  nagymamájánál,  neki  nagy 
felfedezés  volt  a  Fundoklia-völ-
gyi barangolás és most volt elő-
ször a Termál Hotel Ligetben is, 
ahol  jót  lubickolhatott  társaival. 
A Flamingó  Kempingben  szin-
tén  nagyon  jól  érezték  magu-
kat,  dicsérték  a  finom  ebédeket 
és  a  szép  környezetet.  Az  utol-
só  napon  bográcsban  készült 
a  sertéspörkölt,  ekkor  kapott 
mindenki  a  szervezőktől  emlé-
keztető,  névre  szóló  oklevelet, 
amelyre  ez  volt  írva:  „Oklevél 
Csaplár Klaudia számára, aki az 
Érdikum Tábor tagjaként elsajá-
tította  a  nyitottságot  az  emberi 
értékekkel.  Amennyiben  szíve-
sen  részt  vesz  ezen  értékek  fel-
kutatásában,  megőrzésében  és 
védelmében  várjuk  szeretettel: 
Érdi Hungarikum Klub.”

Így lehet játszva tanulni – nyá-
ron is.  Temesi László

Rejtett érdi értékeket fedeztek fel a táborozók

Ötnapos ismerkedés Érddel
Játszva tanulni nyáron! – lehetne ez is a jelszava annak a tábornak, ami az Érdikum 
nevet kapta. Huszonöt fiatal remek elõadásokat hallhatott a város értékeirõl, ame-
lyekkel személyesen is „találkozhattak” kirándulásokon, sétákon, beszélgetéseken, 
de játékok, lubickolások is vártak a lelkes gyerekekre. Az elsõ érdi Hungarikum, 
illetve Érdikum Tábor fõ hadiszállása a Flamingó Kempingben volt a múlt héten.

Pihenõ és gyümölcskóstolás a barackosban
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Mali Péter régész  mesélt az ásatásoknál A vízben és vízparton is táborlakók a Termál Ligetben
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A Magyar Autóklub az országos 
közlekedésbiztonsági  program-
mal  már  2006  óta  járja  az  or-
szágot.  Az  elméleti  oktatáshoz 
tanteremmé alakított buszukkal, 
valamint  különleges,  veszély-
helyzeteket  szimuláló  eszköze-
ikkel,  gyakorlati  tanpályáikkal 
idén  június  24-én  már  negyed-
szer  telepedtek  le  városunkban, 
a  Tesco  parkolójában.  Céljuk 
elsősorban a hosszú távú tudat-
formálás, ezért főként az iskolás 
korosztályt  várták  programjaik-
ra, de esetenként a  fiatal  felnőt-
teknek  is  tudtak  újat  mondani 

vagy  mutatni,  különösen  azok-
nak,  akik  nemrégen  szerezték 
meg  a  jogosítványukat,  és  nem 
készültek még fel a közlekedés-
ben rájuk leselkedő veszélyhely-
zetekre. 

Ezeken a programokon a valós 
életnek megfelelő, a gyakorlatban 
bármikor előforduló veszélyekkel 
ismertetik meg a fiatalokat, kiemel-
ve  azokat  a  fizikai  törvényeket, 
amelyek  megsértése  óhatatlanul 
balesethez vezethetnek. Az akció 
megnyitóját  múlt  kedden  tartot-
ták,  amelyen  elsőként  Gátfalvi 
Csaba,  a  Magyar  Autóklub  régió-

igazgatója  köszöntötte  a  részt-
vevő,  első  iskolás  csoportot.  Az 
igazgató kifejtette: roppant fontos 
felrázni,  és  minden  veszélyhely-
zetre  felkészíteni a közlekedőket, 
függetlenül  attól,  hogy  autóval, 
busszal,  kerékpárral  vagy  akár 
gyalog közlekednek a mindenna-
pokban. Sajnos,  sokan gondolják 
úgy,  hogy  a  gyalogosokat  nem 
fenyegeti  semmilyen  veszély,  de 
ez  nem  így  van.  Ezért  igen  fon-
tos, hogy a gyalog és kerékpárral 
közlekedőket  is  figyelmeztessék 
a korlátaikra. Ki kell verni a fejük-
ből, hogy rutinból közlekedjenek, 

és  arra  kell  őket  nevelni,  hogy 
mindig  az  útviszonyoknak  és  a 
szabályoknak  megfelelően  halad-
janak az úttesten. 

A közlekedésbiztonsági  prog-
ram  megnyitóján  jelen  volt 
az  Érdi  Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti  Osztá-
lyának több munkatársa is. Kürti 
István  osztályvezető  lapunknak 
elmondta:  az  érdi  rendőrség 
mindig örömmel fogadja azokat 
a  programokat  és  civil  kezde-
ményezéseket,  amelyek  a  köz-
lekedés  biztonságát  szolgálják. 
A térség  rendőrkapitánysága 
ugyan  szerencsés  helyzetben 
van, mert az utóbbi időben szinte 
alig történt olyan baleset, amely 
gyermeket, gyalogost vagy kerék-
párost  érintett  volna.  A Magyar 
Autóklub „Biztonságosan közle-
kedni  egy életen át”  elnevezésû 
programján azonban az  iskolás-
korúak  olyan  elméleti  és  gya-
korlati  oktatásban  részesülnek, 
amelyekben  személyesen  érzé-
kelhetik  például  azt,  mennyit 
lát egy gyalogos az úttestre  lép-
ve,  vagy  hogyan  viselkedik  egy 
személyautó  a  hirtelen  fékezés 
hatására,  esetleg  azt,  mennyire 
tehetetlen  az  ember,  ha  nagy 
sebességnél felborul a gépjármû. 
Az elméleti oktatásnak is nagy a 
jelentősége,  de  a  gyerekek  sok-
kal  inkább  élvezik,  és  jobban 
meg  is  jegyzik  azokat  a  közle-
kedési  helyzeteket,  amelyeket  a 
gyakorlatban,  a  saját  bőrükön 
tapasztanak meg. Ennek a  több 
éves országjáró programnak pe-
dig éppen az a célja, hogy minél 
több diák megismerje a minden-
napos  közlekedésnek  a  jó,  de  a 
kevésbé  jó  oldalait  is,  hogy  ez 
utóbbiakat elkerülje. 

