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Városi kitüntetések
Két újabb önkormányzati elismerést adott át 
T. Mészáros András polgármester.

2

Aszfaltozás és locsolás
Nyáron több utca is megújul Érden; a burkolat 
mellett a felszíni vízelvezetést is kiépítik.

3

Megújulnak az utak

A csatornaprogramban 40 kilométernyi új út épült a városban, zömmel tavaly 
nyáron. Most újabb tíz kilométerrel bõvül az aszfaltutak mennyisége, részben  a 
csatornázási B programhoz kapcsolódva. E program egyik célja az, hogy a már 
megépült csatornarendszert megóvják a felszíni víz pusztításától, ezért a kritikus 
helyeken leaszfaltozzák az utat, és kialakítják a vízelvezetõ rendszert. 5. oldal

Népszerû vakációs programok
A Szociális Gondozó 
Központ tagintézmé
nyeinek; a Módszertani 
Gyermekjóléti Központ
nak és a Családsegítõ 
Szolgálatnak a munka
társai már hatodik éve 
töltik meg tartalommal 
és soksok játékkal, ér
dekes és hasznos el
foglaltsággal a vakáció 
napjait azon apróságok 
számára, akik elfog
laltságot és társaságot 
keresnek a szünidõben. 
 4. oldal

Búcsú Teleki Gézától

Máriabesnyõn, ez év június 5én, mély részvét mellett 
búcsúztatták Teleki Géza biológust, antropológust, 
egyetemi tanárt, akinek hamvait nagyapja, Teleki Pál 
földrajztudós, hajdani miniszterelnök sírjában he
lyezték nyugalomra. A családtagok, barátok, tisztelõk 
mellett jelen voltak a gödöllõi Teleki Pál Egyesület 
tagjai, akik immár negyedszázada ápolják a Teleki
emlékeket.  12. oldal

Esti hangtárlat
Érdi képzõmûvészek alkotásai láthatók a 
Velencei-tavi Galériában augusztus végéig.

11

Kék hírek
A nyomozók nemrég egy holttest maradvá-
nyait ásták ki egy érdi családi háznál.

13

Országos 
verseny

Negyedik alkalommal ren
dezte meg a Magyar Szink
ronúszó Szövetség kiemelt 
versenyét, a Hungarian 
Opent. 16. oldal

Mûvésztelep

Hamarosan ismét meg
nyitja kapuit az Érdi 
Mûvésztelep, ezúttal im
már hatodszor. Az eddi
gi tapasztalatokról, és 
arról, hogy változike a 
korábbiakhoz képest va
lamiben az idei alkotói 
tábor, Kéri Mihállyal, a 
Mûvésztelep vezetõjével 
beszélgettünk. 7. oldal
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/374-8877 
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

Dr. Győri Zsuzsanna belgyó-
gyászt és tüdőgyógyász szak-
orvost nagyon sokan ismerik 
városunkban – azok biztosan, 
akik megfordultak már az érdi 
tüdőgondozóban, amely intéz-
ménynek immár másfél évtize-
de, pontosabban 1999 óta ő a 
vezetője. Orvosdoktori diplo-
máját 1974-ben szerezte meg, 
majd belgyógyászként kezdte 
pályafutását. Előbb a budapesti 
Weil Emil Kórház belgyógyá-
szati osztályán dolgozott, ahol 
1981-ben belgyógyászatból 
szakvizsgát tett. Ezt követően 
a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Pulmonológiai Klini-
kájának munkatársa lett. Az 
Érdi Szakorvosi Rendelőintézet 
– ma már Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény – tüdő-
gondozójának vezetését 1999-
ben vette át, és azóta is ennek 
a tagintézménynek a vezető fő-
orvosa. 

A kitüntetését követően úgy 
nyilatkozott: mivel korábban 25 
évet töltött el a kórházi ágyak 
mellett, így munkája folytatása-
kor tulajdonképpen szemlélet- 
és életmódváltásra is szüksége 
volt ahhoz, hogy a járóbeteg- 
ellátásban elkezdje a rendelést. 
Még a gondolkodásmódján is 
változtatnia kellett, hiszen in-
nen, mint mondta, a vizsgálatra 
érkező beteg hazamegy, tehát 
nincs úgy szem előtt, mint a 
kórházban kezelt páciens, ez 
pedig másfajta ellátást, más 
gondozást igényel. Gyakran 
gyorsan, és több döntést kell 
meghozni – és persze, itt jó-
val nagyobb a forgalom is, így 
egészen más jellegû ez a fajta 

gyógyítói munka, mint a kórhá-
zi. Viszont megszokta és meg-
szerette, már nem is kíván vál-
toztatni rajta, hiszen ennyi idő 
alatt alkalma volt megismerni 
a város lakóinak egészségi álla-
potát, és amennyire lehetősége 
engedte, próbált is tenni Érd 
egészségügyéért. 

Talán kevesen tudják, hogy 
dr. Győri Zsuzsanna egy ideig a 
teljes szakorvosi rendelőintéze-
tet is igazgatta. Még 2006-ban, 
amikor vezetési és gazdálkodási 
válság jelei voltak érzékelhe-
tőek az intézményben, a város 
vezetése őt kérte fel, hogy ve-
gye át az intézet vezetését, amit 
azonban a doktornő hosszabb 
távra nem, csupán átmeneti idő-
re vállalt el. Ám ez az időszak 
épp elég volt arra, hogy stabili-
zálja a rendelőintézet helyzetét. 
A főorvos asszony megbízott 
igazgatóként erélyesen folytatta 
az önkormányzati biztos által 
megkezdett takarékossági prog-
ramot, így sikerült konszolidál-
nia az egészségügyi intézmény 
gazdálkodását, és főigazgatói 
megbízatása mellett is folytatta 
a betegek gyógyítását. Kiváló 
diagnoszta és kiváló terapeuta, 
így sok súlyos állapotú beteg kö-
szönheti neki gyógyulását, ese-
tenként életét. A Tüdőklinikán 
megkezdett tudományos tevé-
kenységét Érden is folytatta, 
jelenleg is végez kliniko-farma-
kológiai vizsgálatokat, ugyan-
akkor tevékeny szerepet vállalt 
a 2013-ban indult dohányzás-
ról történő leszoktatást végző 
TIOP-os programban, amelynek 
keretében csoportos tréninggel 
segítik elő a dohányzás abba-

Két újabb önkormányzati kitüntetést adtak át a közgyûlésen

Elismerések az érdiekért,  
a közösségért dolgozóknak
Két újabb önkormányzati elismerést adott át T. Mészáros András polgármester a 
városi közgyûlés június 26-ai ülésén. A Semmelweis-nap, a magyar egészségügy 
ünnepe alkalmából Érd Egészségügyéért Díjjal tüntették ki dr. Gyõri Zsuzsannát, a 
köztisztviselõk napja alkalmából pedig Érdi Közszolgálati Díjjal jutalmazták a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár kollektíváját. 

hagyását. Ebben a hónapban 
pedig a Tüdőgondozó munka-
társaival megkezdik az egyéni 
dohányzásleszoktató rendelést 
is. Dr. Győri Zsuzsanna a város 
egészségügyi ellátása érdekében 
végzett másfél évtizedes ki-
emelkedő tevékenységéért így 
mindenképpen méltó az Érd 
Egészségügyéért Díjra. 

Ugyanezen a napon még egy 
kitüntetést adott át T. Mészáros 
András polgármester: az Érdi 
Közszolgálati Díjat ebben az 
évben nem egyetlen személy-
nek, hanem a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár egész kollek-
tívájának adományozta az ér-
di közgyûlés. A kitüntetést 
Sebestyénné Majchrowska Ewa, 
az intézmény igazgatója vette 
át. Az elismerést megköszönve 
nem titkolta örömét, és félig 
viccesen, félig komolyan közöl-
te: az idén hatvanéves könyvtár 
megérdemelte a városi kitünte-
tést, amely nemcsak a jelenlegi 
kollektívának, hanem a könyv-
tár összes eddigi munkatársá-
nak is szól, attól függetlenül, 
hogy csak néhány évet, vagy 
több évtizedet töltöttek el az in-
tézményben a város lakosságát 
szolgálva. Évente mintegy 60-80 
ezer látogatójuk van. Nemcsak 
a helyiek, hanem a környező 
településekről idelátogatók is 
szeretik a könyvtárat, és gyak-
ran veszik igénybe a szolgál-
tatásait, akár kölcsönzés, akár 
egyszerûen információszerzés 
céljából keresik fel őket. Szinte 
minden korosztály jelen van, a 
legkisebbektől az ifjúságon át 
az idősebbekig. Az érdi Csuka 

Zoltán Városi Könyvtár az idők 
szavához igazodva úgy lett infor-
mációs központ és szolgáltató 
könyvtár, hogy mellette megtar-
totta a hagyományos könyvtári 
funkciót, a kultúraközvetítés és 
-gyûjtés feladatát is. Városunk 
területén öt egységben látják 
el a település lakóit nemcsak 
szak- és szépirodalommal, de 
széles értelemben véve a kere-
sett és aktuális információkkal 
is. Szolgáltatásaikat teljessé te-
szi, hogy a modern könyvtá-
ri rendszer és eszközök révén 
szinte minden írásban megje-
lenő dokumentumot az olvasó 
rendelkezésére tudnak bocsáta-
ni a könyvtárközi kölcsönzés és 
a digitalizált irodalom lehetősé-
geinek alkalmazásával. Emellett 
a könyvtár épületében az évti-
zedek alatt számos civil szer-
vezet és közösség is otthonra 
lelt. Kiváló szakmai mûhelyek 
mûködnek itt, és adnak otthont 
könyvbemutatóknak, író-olvasó 
találkozóknak, előadói estek-
nek is. 

Az érdi könyvtár – a korsze-
rûsítés és digitalizálás ellenére 
is – a szó legszorosabb értel-
mében igazi könyvtár maradt. 
Tisztelet illeti a könyvtárosokat: 
tudásukért, türelmükért, ked-
vességükért, a nagyfokú empá-
tiáért, a meg nem alkuvásért, 
a másokért tenni akarásért. 
Az érdi Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban olyan könyvtáro-
sok dolgoznak, akikhez mindig 
szívesen térnek be a különböző 
korosztályú látogatók. Az intéz-
mény mindenkori munkatársai 
ebben az esztendőben ponto-
san 60 éve szolgálják Érd lakos-
ságát, így a felsoroltak mellett 
ezért is méltóak e rangos városi 
elismerésre. 

Mindemellett, mint megtud-
tuk, az intézmény fennállásá-
nak 60. évfordulóját idén ősszel 
nemcsak központi ünnepség-
gel, hanem változatos kulturális 
programokkal fogják megünne-
pelni.  Bálint Edit

Dr. Gyõri Zsuzsanna, a Tüdõgondozó vezetõje az érdi lakosok egészségéért végzett, 15 éves szakmai munkájá-
nak elismeréseként kapta meg a kitüntetést
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 Az idén 60 éves Csuka Zoltán Városi Könyvtár kollektívájának egy része 
jelen volt a díjátadáson

A könyvtárnak odaítélt elismerést 
Sebestyénné Majchrowska Ewa, az 
intézmény igazgatója vette át
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Ráfoghatjuk az időjárásra, hogy a 
Földközi-tenger partján élők tud-
nak utat burkolni. Nem tagadom, 
Raguza városában, hogy Verne 
Gyulánál maradjak, de szólíthat-
juk Dubrovniknak is ezt a dalmát 
csodát, csúszkál az ember egy 
kissé a fényesre kopott márvány 
burkolaton. Az is igaz, hogy az 
egyre több általunk fröccsentett 
hûsítő hosszúlépés még bizony-
talanabbá teheti a közlekedést, 
de a száz éve lerakott kőlapok 
közé egy bicska élét sem lehet 
bedugni, nem kátyús, nem bil-
leg, nem repedezett össze, és 
egyébként is pont olyan, mint 
a házak mészkő fala, csak ép-
pen akik rajta jártak, fölvixolták. 
Most töprenghetnénk a padlóke-
félés német eredetû megszólítá-
sán is, és már itthon is lennénk 
Érden. Érden, ahol a mindenféle 
német ajkúak a legkülönbözőbb 
helyről hozták szavaikat, hogy a 
mindenféle déli szlávok, rácok-
nak szólított horvátok, dalmá-
tok, szerbek boldogan éljenek a 
maradék törökökkel, magyarok-
kal, tótocskákkal, akik viszont 
Budapest építéséhez jöttek, ám 
jobb szerették a vidéket. De ma-
radjunk földközelben, és ott is a 
kitaposott ösvényen. Fogalmam 
sincs, hogy miért bírja olyan jól 
az érdi mélyút római maradvá-
nya, amiről persze a régészek 
szakszerûen kimutatták, hogy a 
XIX. században farigcsálták ilyen 
szépre, és illesztették ilyen ügye-
sen egymás mellé köveiket. Akár 
az aquincumi római út ereszke-
dett itt alá a Limes mentén foly-
dogáló Duna közelében, akár ké-
sőbb rakták, akik rakták, jól csi-
nálták, és tudtak valamit. Mivel 