Az  Autóklub  programjának 
érdi megnyitóján a városvezetés 

Országos Autóklub-program a biztonságos közlekedésért

Hirtelen fékezés, borulás, bicikli tanpálya
Bármennyire is féltjük õket, elõbb vagy utóbb egyedül is el kell engednünk gyer-
mekeinket, akik ettõl kezdve úgy közlekednek, hogy mi nem fogjuk görcsösen a 
kezüket. Az önálló közlekedésre azonban jól fel kell készülniük. Egyebek mellett a 
veszélyhelyzetekkel is meg kell ismerkedniük ahhoz, hogy mindennap biztonságo-
san célba érjenek. Ebben segít a Magyar Autóklub „Biztonságosan közlekedni egy 
életen át” nelnevezésû országos programja, amelyre az érdi Tesco parkolójában 
idén is négy napon át várták az iskolás korosztályt, hogy elméletben és a gyakor-
latban is felkészítsék õket a balesetmentes közlekedésre.

részéről  jelen  volt  Bács  István 
polgármesteri főtanácsadó is, aki 
igen hasznosnak ítélte a progra-
mot, és elsősorban a civil szféra 
meg a gazdasági társaság összefo-
gását emelte ki. Ezúttal a Magyar 
Autóklub és a Tesco mutatott jó 
példát  a  jó  cél  érdekében  törté-
nő együttmûködésre. Különösen 
fontos ez a kezdeményezés nap-
jainkban, amikor a gyermekeket 
jóval  több  impulzus  éri,  mint  a 
korábban  felnövekvő  nemzedé-
ket – jelentette ki Bács István, aki 
arra is visszaemlékezett, hogy az 
ő  gyermekkorában  például  egy 
rövidebb kiránduláson is órákon 
keresztül utazgattak egy döcögő 
Ikarus buszon, miközben napja-
inkban ugyanannyi idő alatt akár 
egy  másik  európai  országba  is 
eljuthatnak a mai iskoláskorúak. 
Mivel  a  gyermekek  biztonságos 
közlekedésre  való  nevelése  fon-
tos  társadalmi  feladat,  az  ilyen 
hasznos  programok  szervezé-
sével  a  Magyar  Autóklub  és  a 
Tesco  összefogása  tulajdonkép-
pen  az  önkormányzatról  veszi 
le  ezt  a  terhet,  ami mindenkép-
pen  dicséretes  kezdeményezés, 
hiszen  szemmel  látható,  hogy 
a  gyermekek  nagyszerûen  ér-
zik magukat a programokon, és 
mindazt,  amit  megtanulnak  és 
megtapasztalnak,  a  későbbiek-

ben mindenképpen hasznosítani 
tudják  –  nyilatkozta  a  polgár-
mesteri főtanácsadó. 

Amíg a nebulók egy  része  iz-
gatottan  és  kíváncsian  várta  ki 
a  sorát,  hogy  autóba  ülve,  egy 
tapasztalt  sofőrrel  kipróbálja  a 
hirtelen  fékezés  hatását,  addig 
a  türelmesebbek  a  kerékpáros 
akadálypályán  bicikliztek,  má-
sok pedig bátran foglaltak helyet 
a „borulós” biztonsági székben. 

Akadt itt veszélyes közlekedé-
si helyzet mindenki számára, de 
szerencsére ezúttal mindegyiket 
csak imitálták, így abszolút „biz-
tonságos” volt a lurkók számára, 
mégis  megérezhették  azonban 
azt  a  visszafordíthatatlan  fizi-
kai törvényszerûséget, ami nem 
ad  lehetőséget  arra,  hogy  vál-
toztassanak  rajta,  ha  minden  a 
pillanat  töredéke  alatt  történik. 
Azt is megtanulhatták a résztve-
vők,  hogy  kellő  óvatossággal  és 
odafigyeléssel  minden  esetben 
elkerülhető  a  közvetlen  baleset-
veszély. 

A szakemberek szerint az eze-
ken a közlekedési programokon 
megtapasztaltak  felnőttként  is 
elkísérik  a  résztvevőket,  ezért 
mindenképpen  érdemes  volt  a 
gyermekeknek a múlt héten kilá-
togatniuk a Tesco parkolójába. 

  Bálint Edit

Szerencsére ez az oszlop szivacsból van, ha nem sikerül fékezni, akkor sem lesz belõle tragédia – a valóságban 
azonban tudjuk, hogy nem szivacsból vannak az oszlopok...
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A Magyar Autóklub munkatársa felkészíti a gyerekeket arra, mit fognak 
érezni, ha majd hirtelen befékezi a gépkocsit

panoráma
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Az új vezetővel az érdi szociális 
ágazat jelenéről és jövőjéről be-
szélgettünk.

– Talán egyszerre van könnyû 
és ugyanakkor nehéz helyzetben 
is, mert egyrészt harmincéves 
szociális munka áll ön mögött, 
amit itt városunkban töltött el, 
így ha valaki, akkor ön igazán 
jól ismeri az érdi lakosság szo‑
ciális helyzetét. Másrészt, talán 
éppen a három évtizedes szak‑
mai múltnak köszönhetően, jól 
tudja, rászorulók voltak, van‑
nak, és sajnos lesznek is, bár‑
mennyire is küzdenek helyzetük 
felszámolásáért. Tudjuk, „jól 
bejáratott” a szociális gondozás 
a városban, ezután már nem 
egy, hanem hat tagintézmény 
mûködését irányítja. Mindennek 
ismeretében folytatja, amit előd‑

jétől, a nyugdíjba vonult Grátzer 
Mihálynétól átvett, vagy vannak 
új elképzelései?

– Tulajdonképpen már tavaly 
belekezdtünk egy szervezeti 
változtatásba, ugyanis az érdi 
Szociális Gondozó Központnak 
hat tagintézménye volt. Ezen 
belül a Családok Átmeneti 
Otthona a Hajléktalanellátáshoz 
tartozott, holott ez az ellátás va-
lójában a gyermekek védelmé-
ről szól, ezért a Gyermekjóléti 
Központ vezetőjével egyeztet-
ve megfelelő megoldásnak lát-
tuk, hogy odacsatoljuk ehhez a 
központhoz, amely a jövőben 
mint háttérintézmény segíti ezt 
az ellátást. Ugyanakkor, mi-
vel az utcai szociális munkát a 
Családsegítő Szolgálat látta el, 
ami a hajléktalanellátás egyik 

feladataként jelenik meg, ezt a 
tagintézményt a Családsegítő 
Szolgálathoz csoportosítottuk. 
A feladatokat továbbra is mara-
déktalanul ellátják, a dolgozók 
is maradtak, mindössze egy kis 
strukturális módosítást történt 
ezekben a tagintézményekben. 
Ezen kívül sikerült egy újabb 
szolgáltatással is bővíteni az ellá-
tórendszerünket, méghozzá úgy, 
hogy mindez nem igényelt sem 
plusz forrásokat, sem kapacitás-
bővítést, csupán a meglévő és a 
rendelkezésünkre álló épületet 
és feltételeket igyekezünk még 
hatékonyabban kihasználni. Ez 
a szenvedélybetegeket segítő 
intézményünk, amelyben épp 
a tavalyi ellenőrzés során vető-
dött fel, hogy ez a Vörösmarty 
utcában lévő épület alkalmas 
lenne a szenvedélybetegek nap-
pali ellátására is. Rövid távon 
egyelőre ilyen jellegû bővítésben 
gondolkodhattunk, de a későb-
biekben szeretném elérni, hogy 
egyes gyakran igénybe vett szol-
gáltatásunk több telephelyen is 
elérhető legyen. Erre azért van 
szükség, mert Érd, mint tud-
juk, óriási területen fekszik, így 
szükséges, hogy bizonyos intéz-
ményeket, amelyek tevékenysé-
ge sok ügyfelet érint, közelebb 
vigyük hozzájuk. Ugyanakkor a 
helyhez kötött ellátásokat ele-
gendő egyetlen helyre összpon-
tosítani, és az így elért megta-
karításokból egyéb területeken 
finanszírozható a telephelyek 
bővítése. Emellett persze a szín-
vonal emelése is a célunk, hogy 
ügyfeleink megelégedésére lát-
hassuk el feladatainkat. 

– Harmincéves múltja van 
az érdi szociális ellátásban. 
Tudatosan választotta ezt a 
hivatást; hogyan lett szociális 
munkás?

– Soha nem volt számomra 
kérdés, hogy segítő szakmát fo-
gok választani. Ez a saját el-

határozásom volt, más kérdés 
viszont, hogy ezt a feladatot 
több évtizeddel ezelőtt még az 
egészségügy látta el. Jómagam 
is – mivel akkoriban nem volt 
még szociális segítői képzés 
– az egészségügyben kezdtem, 
majd 1984-ben az akkor alakuló 
Habilitációs Központ vezetője, 
dr. Dizseri Tamás azzal kere-
sett meg, hogy vállaljam el a 
fogyatékossággal élő gyermekek 
gondozását. Nem kellett rábe-
szélnie, azonnal mentem. Innen 
a Családsegítő Szolgálathoz ke-
rültem, ahol azokkal a csalá-
dokkal foglalkoztam, amelyek 
sérült gyermekeket neveltek. 
A tagintézmény-vezetői felada-
tot 2002-től bízták rám. Érden 
1997-ben alakult meg a Szociális 
Gondozó Központ, és fokoza-
tosan bővült a tagintézmények 
száma, valamint a szolgáltatások 
és a feladatok is sokasodtak.

– Három évtized távlatából 
visszatekintve mit tapasztalt, 
hogyan változott ez az ágazat? 
Sikerült‑e lépést tartani a társa‑
dalmi igényekkel, és vajon mi az 
oka annak, hogy nem csökken a 
rászorulók aránya?

– Ennek nemcsak gazdasági 
okai vannak, hanem elsősorban 
a város lakosságának növekedé-
sével függ össze, hiszen a fővá-
ros közelsége városunkba vonz-
za az embereket. Egy budapesti 
munkahely reményében vidék-
ről is sokan költöznek Érdre, 
ugyanakkor a fővárosból is ren-
getegen találnak itt otthonra. 
Mi pedig megpróbálunk ezek-
hez az igényekhez igazodni, és 
megfelelően reagálunk is rájuk. 
Szerencsére a fenntartó, az ér-
di önkormányzat mindig nyitott 
volt abban, hogy a központi költ-
ségvetésen kívül is a lehetősége-
ihez mérten támogassa és finan-
szírozza is a munkánkat. 

– Mint napjainkban szinte 
minden területen, a szociális 

munkában is óriási segítség le‑
het a pályázat útján szerzett tá‑
mogatás…

– A központi költségvetés és 
az önkormányzat támogatása az 
alapellátást szolgálja, de termé-
szetesen valamennyi tagintéz-
mény mindent megtesz azért, 
hogy ezen kívül minden lehet-
séges forrást igénybe vegyen. 
Figyelemmel kíséri a pályázati 
lehetőségeket, és természete-
sen arra törekszik, hogy kiépít-
sen egy jól mûködő szponzori 
rendszert, keresi a civil szer-
vezetekkel való együttmûködés 
lehetőségeit, vagy egy-egy konk-
rét feladathoz kutat fel olyan 
támogatókat, amelyek plusz for-
rást hozhatnak, és ezáltal jobb 
minőségû szolgáltatást tudnak 
nyújtani ügyfeleiknek. 

– Van‑e olyan területe a szoci‑
ális munkának, amelyre napja‑
inkban különösen nagy figyel‑
met kell fordítani?

– Nem tudnék kiemelkedő 
területet említeni, ám annyi bi-
zonyos, hogy jóval szerteága-
zóbbak azok a problémák, ame-
lyekkel manapság megkeresnek 
bennünket, illetve amelyeket 
kezelnünk kell. Régebben talán 
könnyebb volt meghatározni, ka-

tegorizálni, mi a fő gond: anyagi, 
lakhatási, esetleg egészségügyi. 
Ma viszont ha egy problémával 
hozzánk fordul valaki, nagyon 
hamar kiderül, hogy sokkal több 
minden bújik meg a háttérben, 
amit szintén helyre kell hozni. 
Éppen ezért tartom fontosnak 
azt, hogy a Szociális Gondozó 
Központ tagintézményei is-
merjék egymás munkáját, mert 
mindegyik terület összefügg a 
többivel, és csak úgy tudunk 
igazán segíteni, ha átjárhatóak 
az intézményeink. Érden ez már 
nagyszerûen mûködik, és kiváló 
szakemberekből álló, ütős csa-
pat áll mögöttem, akik élvezik 
a csoportmunkát, remekül tud-
nak együtt dolgozni, amikor kö-
zös feladatokat kell megoldani. 
Lényeges az információ átadás, 
az átjárhatóság, és azt hiszem, 
ebben az ágazatban különösen 
fontos, hogy az itt dolgozók 
érezzék, nincsenek egyedül, 
hanem egy nagy csapathoz tar-
toznak. Bár különböző területen 
teszik a dolgukat, de a feladatuk 
közös: segíteni azoknak, akik 
elakadtak valamiben, krízishely-
zetbe kerültek, és velük együtt 
kell keresni a kiutat. 

 Bálint Edit

Írásom címébe nem véletlenül 
került meghatározóként a „bú-
za”. Most sokakban föltolulhat 
a kérdés: „Talán a kenyeret nem 
búzalisztből sütik?” De, bizony 
abból. A különbségek – kenyér 
és kenyér között – mégis na-
gyok. Körülnéztek már alapo-
san valamelyik kenyérboltban 
vagy akármelyik pláza pékosz-
tályán, hogy hány fajta kenyeret 
árusítanak? Netalán érdeklőd-
tek e témában a boltvezetőnél? 
Én már igen.

Van péküzlet, ahol 10-12, és 
van, ahol ennél többféle kenyér 
kapható. Csak néhányat soro-
lok ezek közül: barna, félbarna, 
fehér, rozs, rozsos, paprikás, 
házikenyér, köménymagos, 
burgonyás stb. Itt gyorsan ki 
kell jelentenem, hogy az imént 
említett „házi” jelzőt viselő ke-
nyér nem azonos az otthon da-
gasztott, kelesztett, banya- vagy 
udvari kemencében kisütött ta-
ligakerék nagyságú kenyérrel! 
És persze – legnagyobb fájdal-
mamra – nem azonos az édes-
anyám által gyúrt és dagasztott, 
kelesztett, majd a pékhez kül-
dött és ott kisütött kenyérrel 
sem! 

Tágítsuk azonban a látókö-
rünket!

Általában illik tudni, hogy ha-
zánkban átlagosan és évente öt-
millió tonna búzát termesztünk. 
Ebből a hazai szükséglet kettő 
és fél–hárommillió tonna között 
mozog. A felesleget nyilván ke-
reskedelmünk értékesíti külföl-
dön. Tudnunk kell ehhez azt is, 
hogy Európában kedvelik, sőt, 
keresik a magyar földön termelt 

búzát. Az ok: a mi búzánknak a 
Kárpát-medencei éghajlat követ-
keztében nagy a sikértartalma. 
Minél nagyobb a sikértartalom, 
annál táplálóbb a kenyér. Ennek 
a héja a sütés után pikkelyesen 
fényes, ropogós, belseje pedig 
foszlós, lukacsos. 