ezek a kőfaragók nem hozhatták 
magukkal Itáliából, Dalmáciából 
az éghajlatot, élnünk kell a gya-
núval, hogy a szakértelmet sem 
hagyták otthon. Ez a titok pedig 
a nagyapám háza előtt kanyargó 
ófalui utcácska emlékezetemben 
élő képe szerint a kikátyúsodó, 
mindent elnyelő sárrá dagadó, 
sziklakeménnyé száradó, de 
mindenestre nehezen járható 
nyomvonal ismeretében az ala-
pozás és a karbantartás lehetett. 
Mert hiába hordta nagyapám a 
törmeléket, a hamut, a homokot 
arra az utcára, amelyre a szom-
szédok is ugyanezt, az akkori 
szekerek, a ritka teherautók, a 
még ritkább taxik (a személygép-
kocsikat ugyanis még az ötvenes 
években is így szólította köz-
nyelv) úgy vágták össze a nem 
létező burkolatot, hogy azon az-
tán valóban kockázatos volt a 
közeledés. Mi is a járdán vagy 
a gyepes szegélyen bicikliztünk, 
ha nem akartuk megkóstolni a 
rögöket, vagy nem kívántuk a 
döccenőknél elharapni a nyel-
vünket. Pedig már akkor nagyon 
gyarapodni kezdett a falu, vagyis 
a nagyközség. Nem tudom, hogy 
igaz volt-e az állítás, hogy az 
ország legnagyobbja lett volna az 
akkori Érd, mindenesetre a „biz-
tos jövőt” megteremtő nehézipar, 
amely mindenekelőtt a földekről 
vitte messzire a termelőszövetke-
zetek szervezése elől menekülő-
ket, csak beszélni tudott a jövő 
útjairól, pénz nem volt a szilárd 

alap és a még szilárdabb burkolat 
lerakására. Pedig akkor még a fő-
utcaként is szolgáló, Balaton felé 
kanyargó úton is voltak jól illesz-
tett macskaköves, pontosabban 
szürke gránit kockaköves sza-
kaszok. Öröm volt nézni, aho-
gyan azt elhelyezték, a tömítő 
anyagokat egyengették, a léccel 
a vízszintest igazították, majd a 
végén forró szurokkal kiöntötték 
a hézagokat. Itt aztán azonmód 
vitába is keverednék a városvédő 
televízióssal, a nyugdíjas éveit is 
munkával töltő Ráday Mihállyal, 
aki szerint az utóbbi tömítés már 
felesleges. A kora kockáknál ilyet 
nem használtak. Az igaz lehet, 
csakhogy akkor szinte minden 
kanyarra esett egy útkaparó, s 
az elnevezést szelídíthetjük útőr-
ré is, de a lényeg a karbantar-
tás, az állandó felügyelet volt. 
Nemcsak a lócitromot volt ér-
demes felkaparnia a jövedelmét 
kiskerttel, állattartással kiegészí-
tő útmesternek, de az úthibákat 
már a keletkezésük pillanatában 
egyszerû eszközökkel maga gyó-
gyította. Ha meg nem tehette, 
azonmód értesítette a nagyobb 
munkákra szakosodott mestere-
ket. Most a díszburkolatok korát 
éljük. Minket is utolért az a ren-
dezési elv, amely az ország, de 
lehet, hogy Európa valamennyi 
közterét színes kövekkel borítja. 
Túl a divaton, nekünk megma-
radt a zöld, a parkok, a kertek 
városának Érd. És a zöldterüle-
teket szinte összekötik a szilárd 
szalagok. Talán mert a régiek is 
tudták, hogy minden út Rómába 
vezet, de minden út Érden kez-
dődik. 
 Antall István

Mélyút

Vártuk, azt hiszem, valameny-
nyien vártuk már, hogy tény-
leg nyár legyen, olyan valódi. 
Könnyen rámondjuk persze 
sok mindenre, így az időjárás-
ra is, hogy régen, akkor még jó 
volt: télen hideg, nyáron me-
leg, szóval minden igazi volt, 
most meg nem az – de sajnos 
egyáltalán nem biztos, hogy jól 
emlékszünk. Meglehet: csak 
azért látjuk szebbnek a régi 
évszakokat a mostaniaknál, 
mert akkor még mi is – fogal-
mazzunk finoman – jobb ki-
nézetűek voltunk. És tudjuk-e 
egyáltalán, milyen az igazi 
nyár, hogy mitől igazán jó egy 
nyár? Fel tudjuk-e sorolni az is-
mérveit, hogy aztán sorra kipi-
páljuk egy képzeletbeli listán: 
ez megvan, ez nincs, ez talán 
lesz, csak később…

Érdemes lenne hiteles szoci-
ológiai felmérést készíteni, sok 
embert megkérdezve, hogy ki 
milyen listát állítana össze az 
igazi nyár jellegzetességeiről. 
Biztosan sokan illesztenék az 
igazi nyár alapvető jellemzői 
közé például az iskolai szü-
netet, és joggal, hiszen ez 
tényleg általánosnak tekint-
hető. A szabadságra menés, a 
mindennapi munka egy hétig, 
kettőig történő szünetelteté-
se már nem annyira jellemző 
mindenkinél, hiszen sokan 
mennek szabadságra más év-
szakban, vagy azért, mert télen 
szeretnek üdülni, vagy azért, 
mert olyan tájra utaznak, ahol 
a mi telünk idején van nyár. 
A családdal való foglalkozás 
viszont feltehetően – vagy leg-
alábbis remélhetően – sokak 
listáján szerepelne. Egyrészt 
ilyenkor lehet meglátogatni 
nagyszülőket, távolabb lakó 
rokonokat, de, ami biztosan 
sokkal gyakoribb, ebben az 
időszakban lehet több időt töl-
teni a gyerekekkel. Persze, tud-
juk, hogy a vakáció hosszabb, 
mint a szülő szabadsága, ezért 
aztán akadnak bőséggel gyerek 

nélkül töltött napok, mégis, ha 
nyári napköziből, vagy tábor-
ból hazajön a csemete, akkor 
is más hangulatú az eseménye-
ket felidéző élménybeszámoló, 
mint a „na, mi volt ma az is-
kolában?” évközbeni kérdésre 
kapható válasz.

Jelen lapszámunkban is 
akad tudósítás gyerekek nyári 
időtöltéseiről, és így lesz ez 
a következő hetekben is. Sok 
ezekben az írásokban a meg-
szólaló, akad köztük táborve-
zető, pedagógus, meg kisdiák 
is. Ha máshonnan nem is, de 
ezen megszólalások alapján 
mindenképp lehet közös is-
mérvet találni az igazi nyár 
fogalmának meghatározá-
sához, még ha így szó sze-
rint nem is fogalmazza meg 
senki. Összefoglalva: a nyár 
elsősorban attól igazi, hogy 
megtehetünk olyan dolgokat, 
amilyeneket máskor nem. Jó 
értelemben vett szabadság ez, 
amely semmiképp nem tévesz-
tendő össze a szabadossággal, 
de még a program nélküli, ösz-
sze-vissza ténfergéssel sem. 
Elmehetünk eddig nem látott 
vidékekre, megtekinthetünk 
különleges eseményeket, ren-
dezvényeket, megmutathatunk 
a párunknak, gyerekünknek 
érdekes helyeket, vagyis olyan 
élményekhez juthatunk hoz-
zá, amelyekre máskor nincs 
időnk. Esetleg év közben nem 
is tartjuk lényegesnek, vagy 
az anyagiak megszerzésének 
mindennapos kényszere el-
nyomja bennünk az ilyenfajta 
igényeket.

Ez, ami most van, ez igazi 
nyárnak tűnik, és ez jó, mert 
ha igazi nyarunk van, sok olyan 
értékhez juthatunk, amelyek 
akkor is gazdagítanak, amikor 
már elmúlt a nyár.

A szerkesztõ jegyzete

Ez már nyár?

Megszokhattuk: ha nyár, akkor 
útfelújítás. Igaz, a csatornaprog-
ramban helyreállították a cső-
fektetéssel megbolygatott utcá-
kat, ám a B program (amelynek 
része az elkészült hálózat felszí-
ni vizektől való megóvása) ke-
retében több helyen is zajlanak 
jelenleg útépítési munkálatok. 
Ezekről T. Mészáros András 
számolt be múlt szerdai sajtó-
tájékoztatóján, hangsúlyozva: 
ahol szükséges, ott a vízelveze-
tő rendszert is kiépítik.

– Néhány utcát említenék, 
ahol elindultak, illetve a kö-
zeljövőben kezdődnek meg a 
munkálatok: Mérnök, Drégelyi, 
Alsóvölgyi, Ferenc, György, 
Toboz. Reméljük, minél több 
utcára sort keríthetünk, ahogy 
a forrásokat meg tudjuk szerez-
ni erre a célra. Érden összesen 
360 kilométernyi utat kellene 
aszfaltburkolattal ellátni – majd 
ezekre fekvőrendőröket telepí-
teni, mert a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a felújított utcá-

kon az autósok igencsak gyor-
san közlekednek… Ez előfordul 
sajnos a porzó földutakon is, 
kellemetlenséget, bosszúságot 
okozva az ott élőknek és a gya-
logosoknak. Hogy e problémák 
mihamarabb megszûnjenek, 
olyan rendelet megalkotását 
tervezzük, amely külön kezeli a 
gyûjtőutakat, az aszfaltos utcá-
kat és a földutakat. A rendelet 
utóbbiak esetében radikálisan 
csökkentené a megengedett ma-
ximális sebességet, hogy a por-
mentes utakhoz hasonló körül-
mények jöjjenek létre – mondta 
T. Mészáros András, hozzátéve: 
a porzó földutakon 20 km/h-
ra csökkentenék a megengedett 
legnagyobb sebességet, míg a 
pormentesített utcákon 30-50 
km/h, a gyûjtőutakon 50 km/h 
maradna a megengedett legna-
gyobb sebesség. 

– Nemcsak szigorúbb se-
bességszabályozással, hanem 
locsolással is csökkentenénk 
a szálló por mennyiségét. 

Kalcium-kloridos oldattal sze-
retnénk kezelni a földutakat, 
mivel ez az anyag hosszabb 
távon is képes megkötni a ned-
vességet, és segítségével több 
hétig is pormentesek maradnak 
a kezelt utak. Az összes földút 
kezelése 20-30 millió forintba 
kerül, hiszen 200 ezer négy-
zetméternyi útfelületről van 
szó. A locsolás anyagi forrását 
még keressük – amint sikerül 
előteremteni a fenti összeget, 
megkezdjük a munkát. Célunk, 
hogy július közepétől augusz-
tus elejéig minden porzó utcá-
ban megtörténjen a kalcium-
kloridos kezelés – zárta az út-
felújítási, karbantartási tervek 
ismertetését a polgármester, aki 
a „Batthyány 2020” programról 
is beszélt sajtótájékoztatóján.

– Kértük a lakosságot, kér-
dőívünk segítségével mondja 
el véleményét, hogy milyen 
fejlesztéseket szeretne látni a 
városban a következő eszten-
dőkben. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy szinte az egész város meg-
mozdult: ezres nagyságrendben 
érkeztek be a kitöltött kérdő-
ívek. Ez nagy sikernek számít 
– hangsúlyozta T. Mészáros 
András, aki reméli, hogy az 
egész város véleménye tükrö-
ződik majd a „Batthyány 2020” 
programban.

– A kérdőíveket július 1-jé-
ig lehetett visszaküldeni, illet-
ve kitölteni a város honlapján. 

Sebességkorlátozás és kalcium-kloridos locsolás várható a porzó földutakon 

Aszfaltozás kezdõdik több helyszínen
Idén nyáron több utca is megújul Érden; a szilárd burkolat mellett az érintett terü-
leteken a felszíni vízelvezetõ rendszert is kiépítik – jelentette be múlt szerdán T. 
Mészáros András, hozzátéve: a porzó földutakat kalcium-kloridos oldattal szeretnék 
kezelni. Emellett ezekben az utcákban 30-ról 20 km/h-ra csökkentenék a megenge-
dett legnagyobb sebességet – derült ki a polgármesteri sajtótájékoztatón, amelyen 
szó esett még a „Batthyány 2020” programról és a szúnyoggyérítésrõl is.

Pár héten belül feldolgozzuk 
a beérkezett válaszokat, és a 
szeptemberi közgyûlésen a la-
kosok által közölt észrevételek-
kel együtt terjesztem a plénum 
elé az anyagot. Reméljük, az 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégia, a városfejlesztési kon-
cepció, valamint a „Batthyány 
2020” program egységes, integ-
rált rendszert alkot majd, és az 
elkövetkezendő évek fejlesztési 
politikájának megfelelő megala-
pozása lesz. Bízom benne, hogy 
az elmúlt évek fejlesztéseihez 
hasonlóan – óvodabővítések, 
RÁVNA-projekt, csatornázás, a 
szakrendelő és a főtér megújí-
tása – a jövőben is folytatódhat 
ez a munka – tette hozzá a 
polgármester. Mint mondta: a 
2006-ban megfogalmazott jel-
mondat, miszerint Érd legyen 
virágzó kertváros, még nem va-
lósult meg, de a fejlesztéseket 
úgy szeretnék tovább folytatni, 
hogy 3-5 éven belül valósággá 
váljon.

– Ennek alapvető követelmé-
nye, hogy a városban megfele-
lő módon lehessen közleked-
ni. E célt szolgálja a közösségi 
közlekedés fejlesztési koncep-
ciója is, amelyen – pályázati 
forrásból – már régóta dolgoz-
nak a szakemberek, és pár hé-
ten belül el is készül. Az anyag 
csatlakozni fog a fent említett 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégiához – emelte ki a pol-
gármester, aki ismételten fel-
hívta a lakosság figyelmet arra, 
hogy a közeljövőben újra meg-
nyílik Érden a fogászati ügyelet, 
ezúttal a városközpontban, a 
Budai úton.

A városvezető végezetül arról 
is szót ejtett, hogy Érden meg-
történt az első szúnyoggyérítés. 
Bár a katasztrófavédelem or-
szágszerte egységesen szeretné 
kezelni az e rovarok elleni vé-
dekezést, a Duna közelsége mi-
att a város is kiemelt figyelmet 
fordít a gyérítésre – zárta szavait 
T. Mészáros András.