Minél kisebb a búza sikér-
tartalma, a belőle sütött kenyér 
annál tömörebb, s a héja egyál-
talán nem ropogós, hanem vé-
kony, és fogyasztása nehézkes. 
Az ember ennek evése során 
úgy érzi, hogy rághatatlan de-
rékszíjjal van dolga. 

A franciák például az ún. 
baguette kenyerüket képtele-
nek lennének kisütni magyar 
búzaliszt hozzáadása nélkül. 
Éppen ezért évente több ezer 
mázsa búzát vásárolnak tőlünk. 
Jellemző, hogy például az I. és 
II. világháború dúlása közepette 
is búzakereskedőink eljuttatták 
hozzájuk – még a hosszú vízi 
utat is kockáztatva – a hazánk-
ban termesztett búzát. 

Rendszeres vevőink kö-
zé tartozik Olasz-, Német- és 
Franciaország, de előszeretettel 
vásárolnak még a hollandok és 
a skandináv államok is. 

Az elmondottakkal is ma-
gyarázható, hogy előadódnak 
évek, amikor nekünk a hazai 
búzából kevesebb vagy egyál-
talán nem jut, mert gazdasági 
kényszerûségből külföldön ad-
juk el az egész mennyiséget. 

Tudom, hogy bizonyos fokig 
túlzok, ha kijelentem, hosszú 
évtizedekkel ezelőtt ettem utol-
jára olyan ropogós héjú, foszlós 
kenyeret, amely hazai búzából 

készült. Jellemző, hogy uno-
káim, akik közül többen elérik 
a harmincéves kort, még éle-
tükben nem jutottak ilyen ke-
nyérhez. Ilyet nem is láttak, 
tehát ízüket sem ismerik, így 
aztán igényük sincs rá, noha 
szervezetük megkívánná azt a 
bizonyos sikért, amely az élet-
erőt adja. 

Mi a megoldás? Kézenfekvő 

lenne, ha az ország gazdasági 
állapota és helyzete megenged-
né, hogy minden magyar ál-
lampolgár, az óvodástól az agg 
korúakig hazai búzából sütött 
kenyeret fogyasztana. 

Mikor lesz ez? Nem tudom. 
Sajnos, ezt sem gazdasági szak-
embereink, sem politikusaink 
sem tudják. 

 Bíró András

Búzakenyér

A szerzõ portréja – Szentgyörgyi Erika alkotása

Beszélgetés Récsei Krisztinával, a Szociális Gondozó Központ új vezetõjével

„Kiváló szakemberekbõl álló csapat van mögöttem”
Megbízott helyettes vezetõként már tavaly szeptember
tõl Récsei Krisztina irányította a hat tagintézménybõl 
álló Érdi Szociális Gondozó Központot, majd a vezetõi 
megbízásra kiírt pályázat elbírálását követõen, a 
közgyûlés egyhangú döntése alapján, ez év április 14
étõl hivatalosan is megkapta az öt évre szóló igazgatói 
kinevezését. 

Récsei Krisztina a vakációzó apróságoknak szervezett Parkoló program-
ban tavaly még a Családsegítõ Szolgálat vezetõjeként foglalkozott a gyer-
mekekkel - ha ideje engedi, az idén is ellátogat a nyári foglalkozásokra 

A gondozó központ új vezetõje – a kép közepén, kockás ingben - a 
közgyûlés értekezletei elõtt a Szociális és Egészségügyi Bizottság munká-
jában is rendszeresen részt vesz

panoráma

Értesítés
Az Érd és Térsége Víziközmû Kft és az Érd és Térsége 
Csatorna-szolgáltató Kft tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 
2014. július 28. és augusztus 1. közötti napokon (hétfőtől 
péntekig), az Érd, Felső u. 2. alatti Ügyfélszolgálati Irodánk 
zárva tart, a személyes ügyfélszolgálat – átépítési munkálatok 
miatt – szünetel.

Nyitás: 2014. augusztus 4. hétfő, 8:00 óra

Ügyfélszolgálati irodánk zárva tartása alatt munkanapokon 
az ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu és az ugyfelszolgalat@
erdicsatornamuvek.hu elektronikus levélcímeken, továbbá 
a www.erdivizmuvek.hu és a www.erdicsatornamuvek.hu 
weboldalainkon elérhető elektronikus ügyfélszolgálatokon, 
valamint a +36-23-521751 telefonos ügyfélszolgálaton állunk 
szíves rendelkezésükre!

Szíves megértésüket köszönjük.
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Veres Judit doktornő egy esz-
tendeje mûködtet a szakorvosi 
rendelőben nemzetközi utazási 
tanácsadót és oltóközpontot. Õt 
kérdeztük arról, hogy milyen 
betegségeket lehet, illetve kell 
védőoltással megelőznünk, ha 
külföldre indulunk.

– A gyermekkori védőoltások 
kötelezőek, illetve vannak aján‑
lottak is. A felnőttekkel mi a 
helyzet? Õk élnek‑e a védőoltá‑
sok nyújtotta biztonsággal?

– Gyermekgyógyászként na-
gyon fontos feladatom a kicsik 
oltása. A kötelező védekezés-
nek köszönhetően sok rend-
kívül fertőző, gyakran halálos 
kimenetelû betegséget kiszo-
rítottunk. Az egész világon 
példaértékû a magyar oltási 
rend, már ami a gyermekeket 
illeti. A felnőtteknél már más a 
helyzet; kevesen tudják, hogy 
a gyerekkorból kinőve is léte-
zik oltási naptár. Bizonyos ol-
tások minden felnőtt számára 
javasoltak, egyesek csupán a 
rizikócsoportoknak (részlete-
sen lásd a mellékelt oltási nap-
tárban – a szerk.). Fontos tudni 
azt is, hogy egyes védőoltások 
nem nyújtanak élethosszig tar-
tó védettséget, gondoljunk csak 
az influenza, vagy a kullancs 
encephalitis elleni oltásokra. 
Ezek olyan betegségek, ame-
lyekkel itthon is találkozhatnak 
a felnőttek és gyermekek. Egyes 
nagyon súlyos, akár halálos be-
tegségekkel viszont csak külföl-
di utak során fertőződhetnek 
meg az utazók. Ilyen például a 
sárgaláz, a malária.

– Tudna mondani pár példát 
arra, hogy a kedvelt utazási cél‑
pontokon milyen fertőzésekkel 
kell szembenézniük a nyaralók‑
nak? 

– A Hepatitis A vírus gyak-
ran előfordul Afrika és Ázsia 
országaiban, jelen van a medi-
terrán vidéken, a közel-keleti 
országokban, illetve Közép- és 
Dél-Amerikában. A kórokozó 
szájon át, mosatlan zöldségek-
kel, gyümölcsökkel, fertőzött 
élelmiszerekkel, a part menti 

vizekben tenyésztett tengeri 
állatokból készült nyers vagy 
nem eléggé átfőzött tengeri 
ételekkel, vagy nem megfele-
lő minőségû vízzel kerül be a 
szervezetbe. A Földközi-tenger 
kagylóinak jelentős százaléka 
Hepatitis A vírussal fertőzött. 
Az ivóvíz esetleges szennye-
zettsége miatt javasoljuk, hogy 
fogmosáshoz is használjanak 
palackozott vizet. Érdemes 
odafigyelni a jégkockára is, 
amit rendszerint csapvízből 
készítenek. A Hepatitis B ví-
rus (ez testnedvekkel terjed) 
gyakran fordul elő Ázsiában, 
Afrikában, Dél-Amerikában, a 
Közel-Keleten, és sajnos egy-
re gyakoribb Európában is. 
A hastífusz széklettel terjed, 
szennyezett étel és ital, víz, fer-
tőzött eszközök közvetíthetik; 
Ázsia, Afrika és Latin-Amerika 
államaiban gyakori (érdemes 
itt kiemelni Egyiptomot, ahol 
feltétlenül ajánlott a védőoltás). 
A járványos agyhártyagyulladás 
cseppfertőzéssel terjed, és első-
sorban az Afrika középső részé-
re utazóknak kell védekezniük 
ellene, de Ázsiában is előfor-
dulhat. A maláriát szúnyog 
terjeszti. Százhét országban 
igen gyakori az előfordulása; 
elterjedt Ázsia, Afrika, Közép- 
és Dél-Amerika, Óceánia és a 
Karib-térség bizonyos területe-
in. Érdemes megemlíteni, hogy 
Törökország délnyugati része is 
a fertőzött területekhez tartozik. 
Védőoltás még nincs ellene, de 
gyógyszerrel és odafigyeléssel a 
betegség megelőzhető. Szintén 
szúnyogok terjesztik a sárgaláz 
vírusát. A betegség igen gyako-
ri az afrikai és a dél-amerikai 
trópusi, szubtrópusi régióban. 
A sárgaláz elleni védőoltás be-
adatása fenti úti célok esetében 
kötelező. Szeretném felhívni a 
figyelmet arra is: az Egyesült 
Államokban nagyon komolyan 
veszik a védőoltások meglétét, 
így aki hosszabb időt kíván az 
USÁ-ban tölteni, vagy munkát 
szeretne vállalni, annak szük-
sége van nemzetközi oltási 

könyvre, illetve bizonyos védő-
oltásokra – ezeket ugyan kint is 
beszerezheti az utazó, de jóval 
drágábban, mint itthon. 

– Ezeket az oltásokat csak az 
oltóközpontban tudják beadatni 
a nyaralni indulók, vagy pedig a 
háziorvosuknál is?

– Egyeseket igen, de jelen-
tős részüket nem. Az OEP a 
védőoltásokat nem finanszíroz-
za, de egészségpénztár terhé-
re elszámolhatók. Az oltóköz-
pontban természetesen beadat-
hatók, azonban nemcsak úgy 
hûbelebalázs-módra, hanem 
oltási terv alapján. Ha valaki 
például afrikai szafarira készül, 
eljön hozzám az oltóközpont-
ba, ahol megvizsgálom és körül-
tekintően összeállítom az oltási 
tervet, ami alapján megkapja a 
szükséges vakcinákat. 

– Honnan tudja az illető, hogy 
neki egyáltalán szüksége van 
védőoltásra? Az utazási irodák 
figyelmeztetik erre az ügyfele‑
iket?

– Az emberek egy-egy na-
gyobb út előtt általában tájéko-
zódnak; ebben természetesen 
az utazási irodák is segítenek. 
Az úti cél ismeretében elmon-
dom a hozzám fordulóknak, 
hogy szükségük van-e, és ha 
igen, milyen védőoltásokra. Aki 
például Brazíliába utazik, an-
nak kötelező a sárgaláz elleni 
védőoltás, amit ha itthon elmu-
lasztott, az országba lépéskor 
kell beadatnia – és vállalnia a 
borsos költségeket, illetve azt, 
hogy az oltás esetleges mellék-
hatásai kellemetlenné teszik a 
nyaralás első napjait. 

– Ezek a védőoltások az uta‑
zás kezdete előtt közvetlenül is 
beadathatók?

– Nem mindegyik, ezért én 
azt szoktam javasolni, hogy in-
dulás előtt legalább hat héttel 
keressék fel az oltóközpontot az 
egzotikus útra indulók. Így ké-
nyelmesen összeállítható az ol-
tási terv, illetve az esetleges kel-
lemetlen tünetek is könnyebben 
elviselhetők itthon. Mellékhatás 
elenyésző mennyiségben fordul 
elő. Természetesen van mód 
utazás előtt egy-két héttel is 
egyes oltások beadatására.

– Biztosan vannak olyanok 
is, akik nem élnek ezzel a le‑
hetőséggel, és védelem nélkül 
vágnak neki az útnak.

– Igen, vannak ilyen turisták 
is. Sajnos, a fel nem készült uta-

zók 10-20 százaléka megbeteg-
szik. Aki lázasan tér haza egy 
egzotikus utazásról, annak azt 
ajánlom, mihamarabb keresse 
fel háziorvosát, és mondja el 
neki, hol nyaralt. Ha védőoltást 
nem is adat be az utazó, min-
denképp kössön biztosítást!

– Mennyibe kerülnek egyéb‑
ként ezek a védőoltások?

– Az oltási terv elkészítése 
3500 forint, egy oltás beadá-
sa 1000 forint, és ehhez jön 
még az oltóanyag ára, ami 5–10 
ezer forint lehet. Ez talán ön-
magában soknak tûnik, de ha 
azt nézzük, hogy egy egzotikus 
nyaralás több százezer forintba 
kerül, akkor nem olyan nagy 
költség… Nem beszélve arról, 
hogy az egészségünk minden-
nél drágább – aki megbetegszik, 
minden pénzt megadna azért, 
hogy azonnal meggyógyuljon. 

Ki kell emelni azt is: ezek a 
védőoltások nemcsak egy-egy 
szezonra, hanem több évre 
szólnak, például a Hepatitis B, 
illetve a sárgaláz elleni oltás tíz, 
a Hepatitis A elleni öt, a tífusz 
elleni három évig véd. 

– Védőoltásra nemcsak az uta‑
zóknak lehet szükségük… 

– Így igaz. Megbetegedési ve-
szély elhárítása miatt is lehet 
adni védőoltást – például a már 
említett kullancs encephalitis, 
fertőző májgyulladás, veszett-
ség, méhnyakrák ellen. Ezeket 
szintén kérhetik az oltóköz-
pontban. Emellett foglalkozom 
munkakörhöz kapcsolódó vé-
dőoltások beadásával is – gon-
doljunk csak a csatornamunká-
sokra, akik hepatitis és tífusz 
elleni oltásokat kapnak (ezeket 
a munkáltató finanszírozza). 
A kullancs encephalitis elleni 

védőoltás esetében szeretném 
felhívni a figyelmet arra: mivel 
három adagban kell az oltási 
sort beadni, célszerû a védeke-
zést szeptemberben elkezdeni, 
hogy tavaszra a védettség biz-
tosan kialakuljon. Ezt követően 
már csak emlékeztető oltásra 
van szükség három-, majd öt-
évente. 