 Ádám Katalin

Plusztámogatás a nyári napközis tábornak
Idén a tavalyi 80-100 fő helyett teljes kapacitással, azaz 120 
gyermek részvételével mûködik a városi nyári napközis tábor a 
Favágó utcában. Mivel az előre kalkulált anyagi keret a meg-
növekedett létszám miatt nem lesz elegendő a sokféle program 
– köztük a kirándulások – lebonyolítására, T. Mészáros András a 
polgármesteri keretből 450 ezer forintot bocsát a tábor rendelke-
zésére. A polgármester azt is elmondta: a városi napközi növekvő 
népszerûsége a táboroztató Teleki iskola tanárait is dicséri. 

A kalcium-kloridos locsolás hatása - látható, hogy csak az út kezeletlen fele porzik 
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A Budapest – Székesfehérvár vasútvonal rekonst-
rukciója során a MÁV által üzembe helyezett 
új biztosítóberendezés mûszaki beállítása és 
finomhangolása miatt előfordulhat, hogy nem 
mûködnek a vasúti átjáró fényjelzései, illetve a 

sorompók a Bagoly utcánál és az Esküdt utcánál, 
ezért az önkormányzat fokozottan óvatos közle-
kedésre hívja fel a lakosság figyelmét.

 A Budapest–Székesfehérvár vasútvonal 
rekonstrukciója során üzembe helyezett új biz-
tosítóberendezés mûszaki beállítása és finom-
hangolása zajlott az elmúlt időszakban. Ezért 
Érden az Esküdt utcai és a Bagoly utcai vasúti 
átjárókban akadozhat a fényjelzések és a sorom-
pók mûködése, illetve jelentősen megnőhet a 
várakozási idő.

A MÁV korábban a környékbeli településekről 
érkezett panaszokra válaszolva azt a tájékoztatást 
adta, hogy – kiemelt figyelemmel az átjárókban 
való biztonságos közúti és vasúti közlekedésre – a 
kivitelező szoftverfrissítést hajtott végre, amellyel 
orvosolta a hibát. Ennek ellenére a probléma 
továbbra is fennáll. Néhány napja például a 
Bagoly utcai két sorompó közé ragadt egy érdi 
autós.

Az önkormányzat fokozott figyelemre, a szo-
kásosnál is óvatosabb közlekedésre hívja fel a 
lakosság figyelmét.

 (erdmediacentrum.hu)

Üzemzavar a vasúti átjáróknál
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A nyári  vakáció  első  napjaiban 
még  lelkesek  a  gyerekek,  bol‑
dogok, hogy végre félretehetik a 
kötelezettségeket, elfelejthetik a 
tanulást,  „parkolóra” állíthatják 
az  iskolatáskát,  és  kereshetik 
a szórakoztató elfoglaltságokat. 
Ám az idő előrehaladtával, meg‑
felelő tartalom és társaság híján 
a szünidő napjai is egyhangúvá, 
unalmassá  válhatnak.  Ennek 
megelőzésére  született  meg  az 
érdi  Családsegítő  Szolgálat  és 
a  Módszertani  Gyermekjóléti 
Központ  által  közösen  szerve‑
zett  Parkoló  program,  amely 
évek  óta  kellemes  és  tartalmas 
elfoglaltságot  kínál  a  kisiskolá‑
soknak.  Itt  biztonságban  tud‑
hatják a szülők csemetéiket arra 
az  időre,  amíg  dolgozni  men‑
nek.  A kreatív  foglalkozásoktól 
a  társasjátékokon  át  a  kirándu‑
lásig  igen  széles  skálán mozog 
a kínálat, sőt, a Parkoló program 
egyik előnye, hogy minden nap‑
nak  adott  keretprogramja  van, 
így  aszerint  is  választhatnak  a 
nebulók, ki miben keres szóra‑
kozást. 
Az  Érdi  Szociális  Gondozó 

Központ  gyermekeket  ellá‑
tó  tagintézményei  az  idén  is 
érdekes  ajánlatokkal  várják  a 
vakációzókat.  Hétfőn  speciá‑
lis  programmal  kezdik  a  hetet, 
amikor  a  Családok  Átmeneti 
Otthonában lévő gyermekeknek 

szerveznek  sokszínû  elfoglalt‑
ságot.  Ilyenkor  a  városunkban 
mûködő, országos felvevő körû 
és  az  érdi  illetőségû  átmeneti 
otthonok  gondozottjai  részére 
közös foglalkozásokat tartanak, 
amelyeket  Józsa Bettina, a  sza‑
badidős  programokért  felelős 
szakember  vezet.  A kézmûves 
feladatok  sikerélményt  jelen‑
tenek  az  apróságok  számára, 
a  társasjátékok  pedig  sok  iz‑
galommal,  nevetéssel  jár‑
nak.  Keddenként  az  Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó Iroda 
vezetője, Rákosi Aglája a lakóte‑
lepen várja a  fiatalokat érdekes 
és izgalmas kézmûves foglalko‑
zásokkal. Egyetlen kikötése van, 
hogy  az  iskoláskornál  kisebb 
apróságok csak szülői felügyelet 
mellett  vegyenek  részt  ezeken 
az ügyeskedő programokon, hi‑
szen gyakran dolgoznak ollóval, 
ragasztóval  és  egyéb eszközök‑
kel,  amelyek  használatában  a 
kicsik még  nem  jártasak,  ezért 
kell a szülői figyelem. 
A kisiskolások tehát tervezett 

keretek  között  tölthetik  el  itt 
az  idejüket  délelőtt  tíz  órától 
délután  két  óráig.  Érdekes  és 
hasznos kis használati tárgyakat 
készítenek,  rajzolnak  vagy  ját‑
szanak, de a legfontosabb, hogy 
egy  remek  közösségben  lehet‑
nek.  A múlt  héten  a  gyerekek 
közösen alkották meg a Parkoló 

program  szabályzatát,  amely‑
nek betartatására – mivel maguk 
hozták meg a fontos szabályokat 
–  is  ők  maguk  ügyelnek.  Idén 
a  külső  programokra  is  nagy 
hangsúlyt  fektetnek.  A Parkoló 
programot szórólapokon és pla‑
kátokon népszerûsítették  az  is‑
kolákban,  így sokan értesülhet‑
tek  róla.  Szerdánként  Diósdon 
várják hasonló programokkal  a 
gyermekeket,  ugyanis  a  diós‑
di  gyermekjóléti  szolgáltatást 
is  az  érdi  intézmény  látja  el. 
Itt  Telek  Adrienn  fejlesztő  pe‑
dagógus  koordinálja  a  Parkoló 
program  ezen  részét,  miköz‑
ben  rengeteg  segítséget  kap  a 
diósdi  kollégáktól,  valamint  a 
Európai  Nők  Szervezetétől  is. 
A foglalkozásokat  a  sportköz‑
pontban  tartják,  így  sportolás‑
ra,  labdajátékokra  is  alkalmas 
a számukra kijelölt  tágas helyi‑
ség.  A nagyobb  gyerekek  zum‑
bát  táncolnak  és  íjászkodnak 
is, a kisebbeknek pedig egy‑egy 
mese  ad  alapot  ahhoz,  hogy 
eljátsszák  vagy  lerajzolják  a 
történetet,  esetleg  különféle 
tárgyakat  készítsenek  a  hallot‑
tak  alapján.  Időnként  a  diósdi 
gyerekekkel is szerveznek helyi 
kirándulásokat. 
Talán  nem  tévedünk,  ha  azt 

gondoljuk, hogy a Parkoló prog‑
ram egyik legnépszerûbb napja 
a csütörtök, hiszen ekkor kerül 
elő  Sanyi  bácsi  legendás  szal‑
makalapja, meg az ásványvizes 
palackokkal  és  némi  rágcsáló‑
val  jól  megtömött  hátizsákja, 
hogy  délelőtt  a  nyakukba  ve‑
gyék  a  várost,  és  felkeressék 
Érd  népszerû,  esetleg  kevésbé 
ismert  nevezetességeit.  Idén 
Érdliget  volt  az  első  gyalogtúra 
célpontja. Az érdligeti  reformá‑
tus templomban Literáty Zoltán 
lelkipásztor  szívhez  szóló,  el‑
gondolkodtató történetet osztott 
meg a kirándulókkal, amit mind 
lelkesen,  elérzékenyülve  hall‑
gattak.  Ezeken  a  helyi  és  kör‑
nyékbeli  nevezetességeket  fel‑
kereső  barangolásokon  egyéb‑
ként mindig szeretettel fogadják 

a  gyermekeket;  az  ismereteiket 
bővítő  információk mellett  fris‑
sítővel  és  édességgel  várják 
a  kirándulókat.  Mint  minden 
évben,  idén  is  meglátogatnak 
egy‑egy  alkotómûvészt  is  vá‑
rosunkban.  Ezúttal  Büki  Attila 
képzőmûvész  és  Domonkos 
Béla  szobrászmûvész  várja 
majd  mûtermében  a  kíváncsi 
nebulókat, de több máshelyszín 
mellett  a  könyvtár,  a  Magyar 
Földrajzi  Múzeum,  a  Czabai‑
kert, a tárnoki kőfejtő és a Duna‑
part  sem  maradhat  ki  a  csü‑
törtöki  kirándulásokból.  Sanyi 
bácsi,  azaz Kiss Sándor  túrave‑
zető,  a  Gyermekjóléti  Központ 
munkatársa  hamar  megtalálja 
a  hangot  a  Parkoló  program 

résztvevőivel.  Sokan  már  nem 
először  vesznek  részt  a  csü‑
törtöki  kirándulásokon,  mégis 
szívesen bekapcsolódnak, mert 
tudják, hogy mindig nagyszerû 
a hangulat. Lehet kutya meleg, 
vagy eshet  éppen az eső,  a  fia‑
talok  zokszó  nélkül,  vidáman 
gyalogolnak Sanyi bácsi mellett, 
mert jól érzik magukat a kirán‑
dulók  társaságában. Ha  nem  is 
tudják megfogalmazni, de nyil‑
ván  maguk  is  ráéreznek  arra, 
hogy  az  együtt  eltöltött  idő  a 
legnagyobb kincs. Ezeken a kis 
kirándulásokon  nagyszerû  ba‑
rátságok  is  születnek,  sokszor 
épp  azok  között,  akik  kezdet‑
ben még nem rokonszenveztek 
egymással.  Rengeteg  fotó  ké‑
szül az együtt töltött percekről, 
órákról,  napokról,  és  a  legjobb 
felvételekből  még  iskolakezdés 
előtt  egy  kis  fotókiállítást,  va‑
lamint  DVD‑ét  is  készítenek. 
A csaknem  kilenc  héten  át, 
június  23‑tól  augusztus  19‑éig 
tartó Parkoló program záró ren‑
dezvényét idén augusztus 19‑én 
tartják,  amikor  felelevenítik  a 
legszebb  és  legviccesebb  ese‑
ményeket is. 
A kisiskolásoknak  tehát  nem 

csak  unalomûzőt,  hanem  tar‑
talmas és hasznos időtöltést kí‑
nál a Parkoló program. Érdemes 
élni  a  felsorolt  lehetőségekkel, 
hiszen hosszú még a vakáció.
  Bálint Edit

Hatodik éve népszerûek az unalomûzõ vakációs programok

Tartalmas elfoglaltság kisiskolásoknak 
Ha Sanyi bácsi felteszi legendás szalmakalapját és 
hátára veszi az ásványvizes palackokkal megrakott há-
tizsákját, akkor biztos, hogy egy remek hangulatú, sok 
nevetéssel és új felfedezésekkel tarkított kirándulás 
következik – ezt már jól tudják azok a vakációzó gye-
rekek, akik nem elõször vesznek részt az érdi Parkoló 
programban. A Szociális Gondozó Központ tagintézmé-
nyeinek, a Módszertani Gyermekjóléti Központnak és a 
Családsegítõ Szolgálatnak a munkatársai már hatodik 
éve töltik meg tartalommal és sok-sok játékkal, érde-
kes és hasznos elfoglaltsággal a vakáció napjait azon 
apróságok számára, akik elfoglaltságot és társaságot 
keresnek a szünidõben.

A népszerû érdi kirándulások színhelyein mindig készül egy-egy közös kép 
a résztvevõkrõl  - például Érdligeten, a kaptárkövek között,

az érdligeti református templomnál,

az óvárosi elsõ világháborús emlékmûnél

és a Sánchegyen, Halbrucker Éva régésszel és Tvarosek Tamással, a 
Nemzeti Múzeum munkatársával

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

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

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

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

kel, bravúros hangszeres szólókkal , valamint 

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

Elegáns 
-

 Kérem látogassanak 
el honlapunkra, ahol megtekinthetik 

-
münket, valamint tájékozódhat-
nak:

Z

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

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

enehajó Termelői Vásár
a Premier Outletben
2014. július 12-én a Premier 
Outlet újra termelői vásár-
nak ad helyet.
Az egészséges életmód és 
táplálkozás egyre több ember 
életében játszik fontos szere-
pet. Már nem mindegy, hon-
nan érkezik az, ami az asztal-
ra kerül. Az emberek ez irányú 
igényét felismerve a Premier 
Outlet már több ízben szerve-
zett bio- és kézműves piacot. 
A nagy sikerre való tekintettel 
2014. július 12-én 10 és 17 óra 
között ismét az egészség kerül 
terítékre a Premier Outletben. 
Friss zöldségek, gyümölcsök, 
különféle ínyenc-
ségek, bio és kéz-
műves termékek 
várják az érdeklő-
dőket.

Helyi szolgáltatók

Hirdetni szeretne?
+36 1 814 4767 +36 20263 2514
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Képriportunk készítésekor 
– azaz múlt hétvégén – több 
helyen az előkészítés fázisá-
ban voltak a munkák – példá-
ul a Ferenc és György utcában 
– másutt viszont már befejező-
dött az aszfaltozás is – ilyen az 
Alsóvölgyi út. Van olyan utca 
is, amely több ütemben újul 
meg, így még csak az egyik fele 
készülhetett el – Mérnök utca –, 
egy azonban biztos: mire meg-
érkeznek az őszi esők, minden, 

a tervben szereplő utca új bur-
kolatot kap.