– Még van idő beoltatni ma‑
gunkat a nyaralások előtt. Mikor 
van rendelés? 

– Minden kedden 17-19 óra 
között várom a pácienseket a 
szakorvosi rendelőintézet I. 
emeletén. Amennyiben lehet-
séges, jó, ha időpontot kér a 
páciens a 23/376-975-ös,  vagy a 
23/369-039-es, illetve a 30/962-
6292-es telefonszámon – de ha 
szükséges, bejelentés nélkül is 
fogadom az érdeklődőket.

 Ádám Katalin

Malária, tífusz, sárgaláz – amit egzotikus utazások elõtt tudni kell

Oltóközpont Érden, nemcsak nyaralni indulóknak
A védõoltás szóról a mumpsz, a kanyaró, a diftéria, a 
tuberkulózis elleni vakcina jut eszünkbe, amit a kisgyer-
mekek kapnak kötelezõ jelleggel. Kevesebben gondol-
nak arra, hogy külföldi nyaralás elõtt is érdemes – vagy 
kötelezõ – beadatni bizonyos védõoltásokat, elkerülendõ 
például egy csúnya, többnapos hasmenést. 

Második alkalommal rendez-
te meg délutáni táborozóját a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára, Népek me-
séi címmel. A hét–tizenkét éves 
korú gyerekek meséken, játéko-
kon és kézmûves foglalkozáso-
kon keresztül ismerkedhettek 
meg a magyar népmesékkel, 
a hungarikumokkal, az óko-
ri és a távol-keleti kultúrával, 
illetve a világ nagy hódítóival. 
E történelmi-kulturális barango-
lások – amelyekbe egy napra a 
Zenei könyvtár is bekapcsolódott 
– június 23-tól 27-ig tartottak, ti-
zenhat gyerek részvételével.

– Délutáni táborozónkat ta-
valy rendeztük meg először, 
nagy sikerrel, ami abból is le-

mérhető, hogy az idei tábor 
tavaszi szervezésekor annyian 
jelentkeztek a gyermekkönyv-
tárba járó gyerekek közül, hogy 
rögtön betelt a létszám – mond-
ta lapunknak Kondriné Varga 
Kornélia gyermekkönyvtáros. 

– Az öt nap alatt minden dél-
után más-más nép kultúráját, 
meséit, hagyományait elevení-
tettük fel a gyerekeknek, játékos 
formában, hiszen ha a hét- és a 
tizenkét évesek más-más kor-
csoportba tartoznak is, játszani 
egyformán szeretnek. Hétfőn 
például, a magyar népmesés 
napunkon a hungarikumokból 
állítottunk össze kóstolót a gye-
rekeknek, elrejtve pár kakukk-
tojást is. Ezen a napon Kacor 

király meséjével ismerkedhet-
tek még meg a táborozók, a 
kézmûves foglalkozáson pedig 
textilt festettek. Kedden az ókori 
kultúra volt terítéken; a gyere-
keket ezen a napon egy külön-
leges akadálypályával, karkö-
tő- és pajzskészítéssel vártuk. 
Szerdán zenei könyvtárosunk 
világ körüli útra vitte a gyere-
keket, természetesen a zene se-
gítségével. Csütörtökön, a távol-
keleti napon többek közt pálci-
kás evőversenyt tartottunk – a 
legügyesebbek nemcsak a na-
gyobb csokidarabokat, hanem 
a sós rágicsákat is pálcikával 
kapták be… Pénteken, a hódítók 
napján Amerika felfedezéséről, 
az indiánokról, illetve a vikin-
gekről beszélgettünk, és játékos 
kincskeresést tartottunk: a gye-
rekeknek egy kalóztérkép segít-
ségével kellett megkeresniük az 
elrejtett finomságokat – ismer-
tette a változatos programot a 
gyermekkönyvtáros.

A játékos, kalandos progra-
mok – könyvtári táborról lévén 
szó – természetesen a kultúrára, 

a könyvekre épültek, felkeltve a 
gyerekek igényét az olvasásra. 
Nem véletlen, hogy – mint a ta-
valyi tapasztalatok mutatják – a 
táborozó gyerekek később rend-
szeresen látogatják a gyermek-
könyvtárat. Igaz, jórészük eddig 
is gyakran eljött a Hivatalnok 
utcai intézménybe, ahol év köz-
ben is kézmûves és kulturális 
foglalkozások, játékok várják 
a kisebbeket és nagyobbakat, 
gyerekekhez illő környezetben. 
Az apróságok, kistestvérek a ját-
szószőnyegen ismerkedhetnek a 
lapozgatókkal, a nagyobbacskák 
rajzolhatnak, a tinik internetez-
hetnek is a könyvek kölcsön-
zése mellett. Lehet itt mackót 
varrni tavaszodó délutánokon 
és havonta kézmûves foglalko-
zással ünnepelni a jeles napo-
kat. A gyerekek, akik ide jár-
nak, észrevétlenül elsajátítják a 
könyvtári szabályokat, és – nem 
mellesleg – olvasóvá válnak, 
akiknek a könyvtár közösségi 
tér is, nemcsak az az intézmény, 
ahonnan ki lehet kölcsönözni a 
kötelező olvasmányokat.

– Igyekszünk színesebbé, vi-
dámabbá tenni a könyvtárat; 
az elmúlt fél évben különbö-
ző felújításokat végeztünk, és 
új eszközöket is beszereztünk. 
A vezetőségünk ehhez minden 
segítséget megad. Most, a nyá-
ri zárás idején a szőnyegeket 
cseréljük ki. Itt szeretném fel-
hívni olvasóink figyelmét, hogy 
a gyermekkönyvtár augusztus 
4-től két hétig zárva tart – tette 
hozzá Kondriné Varga Kornélia, 
aki kollégájával, Szatmáry 
Évával már a jövő tanévi prog-
ramokat tervezi. 

Talán érdemes megemlíteni 

azt is: ezek a programok vagy 
ingyenesek, vagy jelképes ösz-
szegbe kerülnek. A gyerekek 
ingyenesen iratkozhatnak be 
és kölcsönözhetnek, a kéz-
mûves foglalkozások díja pe-
dig száz forint személyenként. 
A nyári tábor – amelyen a 
gyerekek finomságokat kóstol-
gattak, kókuszgolyót készítet-
tek, enni és inni kaptak, és a 
kézmûveskedésnek is komoly 
anyagszükséglete volt – napi 
ötszáz forintba került; a többi 
költséget a könyvtár állta saját 
költségvetéséből. 

 Ádám Katalin

Délutáni táborozó, ízletes, kalandos és mesés programokkal

Kulturális barangolás a gyerekkönyvtárban
Csokicsipegetés pálcikával, tarisznyafestés, hunga-
rikumok kóstolgatása, kincskeresés és „ókori” aka-
dálypálya – többek közt ezek a programok szerepel-
tek a gyermekkönyvtár ötnapos délutáni táborában, 
amelyen 7–12 éves gyerekek ismerkedhettek meg 
különbözõ népek kultúrájával mesék, játékos felada-
tok, kézmûves foglalkozások segítségével.

Készülnek a tarisznyák a gyermekkönyvtár délutáni táborozó foglalkozásán
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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.

113 TAVASZI FELFRISSÜLÉS 

Akciós ár:
10.450 Ft

Listaár: 
20.900 Ft

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

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

110 FELFRISSÜLÉS ZSÓRY FÜRDŐN 

Akciós ár:
20.000 Ft

Listaár: 
40.000 Ft

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

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

109 JÁTSZÓHÁZI PÁROS BÉRLET 

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

Csizmás Kandúr Játszóház
XIV. Bp. Fogarasi út 47-51. 
Tel.: 06 1 426 6230
www.csizmaskandurjatszohaz.hu 

20.000 Ft értékű,
2 db 10 alkalmas 
Játszóházi Bérlet 
a Csizmás Kandúr 
Játszóházba.

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! 

Újdonság lesz a Dalok új szólamban című 
nagyszabású show-műsor rendezvénysoro-
zat nyolcadik előadásán, hogy a fellépők nem 
csak zongorakísérettel és zenei alapra adják 
elő a máshol még nem énekelt dalokat, ha-
nem a színpadon élőben keveri a fellépők ze-
néit DJ Stormasound. Szabó Dávid elárulta: „A 
számok ennek köszönhetően modern hangzást 
kapnak. A zenei stílusok között válogatva ezért 
ajánlom ezt a délutánt a színházba járó mű-
kedvelő közönségnek, hogy ismerjék meg köny-
nyűzenei oldalamat. És ajánlom azoknak is, 
akik az X-Faktorban láttak, hogy jöjjenek el és 
hallgasság meg, milyen, ha a komolyabb éne-
met mutatom meg…”

Serbán Attila elárulta, saját dalaival érkezik a 
MOM-ba, például az Eurovíziós Dalfesztiválra 
írt számát teljesen áthangszerelték. „Ha őszinte 
lehetek, négy  jó értelemben vett őrült lép majd 
színpadra, amiből csak jó sülhet ki.”

A show-n Mészáros Árpád Zsolt popdalokat 
és musicalslágereket is énekel. „Talán furán 
hangzik, de már a karácsonyi lemezem előké-
születeinél tartunk és erről az albumról is sze-
retnék kifejezetten erre az alkalomra áthangsze-
relni dalokat. Az is biztos, hogy sokat fogunk 
improvizálni a színpadon.”

Vastag Csaba elsősorban Conecto című leme-
zéről válogat. „Aki járt már a Dalok új szólam-
ban sorozat valamelyik állomásán, az tudja, a 
közösségi élményre nagy hangsúlyt fektetünk, 
a mi négyesfogatunkra egybként sem jellemző 
a távolságtartás” – tette hozzá Vastag Csaba.

Természetesen a különleges hangulat mellé 
szinte kötelezőek a táncosok, Szabó Kriszti és 
Kugler Zsolt. A délután tehát rendkívül inter-
aktívnak és változatosnak ígérkezik. A szerve-
zők meglepetésvendéget is ígérnek, de még a 
színészek sem tudják, ki lép majd ötödikként 
színpadra július 6-án…  

Meglepetések
a musicalsztároktól!

Mészáros Árpád Zsolt, Szabó Dávid, Vastag Csaba és Serbán Attila a színhá-
zi szezon végét nagyszabású koncerttel ünnepli. A MOM Kulturális 
Központban, július 6-án délután a Dalok új szólamban című előadásukra 
eddig soha nem hallott dalokkal és meglepetésekkel készülnek.

AJTÓ-ABLAK

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

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

www.diadaliv2001.hu

- az ország legnagyobb gyártóitól - 7 év garanciával

Kérjen irodánktól személyre szabott ajánlatot!
Már 12 éve a lakosság szolgálatában!
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Biztonsági õrök részére az utolsó 
különbözeti vizsga Martonvásáron! 
0630/948-2646

ÁLLÁST KERES

Felsõfokú ápolói végzettségû, 20 
éve alapellátási gyakorlattal és infor-
matikai ismeretekkel munkát keres. 
T:06 20 925 1959





ÁLLATORVOS

ANTIK-RÉGISÉG

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BURKOLÁS

Csempézés, padlóburkolás, javí-
tás. Tel.: 0670-541-9022

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS



HASZNÁLT RUHÁZAT

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Érden piachoz közel 4 szobás csa-
ládi ház két bejárattal 1730 m²-es 
telken gazdasági, ipari tevékenységre 
alkalmas 200 m²-es garázzsal eladó. 
Ár: 16,9 M Ft; T:06 20 2270 136

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

Érden a központban I. emeleti 2 
szobás, étkezõkonyhás 56 m² fel-
újított lakás eladó, iár: 9 M Ft, T:06 
30 634 4852

JÁRMÛ

KERT

KIADÓ

Érd-Parkvárosban kiadó különálló 
öreg 2 szoba összkomfortos, búto-
rozott ház. Gyerekesnek is. T:0630 
434 7302

Érdi lakótelepen 54 m²-es 2 
szoba+hallos lakás kiadó, lift van. 
50 E Ft+rezsi+2 hó kaució. T:06 
20 241 3784

Érdi lakótelepen 2 szobás felújí-
tott, bútorozott földszinti lakás kiadó 
55 E Ft+rezsi.T: 06-20/934-3425

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

Érden külön bejáratú szoba kiadó 
1 fõnek rezsivel 39 E Ft, kaució 
nincs. T:06 70 513 9174

Érdligeten komfortos faház kiadó 
28 E Ft+rezsi+1 havi kaució. T:06 
30 966 0054





















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

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Pótvizsgára felkészítés matematiká-
ból és fizikából, általános- és középis-
kolásoknak. T:06 20 516 5684

Angol, francia érettségire, nyelv-
vizsgára felkészítést vállalok. T:06 
30 963 1634

PARKETTÁZÁS

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

SZABÓ









SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

TÁRSKERESÕ

TELEK

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

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS





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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A beszélgetés elején Zsuzsa rög-
tön  felajánlotta,  hogy  –  a  sport-
ban  megszokott  gyakorlatnak 
megfelelően – tegeződjünk, amit 
természetesen  megtiszteltetés-
ként és szívesen fogadtam.

– Az év első Világkupa verse-
nyén rögtön ezüstérmet szerez-
tél, most pedig első lettél a stras-
bourgi integrált vívó Európa-
bajnokságon. Várható volt ez a 
győzelem?

–  Az  év  első  félévét  ennek 
a  versenynek  szenteltük,  erre 
készültünk  edzőmmel,  Feczer 
Viktorral.  Címvédőként  utaz-
tam  a  versenyre,  kicsit  nehe-
zebb  így  pástra  lépni,  de  aki 
ismer engem, tudja, hogy szere-
tek nyerni. Az előző napon pár-
bajtőrben  csak  ötödik  lettem, 
az  sokkolt,  aznap  nem  ment  a 
vívás. Másnap viszont…

– A mostani franciaországi vi-
adal integrált Európa-bajnokság 
volt. Ez mit jelent?