A porzó földutakról sem fe-
ledkezik meg az önkormányzat: 
ezeket kalcium-kloridos oldattal 
kezelik (azaz locsolják) majd a 
nyár folyamán. Ezzel a megol-
dással jelentősen csökken majd 
a szálló por mennyisége, főleg, 
ha az autósok is az útviszo-
nyoknak megfelelő sebességgel 
haladnak ezeken az utakon.

 Á. K.

Hamarosan megújulnak a murvás utcák is

Tíz kilométernyi új út készül a nyáron
A csatornaprogramban 40 kilométernyi új út épült a városban, zömmel tavaly 
nyáron. Most újabb tíz kilométerrel bõvül az aszfaltutak mennyisége, részben  a 
csatornázási B programhoz kapcsolódva. E program egyik célja az, hogy a már 
megépült csatornarendszert megóvják a felszíni víz pusztításától, ezért a kritikus 
helyeken leaszfaltozzák az utat, és kialakítják a vízelvezetõ rendszert. Az útépítési 
munkálatok jelenleg azokat az utakat érintik, amelyeknél a szilárd burkolat hiánya 
miatt veszélybe kerülhet a csatornarendszer; emellett megújulnak a gyûjtõútként 
funkcionáló, mostanáig murvás utcák is. Az aszfaltozást, illetve a vízelvezetõ rend-
szer kialakítását az önkormányzat saját költségvetésébõl fedezi.    

Épülnek a parkolóhelyek a Bethlen utcában, Érd felsõ vasútállomás közelében

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Az Érd Aréna mögötti Mérnök utcát két ütemben aszfaltozzák. Képünk az 
elsõ ütem befejezésekor készült

A Riminyáki úttal párhuzamos 
György utca is aszfaltot kap

A Ferenc utcában is megkezdõdtek az elõkészítõ munkálatok

Dolgoznak a munkagépek a Takács utcában, elõkészítik az aljzatot a bitu-
menezésre

Fo
tó

: S
im

ó K
ár

oly

Hétvégén rákerült az aszfalt a hiányzó szakaszra, így teljes hosszúságá-
banelkészült az Alsóvölgyi út.

Fo
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oly
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. július 14 – július 20.

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.

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  
kiállítása látható

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

Előzetesek:
Színházbérlet 2014. Ősz
„Színház az egész világ”

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, 
kiscsoportos foglalkozások.

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 egyezteten-
dő 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

 
Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás
Keddtől – vasárnapig 
10.00 – 18.00

Állandó kiállítások 

1.  Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők.

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

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

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

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

 

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

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!
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július 14. hétfő
08:00 Érdi Panoráma, heti események össze-

foglalója
08:25 Polgár-társ,  

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

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:55 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója

10:20 Polgár-társ,  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

10:45 Fény-Kép kulturális magazin
15:55 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója
16:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:45 Aggódunk érted… Időskori látásromlás 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:25 Életem Afrika 17/4. magyar ismeretterjesz-
tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 

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

19:00 Híradó
19:15 Kapocs – Nagyvárad és Debrecen 10/10.
19:30 Kézilabda-mérkőzés
21:00 Híradó ism.
21:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
21.40 Kapocs – Nagyvárad és Debrecen 10/10.

július 15. kedd
08:00 Híradó
08:15 Aggódunk érted… Időskori látásromlás 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

08:55 Kapocs – Nagyvárad és Debrecen 10/10.
09:10 Kézilabda-mérkőzés
10:40 Portrék a magyar műsorszórás történetéből. 

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

15:30 Híradó
15:45 Fény-Kép Kulturális magazin
16:10 Aggódunk érted… Időskori látásromlás 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:50 Kapocs – Nagyvárad és Debrecen 10/10.
17:05 Portrék a magyar műsorszórás történetéből. 

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

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

18:30 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 51. rész 

19:00 Híradó
19:15 Kapocs – Körösszegapáti és 

Biharfélegyháza 10/1.
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
19:55 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 51. rész 
20:25 Híradó ism.
20:40 Bibliai Szabadegyetem 90/65. 
21:40 Kapocs – Körösszegapáti és 

Biharfélegyháza 10/1.
21:55 Fény-Kép kulturális magazin

július 16. szerda
08:00 Híradó
08:15 Fény-kép kulturális magazin
08:40 Életem Afrika 17/4. magyar ismeretterjesz-

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

Biharfélegyháza 10/1.
09:25 Aggódunk érted… Időskori látásromlás 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

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

10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/65. 
11:30 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 51. rész 
15:15 Híradó
15:30 Fény-kép kulturális magazin
15:55 Kapocs – Körösszegapáti és 

Biharfélegyháza 10/1.
16:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/65. 
17:35 Polgár-társ,  

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

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

19:00 Híradó
19:15 Kapocs  

– Balmazújváros és Érmihályfalva 10/2.
19:30 Mozgás, sportmagazin
19:55 Életem Afrika 17/5. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:25 Híradó
20:40 Mozgás sportmagazin ism.
21:05 Kapocs  

– Balmazújváros és Érmihályfalva 10/2.
21:20 Portrék a magyar műsorszórás történetéből. 

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

július 17. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás sportmagazin
08:40 Aggódunk érted… Időskori látásromlás 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:20 Kapocs  
– Balmazújváros és Érmihályfalva 10/2.

09:35 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 51. rész 

10:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:35 Híradó
15:50 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 51. 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… Időskori látásromlás 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

18:05 Mozgás sportmagazin
18:30 Életem Afrika 17/5. magyar ismeretterjesz-

tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
19:00 Híradó 
19:15 Kapocs – Szalacs és Polgár 10/3.
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:55 Bibliai Szabadegyetem 90/66. 
20:55 Híradó
21:10 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 51. rész 
21:40 Fény-Kép kulturális magazin
22:05 Kapocs – Szalacs és Polgár 10/3.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

július 18. péntek
08:00 Híradó
08:15 Bibliai Szabadegyetem 90/66. 
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 51. rész 
10:40 Kapocs – Szalacs és Polgár 10/3.
10:55 Aggódunk érted… Időskori látásromlás 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:35 Fény-kép kulturális magazin
15:20 Híradó 
15:35 Fény-kép kulturális magazin
16:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:25 Életem Afrika 17/5. magyar ismeretterjesz-

tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
16:55 Kapocs – Szalacs és Polgár 10/3.
17:10 Mozgás sportmagazin
17:35 Polgár-társ,  

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

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

19:00 Híradó
19:15 Kapocs  

– Szentpéterszeg és Paptamási 10/4.
19:30 Mozgás sportmagazin
19:55 Itthon otthon van – Húsvét 12/7. 

Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

20:25 Híradó
20:40 Kapocs  

– Szentpéterszeg és Paptamási 10/4.
20:55 Itthon otthon van – Húsvét 12/7. 

Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

július 19. szombat
09:20 Híradó
09:35 Kapocs – Szentpéterszeg és Paptamási 

10/4.
09:50 Aggódunk érted… Időskori látásromlás 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:30 Kézilabda-mérkőzés
15:35 Mozgás sportmagazin
16:00 Életem Afrika 17/5. magyar ismeretterjesz-

tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
16:30 Kapocs  

– Szentpéterszeg és Paptamási 10/4.
16:45 Bibliai Szabadegyetem 90/66. 
17:45 Fény-kép kulturális magazin
18:10 Aggódunk érted…  

Cisztás fibrózis felnőttkorban egészségügyi 
felvilágosító filmsorozat. 40’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:50 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 51. rész 
20:20 A Pendragon legenda (1974) 

magyar játékfilm 98’ 
rendező: Révész György 
szereplők: Latinovits Zoltán, Darvas Iván, 
Tímár Béla, Halász Judit, Bujtor István

22:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója ism.

július 20. vasárnap
09:10 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója 
09:35 Mozgás sportmagazin
10:00 Aggódunk érted… Cisztás fibrózis felnőtt-

korban egészségügyi felvilágosító filmso-
rozat. 40’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

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

11:05 Kapocs  
– Szentpéterszeg és Paptamási 10/4.

11:20 Bibliai Szabadegyetem 90/66. 
15:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója 
15:25 Aggódunk érted… Cisztás fibrózis felnőtt-

korban egészségügyi felvilágosító filmso-
rozat. 40’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:05 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 51. rész 

16:35 A Pendragon legenda (1974) magyar 
játékfilm 98’ rendező: Révész György 
szereplők: Latinovits Zoltán, Darvas Iván, 
Tímár Béla, Halász Judit, Bujtor István

18:15 Bibliai Szabadegyetem 90/66. 
19:15 Itthon otthon van – Húsvét 12/7. 

Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:45 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 52. rész 

20:15 Mozgás sportmagazin
20:40 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom 
21:05 Fény-kép kulturális magazin
21:30 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója 
21:55 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. július 14 – július 20.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Az eddigi tapasztalatokról, és 
arról, hogy változik‑e a korábbi‑
akhoz képest valamiben az idei 
alkotói tábor, Kéri Mihállyal, a 
Mûvésztelep vezetőjével beszél‑
gettünk.

– A résztvevők tavaly szinte 
kivétel nélkül úgy nyilatkoztak, 
hogy a legsikeresebb, legterméke‑
nyebb Mûvésztelep áll mögöttük. 
Lehet‑e ezt még fokozni, vagy az 
ötödik Mûvésztelep már olyan 
magasra tette a mércét, ami nem 
lehet felülmúlni? Milyen várako‑
zásokkal indulnak neki a hato‑
dik alkotói tábornak? 

– A Mûvésztelep vezetőjeként 
természetesen örömmel hallgat‑
tam az említett nyilatkozatokat, 
de attól tartok, időnként kissé 
udvarias túlzásokba is estek a 
mûvészek. Ennek ellenére, én 
is úgy gondolom, vitathatatlan, 
hogy a Mûvésztelep mind szak‑
mailag, mind pedig emberileg 
megfelelt minden feltételnek. 
Az is óriási dolog, hogy igazi 
alkotói közösséggé tudott válni 
az a tucatnyi ember, aki immár 
hatodik éve, két héten át együtt 
alkot városunkban. Az alapító 
okiratunkban lefektettük, hogy 
az Érdi Mûvésztelepre meg‑
hívottaknak legalább fele érdi 
legyen, ezzel próbáltuk bizto‑
sítani a számunkra is fontos 
feltételt, hogy a helyi mûvészek 
egyenrangúan vegyenek részt a 
munkában. Ez minden évben 
így volt, így lesz az idén is; az 
érdiek és a más településekről 
meghívottak fele‑fele arányban 
lesznek jelen. 

– Ezen belül változik‑e az idén 
a résztvevők névsora?

– Nem akarom elhallgatni, 
hogy ezzel kapcsolatban az el‑
múlt időszakban komoly bírá‑
latokat kapott a Mûvésztelep, 
főként amiatt, hogy jórészt 
ugyanazokat a tagokat hív‑
juk meg évről évre. A bírálók 
jóhiszemûen arra figyelmez‑
tettek minket, hogy talán szí‑
nesebb, változatosabb lenne a 

Mûvésztelep munkája, ha évről‑
évre más és más mûvészek dol‑
goznának a mûvésztáborban, 
és még az is előny lenne, 
hogy az alkotók részéről itt 
hagyott egy‑egy mûalkotás ré‑
vén sokrétûbb és gazdagabb 
lenne az a gyûjtemény, ami a 
város tulajdonát képezve évről 
évre gyarapodik. Ezzel a kri‑
tikus véleménnyel szemben 
magam egy mûvészettörténeti 
vonatkozással szeretnék vála‑
szolni. Ha megnézzük a ma‑
gyar mûvésztelepek történetét 
Nagybányától Szentendréig, 
a szolnoki, vagy a kecskeméti 
mûvésztelepet – ezek a húszas 
évektől kezdődően alakultak ki 
–, azt látjuk, hogy az alapító ta‑
gok folyamatosan együtt voltak 
ezek életében. Csak így marad‑
hatott meg – véleményem sze‑
rint – a közös arculat, az egyedi 
karakter ezen mûvésztelepek 
munkájában, ami természetesen 
a magyar mûvészettörténetben 
is felismerhetővé és kikerülhe‑
tetlenné tette őket. 

– Maradnak tehát a résztve‑
vők?

– Az elmondottakból adódó‑
an az idei mûvésztelepen is csu‑
pán két új meghívott lesz jelen: 
Csetneki József Sárospatakról és 
Sipos Marica szobrászmûvész 
Budapestről.

– Az előző években ugyan 
nem, de tavaly már egy meg‑
határozott tematika alapján is 
dolgoztak a képzőmûvészek. 
Igénylik‑e ezt a résztvevők, és va‑
jon lesz‑e az idén közös feladat, 
adott téma, amit mindenkinek 
fel kell dolgozni?

– A magam részéről azt sze‑
retem inkább, ha a meghívott 
mûvészek a legnagyobb sza‑
badságban alkotnak, tehát a 
mûvészeti vezető ne nagyon 
éljen tematikus megkötésekkel. 
Ám ezt az elvet már többször  
megszegtük a Mûvésztelepen. 
Tavaly például a tér volt az a hí‑
vószó, aminek az értelmezését 

kértem a résztvevő alkotóktól. 
Több mint egy tucat mû készült 
el, de természetesen mind más 
és más megközelítésből szüle‑
tett. Tudom azt is, hogy maga 
ez a fogalom elég tág lehető‑
séget adott, hogy az erre adott 
válaszok olykor teljesen eltérő 
módon nyilvánuljanak meg. Ezt 
megelőzően pedig volt egy al‑
kalom, amikor az volt a szándé‑
kom, hogy nagyméretû képek 
szülessenek a mûvésztelepen. 
Így jöttek létre a kétméteres, 
vagy annál nagyobb alkotások, 
hiszen az volt a hívószó, hogy 
„két méter”. Ez azt jelentette, 
hogy az alkotás egyik élének 

két méter hosszúnak kellett len‑
nie, de példának okáért kétszer 
négy méteres vásznak is szület‑
tek. Valójában a monumentá‑
lis festészet megnyilvánulására 
voltam kíváncsi, illetve arra, 
hogy ilyen „piciben” is, adott 
esetben tizenkét fővel, mint egy 
kis, mûvészeti „laboratórium‑
ban”, hogyan lehet kísérletezni 
a szokásosnál nagyobb mére‑
tekkel. Ebből pár évvel ezelőtt 
egy igen sikeres kiállítás szüle‑
tett a mûvelődési központban. 
Idén viszont nem lesz tema‑
tika, de mégis lesz változás a 
Mûvésztelep életében. 