–  Azt  jelenti,  hogy  az  ép  ví-
vók  és  a  kerekesszékes  vívók 
Európa-bajnoksága  egy  hely-
színen,  egy  időpontban  kerül 
megrendezésre. Kimagaslóan jó 
rendezésû  versenyt  bonyolítot-
tak  le  a  franciák,  ők  nagyon 
előtérbe helyezik, hogy az ép és 
a  mozgáskorlátozott  sportolók 
közös  eseményen  versenyez-
hessenek,  persze  ki-ki  a  maga 
kategóriájában.  Számomra  ez 
azért  fontos, mert  én velük ké-

szülök, együtt edzünk egész év-
ben. Jó volt látni a sporttársaim 
küzdelmeit,  ez  nekem  mindig 
óriási plusz erőt ad.

– A versenyen „lesöpörted” a 
mezőnyt, hiszen 6 találatnál 
többet senkinek nem engedtél 
meg. Minden összejött?

–  Az  edzőm,  Feczer  Viktor  a 
tőr szakág legjobb szakembere, 
ép  sportolóknál  is  edz,  most 
én vagyok az egyetlen kerekes-
székes  tanítványa.  Õ  a  kulcsa 
ennek  a  sikernek,  hiszen  min-
dig  minden  taktikára  tudja  a 
megoldást és ezt meg  is  tanítja 
nekem.  Az  ő  precizitása  ragadt 
rám, edzésen sem a mennyiség-
re,  hanem  a  vívás  minőségére 
helyezi a hangsúlyt.

– Kinek bizonyítasz az ilyen 
sikerekkel?

–  Ezen  sokat  gondolkodtam 
már,  legfőképpen  magamnak 
és  azoknak  az  embereknek, 
akik  hisznek  bennem.  A csa-
ládomnak, a barátaimnak…

– Először 1998-ban hívtak le a 
vívóterembe. Mit gondoltál ak-
kor, mi lesz ebből?

– Egy két napig nem találtam 
a  helyem,  nem  tudtam  elkép-
zelni,  hogy  én  meg  a  kerekes-
szék  meg  a  vívás…  De  kihívást 
éreztem  ebben  a  sportban  és 
már akkor meg volt bennem az 
olimpián való részvétel vágya.

– Már 2000-ben a Sydney pa-
ralimpiáról két bronzéremmel 

tértél haza. Rövid időn belül 
tehát igen magasra tetted a mér-
cét…

– Ez egy nagyon érdekes tör-
ténet.  Sportszerető  családban 
nőttem fel, a  szüleim sokat se-
gítettek  a  sportpályafutásom 
során  és  belém  nevelődött  a 
küzdeni akarás. Volt egy jó né-
hány  éves  sportolói  múltam, 
hisz  hosszú  éveken  át  úsztam, 
ez  adott  egy  fizikális  alapot  és 
ehhez  jött  a  szülői  vénából  fa-
kadó, sporthoz való hozzáállás. 
Talán ez hozhatta meg hamar az 
első sikert. Plusz volt egy nagy 
vágyam,  hogy  Ausztráliába  el-
jussak. 

– Az első paralimpiai siker 
után minden évben érmekkel 
tértél haza világversenyekről, de 
a legnagyobb sikert talán 2009 
hozta el számodra, ekkor szüle-
tett ugyanis a kislányod.

– Igen, ez a legnagyobb siker 
az  életemben.  Zselyke  most  4 
és  fél éves és nagyon boldogan 
élünk.

– Hogyan lehet összeegyeztet-
ni esetedben az anyaságot, a 
családot és az élsportot? Lehet-e 
fontossági sorrendet felállítani?

– A kislányom a legfontosabb, 
de  nem  lehet  különválasztani 
ezeket  a dolgokat.  Így  teljes  az 
életem.  Zselyke  születése  előtt 
sokat gondolkodtam azon, hogy 
mi  lesz  majd,  hogyan  fogom 
újra formába hozni magam. De 
nem  volt  gond,  szülés  után  4 
hónappal  én  már  a  vívóterem-
ben voltam.

– Aztán 2010-ben ott folytat-
tad, ahol szülés előtt abbahagy-
tad, hiszen egy világbajnoki 
ezüstéremmel tértél vissza a 
pástra.

– Igen. Mintha ki se hagytam 
volna.

– Edződdel, Feczer Viktorral 
milyen a kapcsolatod?

–  Nagyon  szerencsésnek  ér-
zem  magam.  2002-ben  kerül-
tünk először össze mint edző és 
tanítványa, előtte vívótársak vol-
tunk. Nagyon sokat köszönhetek 
neki,  olyan  barátság  alakult  ki 
köztünk, ami nagyon fontos szá-
momra  és  azt  gondolom,  hogy 
tőle  jobb  edzőt  nem  is  kaphat-
nék és nem is szeretnék.

– Minden sikeres sportoló mö-
gött áll valaki. Mögötted kik 
azok, akik nélkül nem lennél 
sikeres?

– A családom, ez egyértelmû. 
Sokszor  hangsúlyozom,  ha 
nincs  a  család,  akkor  én  biz-
tos nem tartanék  itt, ahol most 
tartok.  Nagyon  hálás  vagyok  a 
szüleimnek és a családomnak a 
támogatásért, azért, hogy a kis-
lányom  mellett  is  sikeres  spor-
toló tudok lenni.

– Ha kérdezhetek ilyet: miért 
éri meg sportolni?

–  A sport  megtanít  önfegye-
lemre,  magabiztosságra,  kitar-
tásra. Megmutatja, mi a tisztelet 
és hogyan tudod elérni a célod, 
akár parasportolóként is.

– Rio de Janeiro. 2016. Lesz 
érdi paralimpiai bajnokunk?

–  Legyen.  Először  jussak  ki. 
Szeptembertől  kezdődik  a  kva-
lifikációs  versenysorozat,  rövi-
desen  pedig  kezdődik  a  felké-
szülés. Nagyon nehéz lesz. Sok 
múlik a kvalifikáción, sok múlik 
majd az aznapi hangulaton, for-
mán,  de  mindent  meg  fogok 
tenni. Én hiszek benne…

– Köszönöm a beszélgetést és 
az összes érdi nevében gratu-
lálok az újabb Európa-bajnoki 
címhez, egyben sok sikert kívá-
nok a jövőben is! Mi is hiszünk 
benned…

  Cseresnyés Attila

Beszélgetés Krajnyák Zsuzsanna Európa- és világbajnok kerekesszékes vívóval

Újra Európa csúcsán az érdi vívónõ

A gyõzelem után Feczer Viktorral, az edzõvel

Zsuzsa érdi otthonában fogadott; a ház körül épp mun-
kálatok zajlottak, mint mondta, így a verseny után van 
csak ideje itthon tevékenykedni, edzõjétõl pedig kapott 
pár hét pihenõt. Az alkalmat kihasználva épp kerí-
tésfestés közben ültünk le beszélgetni a nappaliban, 
melynek szinten minden szegletét érmek és serlegek 
díszítik. 

Krajnyák Zsuzsanna Európa csúcsán

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, 
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