– És milyen új elemmel kíván‑
ják bővíteni a programot?

– Annyiban szeretnénk így az 
ötödik év után egy kis megúju‑
lást vinni a munkánkba, hogy 
elsősorban az érdeklődőkkel, 
az érdi közönséggel keressük 
a közvetlen kapcsolatot. Bár az 
igaz, hogy a képzőmûvészet 
alapvetően egy magányos mûfaj 
– a festőmûvész inkább egy ki‑
állítás folyamán találkozik a 
közönségével, és nem alkotás 
közben –, de ezt most kissé 
feloldva, egy látványos rendez‑
vényt, ha úgy tetszik: happe‑
ninget tervezünk a Városháza 
előtti főtéren. Kitelepednek 
és szabadtéren festenek majd 
az alkotók, a közönség előtt. 
Ráadásul, hogy ne legyen 
olyan egyszerû a feladvány, 
két jazz‑zenekar is fellép majd, 
és zenéjükre improvizálnak a 
képzőmûvészek, vagy esetleg 
fordítva, a zenészek improvi‑
zálnak a festményekre. Ezt kí‑
sérletnek szánjuk, hiszen nem 
tudjuk, hogyan fognak reagálni 
az emberek, mennyire fogja ez 
őket érdekelni. Mindenesetre 
július 27‑én, vasárnap, 17‑19 
óráig a Mûvésztelep alkotói 
mindenkit szeretettel várnak a 
főtérre. 

– Említettük, hogy a Mûvész‑
telep résztvevői a kiállítást köve‑
tően minden évben a városnak 
adományoznak egy‑egy alko‑
tást. Mi lesz a sorsuk ezeknek a 
mûveknek?

– Egyelőre raktáron vannak, 
de az az elképzelésünk, hogy ez 
az értékes kortárs gyûjtemény 
lesz az alapja annak az állan‑
dó kiállításnak, amely egy en‑
nek megfelelő épületben kap 
majd helyet a városban. A többi 
megyei jogú városhoz hason‑

lóan, mint például Pécsett, 
Székesfehérváron vagy akár 
Dunaújvárosban, Érd kulturális 
rendszerének is egyik pillére le‑
het majd ez az állandó kiállítás. 
Az a gondolat merült fel, hogy – 
mivel egy ideje üres – talán épp 
a Mûvésztelep színhelye, azaz 
épp az egykori ófalusi iskola 
lehetne ennek az állandó kiállí‑
tásnak a méltó helye, de ez még 
csupán terv. Egyelőre az a biz‑
tos, hogy az idei Mûvésztelepen 
született alkotásokból az érdek‑
lődők ősszel láthatnak majd ki‑
állítást az Érdi Városi galériá‑
ban.  Bálint Edit

Néhány napon belül már a hatodik Mûvésztelep nyílik Érden

Idén szabadtéren, közönség elõtt is 

alkotnak a mûvészek
Hamarosan ismét megnyitja kapuit az Érdi Mûvésztelep, ezúttal immár hatodszor. 
Az egykori II. Lajos iskola százéves épületét az idén is kortárs képzõmûvészek 
fogják benépesíteni, hogy két héten keresztül együtt, ám alkotói szabadságukat 
megtartva jelentõs mûveket hozzanak létre. 

Karsch Manfred érdi grafikus, festõmûvész az alapító tagok egyikeként minden évben részt vesz a Mûvésztelep 
munkájában

A 
sze
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lvé
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Sz. Varga Ágnes Kabó is alapító tagja az Érdi Mûvésztelepnek, így az idén 
is az alkotók és majdan a kiállítók között üdvözölhetjük
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– Sokkal nehezebb egy gyereket arra nevelni, hogy 
egyen egészségesen, de én igyekeztem ezt megala-
pozni azzal, hogy két és fél évig szoptattam őket. 
Aki csak teheti, próbálja meg hosszútávon, mert 
bizonyított tény, hogy nagyon sok betegség meg-
előzésében szerepe van az anyatejnek. Az immun-
rendszer megerősítése azonban nemcsak az első 
félévben fontos, hanem később is – magyarázta az 
RTL Klub híradósa, aki rendszeresen felhívja a fi-
gyelmet a helyes táplálkozás és szűrővizsgálatok 
fontosságára is.

– Mióta mindent esznek a gyerekek, arra fi-
gyelünk, hogy sokféle dolog kerüljön az asztalra. 
Édességeket nem szoktunk szem előtt hagyni, cukro-
zott szénsavas üdítők pedig egyáltalán nincsenek ott-
hon, hiszen mi magunk sem iszunk. Sokszor mond-
ják: a szülőkön múlik, hogy a gyerek mit fog me-
genni. Nekem ikreim vannak, és bár az első perctől 
ugyanazokat az ételeket kapták, a fiam mégis édes-
szájú lett, ellentétben a lányommal. Én a mértékle-
tességben és a változatosságban hiszek: nem zárunk 
el semmit a gyerekek elől. Megkóstolhatja a gumi-
cukrot és a csokoládét is, eszünk fehér kiflit vagy 
zsemlét, kakaós kalácsot, de igyekszünk jó minősé-
gű, tartósítószer-mentes ételeket vásárolni.

Erős Antónia cukorbetegsége miatt háromha-
vonta jár vérvételre, ahol a vércukrát, a koleszte-
rinszintet és a vérnyomását is megvizsgálják, de 
férje is eljár félévente a vizsgálatra, valamint az 
ajánlott szűréseket sem hagyja ki. – A különböző 
éves esedékes szűrésekre is – méhnyakrák, mell-
rák szűrés – biztosan elmegyek. Azt gondolom, 
hogy ennek alapvetően hozzá kell tartoznia az 
élethez. A gyerekeknél arra ügyelünk, hogy a kö-
telező oltásokon kívül melyeket érdemes megkap-
niuk. Megbeszéljük a gyerekorvossal és ez alap-
ján döntünk. BZS

Erős Antónia: A változatosságban
és a mértékletességben hiszek

Erős Antónia eddig is egészségtudatosan élt, ikrei születése óta azonban még inkább odafigyel sa-
ját és családja egészségére. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány létrehozója a változatosságban és 
mértékletességben hisz, és rendszeresen jár szűrővizsgálatokra.

Huszárik Kata úti patika nélkül nem indul nyaralni
Huszárik Kata a Balatoni Nyár műsorvezetője, színésznő és szülő. A 9 éves Gergő édesany-
jaként fontos számára, hogy ügyeljen a kisfiú egészségére. Szerinte a legfontosabb a he-
lyes táplálkozás és a mozgás.

 
– A legfontosabb számára az, hogy kellő mennyi-
ségű vitamint vigyünk be a szervezetünkbe, ép-
pen ezért nyáron igyekszem különböző trük-
kökkel minél több gyümölcsöt az asztalra 
varázsolni. A zöldségeket sem szeretem 
túlfőzni, úgy szeretem, ha még rop-
panósak, és így egészségesebbek 
is. Télen pedig vitaminokat sze-

dünk, multivitamint és kálciumot, ezzel is igyekszünk megőriz-
ni az egészségünket – magyarázta Huszárik Kata. A színésznő 
tudja, a nyaralást is könnyen tönkreteheti egy betegség, ép-
pen ezért mindig felkészül az utazás előtt.

– Amióta édesanya vagyok, elképzelhetetlen számom-
ra, hogy úti patika nélkül induljak el nyaralásra. Az 
ember fiatalon talán még kissé felelőtlenebb, de 
szülőként már nem csak saját magáért felel. 
Mindig bekészítem a legalapvetőbb dolgokat: 
fájdalomcsillapítót, lázcsillapítót, sebta-
paszt. Mindezek mellett pedig utasbiz-
tosítást is kötünk – mondta a színész-
nő. – Mostanában annyi dolgom 
volt, hogy nem maradt időm 
a sportolásra, ennek érzem 
is a hiányát. Az egészség 
megőrzése érdekében 
a helyes étkezés, és 
a megfelelő moz-
gás a legfonto-
sabbak.

 BGY

Vastag Tamás életének mindig 
is része volt a sport, az X-Faktor 
után pedig még nagyobb hang-
súlyt fektet teste formálására. 
Bár az énekesnek sok rajongó-
ja van, a testépítésnek mégsem 
a hódítás az elsődleges indoka, 
mert, ahogy mondta: nála min-
dig az egészség a cél!

– Próbálok a lehető legtöbb mó-
don odafigyelni az egészségem-
re. Heti két-három alkalommal 
végzek valamilyen testmozgást: 
akár elmegyek focizni a bará-
taimmal, edzőterembe, esetleg 
egyet futni a parkba. Most, hogy 
itt a nyár, igyekszem a lehető leg-
több folyadékot fogyasztani, illet-
ve minél több zöldséget és gyü-
mölcsöt bevinni a táplálkozásom-
ba. Mondhatni, hogy a szénhidrát 

egyre jobban kezd eltűnni az ét-
rendemből, pedig, ha valaki, ak-
kor én nagyon szeretem a nehéz-
nek mondott ételeket. Viszont 
már igyekszem köretként pél-
dául salátát enni – magyaráz-
ta Vastag Tamás, aki súlyzós és 
kardióedzést is végez.

– Nem a külsőmre fordítok fi-
gyelmet, hanem az egészségemre. 
Csak is ez a cél! Ráadásul nagyon 
sok munkám van és nem enged-
hetem meg magamnak, hogy fá-
radékony legyek, vagy esetleg le-
betegedjek – tette hozzá Tomi, aki 
épp a Casanova című musicalben 
próbál, ahol a Kölyök szerepében 
jelenik majd meg: a prózai jelene-
tekkel már elkészültek, most a da-
lokkal és a koreográfiával foglal-
koznak. bzs

Amíg a gyengébbik nem képvi-
selőinek az évenkénti mammo-
gráfiai vizsgálatot ajánlják, ad-
dig a férfiaknak szintén érde-
mes évente egyszer ellátogatni 
egy urológushoz, legfőképp a 
prosztata vizsgálatára.

A férfiak lakosság körében 40-50 
éves kor felett gyakrabban fordul-
hat elő a prosztata jó vagy rossz-
indulatú elváltozása. Az évenkén-
ti szűrővizsgálat segítségével igen 
korán kimutatható egy esetleges 
megbetegedés, amely akkor még 
igen könnyen kezelhető. – Először 
egy vérvételre kerül sor, melyből 
egy olyan anyagot mutathatunk ki 
(PSA) amely felhívhatja a figyel-
met a prosztatarák jelenlététére. 
A tapintás során észlelt esetle-

ges rendellenség hívhatja fel a fi-
gyelmet a prosztatarák jelenlétére.  
Amennyiben az előző két vizsgá-
lat közül bármelyik a normálistól 
eltérő eredményt hoz, akkor in-
dokolt a prosztata biopszia elvég-
zése is, mellyel a felmerült gyanú 
igazolható – mondta dr. Banyó 
Tamás urológus. Felmérések sze-
rint a magyar férfilakosság köré-
ben a harmadik-negyedik leggya-
koribb halálozási ok a prosztata 
rákos elváltozásából fakad, me-
lyet a rendszeres szűrések mel-
lett jelenősen lehetne csökkente-
ni, ugyanis ez a ráktípus átlago-
san lassabban alakul ki, mint pél-
dául a tüdőt vagy az emésztőrend-
szert érintő daganatos megbetege-
dések. – Fiatal korban igen ritkán 
alakul ki prosztatarák, ez inkább 

az 50 év feletti lakosság körében 
gyakori. A kialakulásának pontos 
okát az orvostudomány jelenlegi 
állása szerint még nem sikerült 
100%-an megállapítani, de min-
denesetre elmondható, hogy több 
feltételezés szerint összefüggés-
be hozható a helytelen táplál-
kozással és az elhízással – 
mondta az urológus. A rá-
kos illetve rosszindula-
tú elváltozások ese-
tében azonnali 
orvosi beavat-
kozásra van 
szükség. 
 KSZ

Egy-két évente fontos a szűrővizsgálat

Vastag Tamás: Az egészség a cél!

Fo
tó

: R
TL

 KL
UB

/B
ár

so
ny

 B
en

ce
 

Fo
tó

: S
áfá

r T
ibo

r Fo
tó

: M
TV

A

Folytatta és sikeres tavaszi programsorozatot zárt a 
Richter Egészségváros, összesen 20.195.500 forinttal gya-
rapodott a dunaújvárosi, a mohácsi, a békéscsabai és az 
esztergomi kórház a Richter Gedeon Nyrt. adományának 
és a több mint tízezer résztvevő aktivitásának köszönhe-
tően. A kórházak az adományt az intézmény működésé-
re, valamint az eszközpark fejlesztésére fordítják. 

A Richter Egészségváros program „Egészség ezreknek, 
milliók a kórháznak” felhívással hatodik éve hívja fel a fi-
gyelmet az egészségtudatos életre, hogy tegyünk is egészsé-
günk megőrzése érdekében, hogy az egészség ne csak akkor 
váljon értékké, amikor már betegségről beszélünk. A rendez-
vénysorozat ingyenes szűrővizsgálatokkal, előadásokkal, ta-
nácsadásokkal várta az egészségükért tenni akaró résztve-
vőket. A program előnye, hogy egy helyen, kellemes családi 
programok, egészségügyi témájú informatív előadások és be-
szélgetések mellett biztosít lehetőséget olyan komplex, helyi 
szakemberek által végzett szűrővizsgálatokra, amelyekre az 
egészségügyi rendszer keretében sok esetben hónapokat kell 
várni, illetve térítés ellenében vehetők igénybe. 

„A Richter több mint 110 éve van jelen a magyar piacon, 
ma Magyarországon minden ötödik ember a Richter gyógy-
szerétől gyógyul meg. Fontosnak gondoltuk azt, hogy mind-
emellett elindítsunk egy olyan programot, ami a prevenciót 
segíti, illetve érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság 
egészségügyi állapota kicsit jobb képet mutasson. A program 
sikerét és létjogosultságát bizonyítja, hogy idén közel tízez-
ren látogattak el a rendezvényre és több mint 7800 szűrést 
végeztettek el. Az Egészségvárosnak köszönhetően mintegy 
1800 esetben hívtuk fel a lakosság figyelmét további szakor-
vosi ellátás szükségességére. Az életmód legalább 40%-ban 
befolyásolja az egészséges életkilátásokat, ezért nem lehet 
eléggé hangsúlyozni az egyéni felelősséget az egészségmeg-
őrzésben.” – mondja Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. 
PR vezetője.

A Richter Egészségvárosokon a legtöbb látogató vér-
nyomását és koleszterinszintjét mérette meg, közel 3000 
ilyen jellegű szűrést végeztek a rendezvénysorozaton. 
Figyelmeztető, hogy a résztvevők egyharma-
dánál mértek a normális értéknél – 140/90 
Hgmm-nél – magasabb értéket. A kardioló-
giai szűrések kiemelt jelentőséggel bírnak 
hazánkban, hiszen minden második ember 
szív- és érrendszeri megbetegedés követ-
keztében hal meg. Rudolf Péter, a Richter 
Egészségváros fővédnöke a szűrővizsgála-
tokon való rendszeres részvételre buzdí-
tott: „Tapasztalataim alapján a magyar la-
kosság egészségügyi állapota igen lehango-
ló, ezért igen is ideje törődni önmagunkkal 
és ez a nap a legjobb alkalom a régen halo-
gatott vizsgálati tesztek, mérések elvégzésé-
re.” – erősítette meg a neves színművész az 
Egészségváros céljait, jelentőségét, aki maga is több vizsgá-
laton vett részt.

A csontritkulás-csontsűrűség mérés volt a második leg-
látogatottabb szűrés, a résztvevők mintegy ötödének jelez-
ték, hogy további kezelésre van szükség. Általánosságban el-
mondható, hogy a vizsgáltak többsége életében először esett 
át csontsűrűség mérésen.

A prosztatarák a férfiak daganatos halálozásának első 
három leggyakoribb oka között szerepel, szerencsére azon-
ban a prosztataszűrés jelentőségét egyre több férfi ismeri fel. 

Idén a megszűrtek 30%-nál mértek a normálnál magasabb 
értéket, de az idejében felismert prosztatarák jól kezelhető. 
Meglepően magas volt azok száma, akik még korábban nem 
jártak ilyen szűrésen, de itt most időt szántak rá. Ők azon-
nali tanácsadás keretében helyi szakemberektől közvetlenül 
tájékozódhattak a szükséges további lépésekről, teendőkről. 

A szűréseken való aktív részvétel mellett nagy érdeklő-
dés mutatkozott a Krizsó Szilvia újságíró, műsorvezető ál-
tal moderált szakmai beszélgetéseken, ahol a vizsgálatok-
hoz kapcsolódó témákban tartottak interaktív előadást a he-
lyi szakkiválóságok. 

A Richter Egészségváros rendezvényen saját egészségük 
mellett a közösségért is tehettek a résztvevők. A Richter 
Gedeon Nyrt. minden Egészségvárosban 2.000.000 forint 
alapadományt ajánlott fel a helyi kórháznak, melyet a lako-
sok a szűréseken és a különböző programokon való részvé-
telükkel további 300-300 forinttal növelhettek. Az idei szezon 
rendkívül sikeres volt: összesen 20.195.500 forint adományt 
vehettek át a kórházigazgatók, amelyet Dunaújvárosban 
új CT berendezés, Mohácson és Esztergomban új 
lélegeztetőgép, Békéscsabán intenzív betegőrző monitorok 
beszerzésére fordítanak. A mohácsiak történelmi rekordot 
döntöttek mind a rendezvényen résztvevők számát, mind az 

átadott adományt tekintve: az intézmény ve-
zetője 7.433.900 forintos adományt vehetett 
át. „Zseniális a kezdeményezés, nagyon örül-
tünk, hogy a mi városunkban is megrendez-
ték. A lakosok jól járnak, mert egyetlen nap 
alatt több szűrésen vehetnek részt, ráadásul 
a népszerűsítésnek és a támogató ismert mű-
vészeknek, celebeknek köszönhetően köny-
nyebb sok embert mozgósítani. Nekünk pe-
dig azért nagyon fontos, mert ezekben a for-
ráshiányos időkben nagy segítség, hogy egy 
cég bevételeiből visszaforgatva támogat, se-
gít a kórházaknak az eszközpótlásban, mű-
szerbeszerzésben.” – mondta Dr. Csizmadia 
Csaba, a Mohácsi Kórház főigazgató főorvo-

sa, aki a szűrőprogrammal kapcsolatban kiemelte: a statisz-
tikai adatok egyértelműen igazolják a rendezvény létjogo-
sultságát, így örömmel üdvözölte a Richter Egészségváros 
Program érkezését.

A Richter Egészségváros 2009-es indulása óta már több 
mint 160 millió forinttal támogatta a kórházakat, de a prog-
ramsorozat nem ér véget, szeptembertől újabb három vá-
ros, Orosháza, Pápa és Budapest ad otthont a rendezvény-
nek. Részletes információt a www.egeszsegvaros.hu honla-
pon olvashatnak majd az érdeklődők.  

EZREK TETTEK ISMÉT EGÉSZSÉGÜKÉRT
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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

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-
tásának és igénylésének részle-
tes szabályairól szóló 221/2008. 
(VIII. 30.) Kormányrendelet 
értelmében a jegyzõ jogosult.

Kérjük az érintetteket, hogy 

Felhívás – parlagfû elleni védekezésre                                 

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

információk
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény  
20/A. § alapján pályázatot hirdet Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

tanító 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munka-
idő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Napköziotthonos feladatok ellátása 
az Érdi Tankerületen belül változó munkahelyen.  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:  főiskola,  büntetlen előélet 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  szakmai önéletrajz 
•  iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
•  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. augusztus 21. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 8. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Gárdonyi Géza utca 1. /b ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 314-7/2014/klik/123 , 
valamint a munkakör megnevezését: tanító. 

•  Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a gardonyi.erd@gmail.com E-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Pintérné Bernyó Piroska, Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1. /b . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beadott pályázatok alapján, az igazgatóval való személyes találkozás után írásban tör-
ténő értesítés a döntésről. A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 13. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:   erd.hu

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

angol-bármely szakos középiskolai tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munka-
idő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Felső és gimnáziumi tagozaton angol nyelv 
tantárgy oktatása az Érdi Tankerületen belül változó munkahelyen. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:   Egyetem, szakirányú végzettség,  büntetlen előélet 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  szakmai önéletrajz 
•  iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
•  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. augusztus 21. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 8. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Gárdonyi Géza utca 1. /b ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 314-6/2014/klik/123. , 
valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos középiskolai tanár. 

•  Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a gardonyi.erd@gmail.com E-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Pintérné Bernyó Piroska, Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1. /b . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beadott pályázatok alapján, az igazgatóval való személyes találkozás után írásban tör-
ténő értesítés a döntésről. A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 13. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  erd.hu

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény  
20/A. § alapján pályázatot hirdet Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

fizika szakos középiskolai tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 16 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gimnáziumi tagozaton fizika tantárgy oktatása 
az Érdi Tankerületben változó munkahelyen. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Egyetem, szakirányú végzettség, 
•  büntetlen előélet 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  szakmai önéletrajz 
•  iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
•  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. augusztus 21. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 8. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Gárdonyi Géza utca 1. /b ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 314-4/2014/klik/123 , 
valamint a munkakör megnevezését: fizika szakos középiskolai tanár. 

•  Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a gardonyi.erd@gmail.com E-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Pintérné Bernyó Piroska, Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1. /b . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beadott pályázatok alapján, az igazgatóval való személyes találkozás után írásban tör-
ténő értesítés a döntésről. A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 13. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
•  erd.hu

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény  
20/A. § alapján pályázatot hirdet Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

földrajz szakos középiskolai tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Felső és gimnáziumi tagozaton földrajz-termé-
szetismeret tantárgy oktatása az Érdi Tankerületen belül változó munkahelyen. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Egyetem, szakirányú végzettség, 
•  büntetlen előélet 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  szakmai önéletrajz 
•  iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
•  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. augusztus 21. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 8. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Gárdonyi Géza utca 1. /b ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 314-5/2014/klik/123. , 
valamint a munkakör megnevezését: földrajz szakos középiskolai tanár. 

•  Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a gardonyi.erd@gmail.com E-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Pintérné Bernyó Piroska, Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1. /b . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beadott pályázatok alapján, az igazgatóval való személyes találkozás után írásban tör-
ténő értesítés a döntésről. A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 13. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
•  erd.hu

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény  
20/A. § alapján pályázatot hirdet Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

spanyol szakos középiskolai tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Felső és gimnáziumi tagozaton spanyol nyelv 
tantárgy oktatása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Egyetem, szakirányú végzettség, 
•  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
•  büntetlen előélet 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
•  szakmai önéletrajz 
•  iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. augusztus 21. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 11. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Gárdonyi Géza utca 1. /b ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 314-3/2014/klik/123 , 
valamint a munkakör megnevezését: spanyol szakos középiskolai tanár. 

•  Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a gardonyi.erd@gmail.com E-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Pintérné Bernyó Piroska, Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1. /b . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beadott pályázatok alapján, az igazgatóval való személyes találkozás után írásban tör-
ténő értesítés a döntésről. A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 13. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
•  erd.hu

információk

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

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

032 MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

Akciós ár:
47.950 Ft

Listaár: 
95.900 Ft

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

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

113 TAVASZI FELFRISSÜLÉS 

Akciós ár:
10.450 Ft

Listaár: 
20.900 Ft

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

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

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. 

092 EGYEDI DEKORÁCIÓJÚ DÍSZTÁRCSA 

Akciós ár:
8.500 Ft

Listaár: 
17.000 Ft

06-30-279-1690,
www.disztarcsadisz.hu,
www.facebook.com/
disztarcsadisz 

Egyedi elképzeléseit, 
mintaötleteit dísz-
tárcsára varázsoljuk! 
1 garnitúra (16 colos) 
dísztárcsa dekorálva, 
házhoz szállítással.

089 CSOBOGÓ -SZIVATTYÚ NÉLKÜL 

Akciós ár:
24.995 Ft

Listaár: 
49.990 Ft

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

Csobogó teknősön
ülő kisfiúval
Anyag: plasztik
Magasság: 78 cm

022 KEDVEZMÉNYES ELMÉLETI TANFOLYAM

Akciós ár:
15.000 Ft

Listaár: 
30.000 Ft

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

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



zethető vissza. Korábban Pest 
megye irodalmi lapjában, a 
DunapART-ban jelentek meg 
verseik, majd egy érdi irodalmi 
est alkalmával találkoztak elő-
ször. És a barátság azóta is tart.

Mindenki szabadon választott 
alkotást adhatott a kiállításhoz, 
egyetlen ismérv és összefogó 
kapocs köti össze a mûveket: 
az absztraktivitás. A közös ne-
vező, hogy mind modern ké-
pek. A tárlaton végigsétálva úgy 
érezzük, a sokszínûség mellett 
Eöry Emil konstruktivista képei, 
Karsch Manfréd absztrakt fest-
ményei, valamint Márczi Kitti 
és Büki Attila lírai absztraktjai 
kerek egészet alkotnak.

A vizuális élményeken túl a 
zene és a vers volt, ami teljes-
sé tette az érzéki hatást. Bábel 
Klára, Fischer Annie-ösztöndíjas 
hárfamûvész érzelemmel teli, 
finom technikai megoldásokkal 
színesített játéka nyújtott lelket 
melengető pillanatokat, amelyet 

Büki Attila versei töltöttek meg 
gondolatokkal. 

Kubik Anna Kossuth-díjas 
színmûvész az eddig megjelent 
Büki Attila-verseskötetekből vá-
logatott költeményeket mondott 
el. A versek kötődések a szülő-
földhöz, Vas megyéhez, hiszen 
a festőmûvész, költő szülőfaluja 
és névadója Bükfürdő. Az ere-
detileg Kis Attila néven szüle-
tett mûvészre a tavaly elhunyt 
Kis Dénes költő ragasztotta a 
Büki nevet, hogy aztán így le-
gyen ismert a mûvészvilágban. 
Az elhangzott, és a Hanságot, 
a Répcét megidéző tájjellegû 
versek sorai többletüzenetet, 
társadalmi vetületû gondolato-
kat hordoznak magukban, míg 
vallásos tartalmú versei egy tel-
jesebb értékrend utáni vágyat 
hangsúlyoztak. 

A versek és a zenemûvek kö-
zött Bakonyi István irodalom-
történész, a Vár címû folyó-
irat szerkesztője beszélgetett 
mûvészetről, barátságról az 
asztaltársasággal, és kérdezte 
a költő-festőmûvészt képeiről, 
életútjáról, költészetéről. Olyan 
titkokba, sokak számára eddig 
rejtve maradt történetekbe és 
kapcsolódásokba nyerhetett be-
tekintést a hallgatóság, amely 
közelebb hozta, tisztább fénnyel 
mutatta fel mindazt, amit Büki 
Attila költészete, festményei, 
eddigi élete során tett törekvé-
sei titkon magukban hordoztak. 
Így aztán különleges miliőt, 
sokszínû programot adott az im-
már harmadik éve tartó sorozat 
részeként megrendezésre került, 
kiállítás megnyitóval egybekö-
tött irodalmi est. Jó volt kicsit 
közelebb érezni magunkat Büki 
Attila költő, festőmûvész és ba-
rátai egyedi és sokak számára 
megirigyelendő kapcsolatába.

A Péntek Esti Hangtárlat so-
rozat részeként megrendezett 
megnyitó mûvészetpártoló 
ínyenceket is elvarázsoló nyár-
esti programot kínált, nem csak 
a mûvészet iránt elhivatott kö-
zösségeknek, hanem azoknak 
az oda érkező nyaralóknak is, 
akik nem csak a vízpart, az él-
ményt adó természet közelsége 
miatt jöttek Agárdra.

 L. Róbert Attila
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Hiába villantotta meg erejét 
a júliusi kánikula, vagy kí-
nált ezernyi más programot a 
péntek délután, a Velence-tavi 
Galériának helyt adó egykori 
magtárépület rendezvényter-
me szép lassan megtelt. Sokan 
eljöttek, hogy a Péntek esti 
hangtárlat elnevezésû rendez-
vénysorozat keretében részesei 
lehessenek az érzékek teljes 
vertikumára ható eseménynek 
– és nem csak a megnyitóra 
szánt friss pogácsa illatára gon-
dolok. A forró nyári délutánból 
belépve a galériába, az egykori 
épület gerendáit, ódon falait, 
a korábbi szerkezet egy részét 
magába foglaló, az újkor építé-
szeti megoldásaival ötvöző épü-
let hûsítően temperált levegője 
fogadta a mûvészetre éhezőket. 
Az átalakított épület összesen 
három szintből áll, egy na-
gyobb területû földszintből, 
valamint két kisebb területû ga-
léria jellegû szintből. Ez utób-
biakon állították ki Eöry Emil, 
Fritz Rautner, Karsch Manfred, 
Kovács Johanna, Márczi Kitti, 
valamint Nagy Béla Lajos 
festőmûvészek, vagyis a bará-
tok képeit. Az alsó rendezvény-
szinten láthatóak a most 65 
éves érdi képzőmûvész képei: 
Büki Attila kedves meghívás-
nak tett eleget, mikor a kiállítás 
anyagát összeállította, és képei 
mellé a barátok festményeit is 
beleálmodta az egykori magtár 
öreg gerendáit magába foglaló, 
belső elrendezésében inkább 
modern épület tereibe. 

A költő, festőmûvész világ-
életében közösségi ember volt, 
ahogy azt az est során megtud-
tuk tőle. Közösségek létrehozá-
sát mindig is feladatának érezte. 

Így természetes volt, hogy most 
is, amikor megkapta a felké-
rést, úgy gondolta, akkor hû 
önmagához, ha a nyár végéig 
látható kiállításra a barátok is 
hoznak képeket. Így állt össze 
a Büki Attila és barátai címû 
kiállítás anyaga. A szervezők 
mindig keresik és örülnek ne-
ki, ha ilyen alkotóközösségre 
találnak, mint az Érdi X-ART 
képzőmûvészeti egyesület, hi-
szen a kiállító mûvészek, ta-
lán Nagy Béla Lajos kivételé-
vel, mind a mûvészeti társaság 
tagjai. Nagy Béla Budapesten 
él és alkot, mégis, képi vilá-
gában és a 20 éves barátság 
okán jól illeszkedett a kiállí-
tás tematikájába. Ahogy azt 
Ocsenyás Katalin, a Gárdonyi 
Géza Könyvtár és Kulturális 
Központ megbízott igazgatója is 
elmondta, a kiállítások szerve-
zése során szempont, hogy va-
lamilyen kapcsolódási felületet 
találjanak a Velencei-tóval, akár 
mint élményanyag, akár, mint 
mûvészeti téma. Fontosnak 
tartják, hogy a mûvészeti al-
kotó csoportokat összehozzák, 
közelebb hozzák egymáshoz. 
Ebben az esetben két mûvészeti 
tábornak, az agárdi és az érdi 
képzőmûvészeti társaságnak az 
összekapcsolódása volt az, ami 
életre hívta a kiállítással egybe-
kötött az irodalmi estet. Majd 
hozzátette: Büki Attila egész 
mûvészi életútját, az általa 
szervezett mûvészeti közössé-
gek törekvéseit, üzeneteit köve-
tendőnek tartják. Ezt emelte ki 
a kiállítást megnyitó L. Simon 
László, a közéletben inkább ál-
lamtitkárként és országgyûlési 
képviselőként ismert költő is. 
Kettőjük kapcsolata évekre ve-

Péntek esti hangtárlat a galériában, nem csak mûvészetkedvelõknek

Irodalmi est és kiállítás a költõvel és barátaival
Érdi képzõmûvészek alkotásai láthatók azon a kiállításon, amelyet augusztus vé-
géig tekinthetnek meg Agárdon a Velence-tavi Galéria látogatói. A Büki Attila és 
barátai címmel megrendezett képzõmûvészeti kiállítást irodalmi esttel színesített 
program keretében nyitotta meg L. Simon László költõ, államtitkár, országgyûlési 
képviselõ.

A rendezvénynek helyet adó épület

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Karsch Manfréd és Eöry Emil képei

Kubik Anna, Büki Attila, Bakonyi István és L. Simon László a megnyitón

Büki Attila, a házigazda

Bábel Klára hárfamûvész, Büki Attila képei elõtt

mûvelõdés

A Szakképzési törvény előírása szerint 2015. 
szeptember 1-jétől külső képzőhelyen gyakorlati 
oktatóként csak olyan szakember tevékenykedhet, 
aki rendelkezik adott szakmában mesterlevéllel.
Annak elősegítése érdekében, hogy ezt az elő-
írást teljesíteni lehessen, elindul a TÁMOP 
2.3.4. B. pályázati projekt a mesterlevéllel 
nem rendelkező gyakorlati oktatók számára, 
akik pályázhatnak 80%-os vissza nem térí-
tendő támogatásra. Így 60.000 Ft-os önrész 
befizetésével juthatnak mesteri képesítés-
hez. A felkészítő tanfolyamok 2014. szeptem-
ber hónapban indulnak.
Az alábbi feltételeknek kell megfelelni a sikeres 
pályázathoz:

-
ban ötéves szakmai gyakorlat,

-
korlati oktató,

részvételt.
A jelentkezés feltétele a szakmai végzettség adott 

szakmában és általában 5 éves szakmai gyakorlat 
igazolása.
A JELENTKEZÉS MÓDJAI:

Személyes jelentkezés: előzetes időpont egyez-
tetés alapján történik. A jelentkezési lap mellé 
csatolni szükséges a végzettséget igazoló okle-

Postai úton való küldés esetében minden 
okmány másolatáról csak közjegyző általi hitele-

A mestervizsgára felkészítő tanfolyam időtartama
180 óra (60 óra pedagógiai, vállalkozási ismere-
tek, 120 óra szakmai elmélet, gyakorlat). A képzés 
kb. négy-öt hónapot vesz igénybe (heti két alka-

napon történik az oktatás, ez általában péntek 

függvényében változik. A felkészítő tanfolyamok 
pályázók száma eléri a 

minimum 6 főt.
Az eddigi jelentkezések alapján az alábbi szak-

mákban tervezünk tanfolyamot indítani ebben a 

Autószerelő, bútorasztalos, cukrász, fodrász, 
fogtechnikus, karosszérialakatos, kereske-
dő, kozmetikus, kőműves, pincér, szakács, 
villanyszerelő.
Más szakmák esetében a társkamarákhoz 
való átirányítás alapján lehet a pályázaton 
részt venni.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy az egyes 
szakmákból csak egy-egy csoport indítására 
lesz lehetőség a pályázati ciklusban.
Érdeklődni, jelentkezni a következő elérhe-
tőségen lehet: 
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi 
Kereskedelmi és Iparkamara
1056 Budapest, Váci u. 40. (kedd-csütörtök)
Tel: 317-8560; 30/397-7938
2045 Törökbálint, Kazinczy F utca 124/B 
(hétfő-szerda-péntek)
Tel: 23/517-996; 30/397-7938
Szabóné Zéman Mária 
www.pmkik.hu; zeman.maria@pmkik.hu

80%-os TÁMOGATÁS A MESTERKÉPZÉSBEN!!!!!!
ELJÖTT A SZAKEMBEREK IDEJE!

www.ujszechenyiterv.gov.hu

„DOLGOZVA TANULJ” TÁMOP-2.3.4. B-13/1-2013-00001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT TANFOLYAMAI 
2014. ŐSZÉN INDULNAK! Felhívom az érdekeltek figyelmét, hogy CUKRÁSZ, FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS 
SZAKMÁBAN a képzés SZEPTEMBERBEN indul!
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Teleki Gézát és munkásságát 
Érden is nagyra becsüljük, mi-
vel látogatásaival, előadásai-
val és önzetlen adományaival 
példaértékûen gyarapította a 
Magyar Földrajzi Múzeumot. 
A búcsú okán fontosnak tartjuk 
feleleveníteni pályafutásának 
legfontosabb állomásait. 

A második világháború idején, 
1943. december 7-én született 
Kolozsváron. Édesanyja Zabolai 
Mikes Hanna grófnő, édesapja 
Teleki Géza geológus, geográ-
fus, egyetemi tanár volt. A család 
nem örülhetett a békés életnek, 
mert hamarosan menekülniük 
kellett Erdélyből. Teleki Géza 
1944 őszén, titkos küldetés-
ben Szentiványi Domonkossal 
és Faragó Gáborral Moszkvába 
utazott a háborúból való kivá-
lás megtárgyalása érdekében. 
Személyesen találkozott a 
Szovjetunió legfelsőbb vezetői-
vel, akik akkoriban egyedül őt 
tekintették hiteles tárgyalópart-
nernek. A kockázatos utazást a 
legnagyobb titokban szervezték 
meg. A Gestapo ügynökei sem 
tudták, hogy milyen célból, hova 
ment, csak annyit tudtak, hogy 
eltûnt Budapestről. Még a leg-
közvetlenebb családtagoknak 
sem volt tudomásuk erről a tit-
kos küldetésről. A kockázatos 
határátlépést Szlovákián keresz-
tül Korondi Béla csendőr szá-
zados szervezte meg, akinek 
kapcsolatai voltak szlovák parti-
zánokhoz. 

Magyarország hadban állt a 
Szovjetunióval, s Teleki Géza 
édesapjához hasonlóan gondol-
kodott. Szerette volna, ha mi-
előbb véget ér a vérontás. Ezért 
vállalta ezt a veszélyes külde-
tést. A Kremlben, a Vjacseszlav 
Molotovval való tárgyalásokat 
követően döbbent rá, hogy a 
háború befejeződésével még 
nem érnek véget a hazájára váró 
megpróbáltatások… Nem voltak 
illúziói, de nem akart kitérni a 
felelősség elől. 

Az édesanya, Hanna néni a 
budapesti Károlyi-palotában 
kétségek között, gyötrődve vár-
ta haza férjét és nevelte kisfiát, 
nem tudván, mit hoz a jövő. 

Teleki Géza a Debrecenben 
megalakult Ideiglenes Nemzeti 
Kormány minisztereként vállalt 
részt a közéletben, bár alap-
vetően nem politikus, hanem 
tudós alkat volt. 

Amikor a szovjet csapatok 

által megszállt országban nyil-
vánvalóvá vált, hogy a demok-
ráciának hamarosan vége lesz, 
s egy új diktatúra következik, 
Teleki Gézának és családjának 
menekülnie kellett. Az Amerikai 
Egyesült Államok nagykövet-
ségének segítségével, igen ka-
landos úton sikerült elhagyniuk 
Magyarországot. 

A kis fiúcskának egyetlen él-
ménye volt Magyarországról, 
amely azonban nem tartozott 
a szép emlékek közé. Négy esz-
tendős volt, amikor otthonuk-
ban megjelent két fegyveres, 
egyenruhás személy, és az édes-
apját keresték. Õ azonban ép-
pen Moszkvában volt, s tárgyalt 
az akkori kormány tagjaként.

Édesanyja, Mikes Hanna sem 
volt odahaza. A kisfiú a szo-
balány mögül nézte a furcsa 
jövevényeket, akik észrevették. 
Géza később így emlékezett 
 vissza erre a találkozásra: 

„A két férfi rám ordított, a 
nyakamnál fogva megfogtak, 
kirángattak a Károlyi-kertbe és 
megvertek. Az maradt meg igen 
erősen bennem, hogy amíg a 
fejemet a földhöz szorítják és 
rugdalnak, látom a park csoda-
szép virágait. Ezt a képet soha 
nem tudtam elfelejteni. Később, 
Amerikában sokszor eszembe 
jutott ez a jelenet, s érdekes, 
hogy nemcsak a fájdalmas rúgá-
sokra és ütésekre, hanem a szép 
virágokra is emlékeztem..”

A család tudta, hogy nagyon 
bizonytalan jövő vár rájuk szü-
lőföldjükön, s ezért szánták el 
magukat a távozásra. 

Ifjabb Teleki Géza 
Washingtonban többször elme-
sélte azokat a drámai órákat, 
melyeket kisgyermekként élt 
meg. Az elhagyatott pesti rak-
parton édesanyja takaróba bu-
gyolálva vitte egy orosz katonai 
teherautóhoz, ahol az édesapja 
várt rájuk. A teherautó fülké-
jében két géppisztolyos orosz 
katona ült. A családot az autó 
ponyvája alatt nagy bádogtar-
tályok között helyezték el, s 
így elbújtatva, úttalan utakon 
jutottak el az osztrák határig, 
majd Bécsig. 

Az orosz katonákat lefizették, 
akik dollárért mindenre hajlan-
dónak mutatkoztak, de nem le-
hettek biztosak benne, hogy va-
lóban betartják-e az ígéretüket. 

Idősebb Teleki Géza csak 
a kialkudott összeg felét ad-

ta oda az oroszoknak előre, a 
másikat csak akkor akarta, ha 
már biztonságban lesznek, s 
átjutnak az amerikai zónába. 
A pénzhátralék nem volt nála, 
s azt is az oroszok tudtára ad-
ta, hogy ezt az összeget csak 
Bécsben, egy amerikai diploma-
tától kaphatják meg. 

Számos ellenőrző ponton baj 
nélkül átjutottak, de az orosz 
és az amerikai zóna határán 
egy szovjet katona szuronyos 
puskával elkezdte döfködni a 
ponyvát. A kisgyereket Hanna 
néni szorította magához. 

Géza arra is emlékezett, hogy 
a bajonett a fejétől néhány 
centiméterre koppanva érte el 
a bádogtartályt. Csak hajszál 
választotta el őket, hogy rájuk 
bukkanjanak. Az orosz sofőr is 
tisztában volt azzal, hogy lebu-
kás esetén hadbíróság elé kerül, 
ezért ijedtében a gázpedálra lé-
pett, áttörte a határsorompót és 
átszáguldott a szabad területre. 

Nagy szerencséjük volt, hogy 
a túloldalon az amerikai őrök 
nem nyitottak tüzet a hirtelen 
áttörő szovjet katonai jármûre. 
Az lett volna a szörnyû, ha a 
szabadság felé törekvőket a sza-
bad világ katonái lövik le. 

A család az USA-ba került, 
ahol idősebb Teleki Géza a 
George Washington Egyetem 
professzora lett. Szakmailag el-
ismerték, de a sok munka miatt 
igen kevés idő jutott a családjá-
ra. Fia, Géza amerikai környe-
zetben élt, de benne lüktetett a 
felfedező utazó, Teleki Sámuel 
vére, s már gyermekkorában 
Afrikába vágyakozott. Nagyon 
érdekelte a régészet és az ant-
ropológia, valamint az állate-
tológia. Az volt a vágya, hogy 

régész legyen, s az emberszabá-
sú élőlények legősibb nyomait 
kutathassa Kelet-Afrikában. 

Az 1960-as években, – Géza 
ifjúkorában – az Olduvai sza-
kadékban talált ősemberi ma-
radványok tartották lázban a tu-
dományos világot. A felfedező 
Louis Leakey ismertsége ve-
tekedett a televíziós sztárok 
népszerûségével. Az egyetemis-
ta Teleki Géza feszült figyelem-
mel követte a híradásokat, s 
rengeteg levelet írt a leghíre-
sebb régészeknek. Választ rit-
kán kapott, de ez sem szegte 
kedvét. Amikor tudomást szer-
zett arról, hogy Louis Leakey 
a National Geographic Society 
meghívására Washingtonba lá-
togat, felkereste a szállodájá-
ban, s elmondta, hogy szeretne 
Afrikába menni, s részt venni a 
kutatásokban. Leakey szívesen 
fogadta, s ő mutatta be Jane 
Goodallnak, a fiatal, törékeny 
angol nőnek, aki egész életét 
a csimpánzok viselkedésének 
tanulmányozására fordította. 
Géza kalandos úton jutott ki 
Afrikába, s Jane Goodall mellett 
kezdte meg a csimpánzok megfi-
gyelését. A tudományos munka 
mellett főzött, mosogatott, taka-
rított, élelembeszerzést végzett. 
Tanzániában, a Gombe Nemzeti 
Parkban, majd a Viktória-tó 
egyik szigetén élt, igen nomád 
körülmények között. 

A munka megváltoztatta 
Gézát. A csimpánzokról cikke-
ket, könyveket írt, majd PhD 
disszertációt készített. Az afri-
kai élet sok gyötrelmet, betegsé-
get mért rá, s többször veszély-
be került az élete is. Több őser-
dei terepmunkán szerzett sebe 
elfertőződött, arcideggyulladást 
kapott, s volt, amikor a szeme 
világa is veszélybe került. Túlélt 
egy skorpiómarást, s egy vesze-
delmes mérges kígyóval, fekete 
mambával való találkozása so-
rán csak egy hajszál választotta 
el a túlvilágtól. Fáradhatatlanul 
írt, jegyzetelt, fényképezett, 
rajzolt a kezdetleges tábori kö-
rülmények között. Hónapokig 
sátorban, viharlámpa fényénél 
dolgozott. 

Felfigyelt a természetkáro-
sító folyamatokra, s kapcso-
latba került a World Wildlife 
Funddal, amelynek nevében 
pénzt gyûjtött terepkutatások-
ra, a csimpánzok védelmére és 
nemzeti parkok céljaira. 

Hamar ismert és megbecsült 
személyiséggé vált az angol-
szász és a frankofon tudomá-
nyos világban. Egymás után 
jelentek meg angol és francia 
nyelven tanulmányai és köny-
vei. Rangos egyetemek hívták 
előadónak, számos konferenci-
án, televíziós, rádiómûsorokban 
szerepelt. Hivatali állást nem 
vállalt, szabadságát nem adta 
fel, így aztán megélhetéséről 
olykor nem volt könnyû gon-
doskodnia. Az „Újvilágban”, a 
gazdagság földjén is megismer-
te a szegénység sanyarúságát. 

Sierra Leonéban kezdemé-
nyező és meghatározó szerepe 

Búcsú az Afrika-kutató tudóstól, Teleki Gézától

„Hogy a világ jobb legyen…”
Máriabesnyõn, ez év június 5-én, mély részvét mellett búcsúztatták Teleki Géza 
biológust, antropológust, egyetemi tanárt, akinek hamvait nagyapja, Teleki Pál 
földrajztudós, hajdani miniszterelnök sírjában helyezték nyugalomra. A családta-
gok, barátok, tisztelõk mellett jelen voltak a gödöllõi Teleki Pál Egyesület tagjai, 
akik immár negyedszázada ápolják a Teleki-emlékeket és mindazokat a kapcsola-
tokat, amelyek Gödöllõt a nagyhírû Teleki család tagjaival összekötik. A Gödöllõn 
megrendezett cserkész világtalálkozó, a „dzsembori” nemzetközi hírnevet adott a 
településnek, s ebben meghatározó része volt a nagyapa, Teleki Pál tekintélyének 
és cselekvõ támogatásának. 

volt az ország első nemzeti park-
ja létrehozásában. Úgy vélte, 
Afrikából, a reménytelenség kon-
tinenséből a remény világát lehet 
létrehozni, ha sikerül összefogni 
jó célok érdekében, ha sikerül 
megőrizni a természet értékeit, 
amelyek az idegenforgalom szá-
mára is vonzerőt jelenthetnek. 
A sikerekért azonban nagy árat 
fizetett. Amerikai barátnője tra-
gikus körülmények között halt 
meg – csimpánzok megfigyelése 
közben lezuhant egy szikláról. 
Teleki Géza fellépett a majom-
kísérletek ellen, az elefántcsont 
csempészése ellen, s szót emelt 
a trópusi esőerdők védelme ér-
dekében is. A gyógyszercégek 
állatkísérleteit ellenezte, ezért 
több támadásban volt része. 

Először 1985-ben látogatott el 
Érdre, ahol meghatottan nézte 
a múzeumban Teleki Sámuel 
emlékeit A magyar utazók, 
földrajzi felfedezők címû kiál-
lításunkon és nagyapja, Teleki 
Pál miniszterelnök Kárpát-me-
dencét ábrázoló híres Vörös 
térképét. Ismeretségünkből ba-
rátság lett, s amikor 1986-ban 
Washingtonban, otthonában fel-
kerestem, sok hasznos tanácsot 
adott a Magyar Tudományos 
Afrika-expedíció szervezésével 
kapcsolatban. 

Kiválóan ismerte Kenya és 
Tanzánia hétköznapi viszonya-
it. Rendelkezésünkre bocsá-
totta azt a tudományos doku-
mentációt, amelyet a National 
Geographic Society megbízásá-
ból Teleki Sámuel útvonalának 
rekonstrukciójával kapcsolato-
san végzett. Éjszakába nyúló 
beszélgetéseinken elmondta 
azokat az ellentmondásokat, 
kockázatokat, amelyek Afrikát 
jellemzik. Több súlyos trópusi 
betegséget, maláriát és sárga-
lázat csodával határos módon 
élt túl. Amikor vesemûködése 
leállt, felesége, Heather Mc 
Giffin a saját veséjét ajánlotta 
fel átültetésre, hogy megmentse 
férje életét. A kockázatos mûtét 
sikerült, s így Heather még két 
évtizednyi életet ajándékozott 
szeretett férjének. 

Teleki Géza örömmel üd-
vözölte a rendszerváltást. Az 
Antall-kormány megalakulá-
sát követően ajándékként fel-
ajánlotta a Magyar Nemzeti 
Múzeumnak a nagyapa, Teleki 
Pál hajdani miniszterelnök dísz-
magyar ruháját, díszkardját és 
különféle egyéb muzeális ér-
tékeit. Az önzetlen adományt 
László Balázs főkonzul vette át 
és juttatta haza Magyarországra. 
A nagyapa muzeális ritkaságo-
kat tartalmazó térképeit 2000-
ben ajándékozta a Magyar 
Földrajzi Múzeumnak. Ez az 
értékes gyûjtemény Jeszenszky 

Géza nagykövet révén kerülhe-
tett Washingtonból Érdre. 

Teleki Géza fia, Aidan mi-
att 2011-ben költözött vissza 
Magyarországra, hogy a gyer-
mek magyar környezetben ta-
nuljon. A feleség, Heather min-
dent megtett a fiúcska beillesz-
kedése érdekében, s beteg férjét 
új otthonukban, Kisorosziban 
gondosan ápolta.

Teleki Géza – testvérével, 
Teleki Pál geológussal egyet-
értésben – mindig szót emelt 
a magyarság érdekében, s cse-
lekedeteivel bizonyította áldo-
zatkészségét. Két évvel ezelőtt, 
2012-ben, a Múzeumok éjszaká-
ján emlékezetes előadást tartott 
afrikai élményeiről a népes kö-
zönségnek. Rövid interjút adott 
az Érdi Televíziónak is. Ez az 
egyetlen hazai filmdokumen-
tuma munkásságának, mert a 
sokak által várt portréfilm nem 
készült el róla. 

Többször volt a Teleki Pál 
Egyesület vendége Gödöllőn. 
A vele és családtagjaival való ta-
lálkozások mindig emlékezetes 
élményt adtak a résztvevőknek. 
A Budavári Litea Szalonban egy 
könyvbemutatón elevenítette fel 
nagyapja emlékét, s hangsúlyoz-
ta, hogy a szolgálat a legfontosabb 
az ember életében. Nemcsak sza-
vakban, hanem tettekben is érvé-
nyesítette ezt az elvet. 

Számos könyvet és térképet 
adományozott intézményünk-
nek, figyelemmel kísérte mun-
kánkat, s tanácsokkal segítette 
külföldi kutatásainkat. 

Földrajztudós nagyapját, 
Teleki Pált – akit személyesen 
soha nem ismerhetett – példa-
képének tekintette, s végakara-
ta szerint kerülhettek hamvai 
Máriabesnyőre, a családi sírba. 

Önzetlen, rokonszenves, vi-
lágra nyitott, a nemes dolgok-
ra, a valódi értékekre fogékony 
személyiségét jellemzi életfel-
fogása. Washingtonban, 1986-
ban megkérdeztem tőle, annyi 
veszély és nehézség ellenére 
miért fordított hátat a kényel-
mes Amerikának, a komfortos 
életnek, s miért ment évekre 
Afrikába, ahol a napi ivóvíz 
megszerzése is komoly kihívást 
jelentett. 

Röviden és tömören vála-
szolt: 

– Azért mentem Afrikába, 
hogy védjem a természetet, 
az őserdőket, a csimpánzokat, 
mert ez is az emberek érdekét 
szolgálja.

– S ez miért volt fontos ne-
ked?

– Azért, hogy a világ jobb 
legyen.

 Dr. Kubassek János
a Magyar Földrajzi Múzeum 

igazgatója

Teleki Pál menyével, Mikes Hannával, és unokájával, Teleki Géza zoológussal amerikai otthonukban a szerzõ, 2000-ben

mûvelõdés
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Értesítés
Az Érd és Térsége Víziközmű 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.

Mint megtudtuk a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivő-
jétől, a nyomozók nemrég egy 
holttest maradványait ásták ki 
egy érdi családi ház mellék-
épületében. A két évvel ezelőtt 
történt gyilkosságra véletlenül 
derült fény. Valaki még idén áp-
rilisban a “telefontanú” vonalon 
(ahol akár névtelenül is lehet a 
rendőrséget értesíteni, ha bár-
milyen bûncselekmény a tudo-
másunkra jut) jelentette, hogy 
szörnyû bûncselekményről érte-
sült. A bejelentő csak annyit kö-
zölt, hogy D. Béla és társa meg-
ölt Érden egy embert, akinek 
a holttestét egyikük kertjében 
elásták. Az eset azonban nem 
a közelmúltban, hanem két év-
vel ezelőtt történt. A rendőrök 
a nyomozás során azonosítot-
ták, majd először tanúként, jú-
nius 24-én pedig gyanúsított-
ként hallgatták ki a két férfit, 
és mindketten beismerő vallo-
mást tettek. Elmondták, hogy 
2012 tavaszán D. Béla lakásán 
megjelent az ismerőse, J. Imre 
akivel egy idegen férfi is érke-
zett. Egyes értesülések szerint 
a férfiak mindhárman együtt 
iszogattak egy ideig, majd az 
alkohol hatására a két ismerős 
vitába keveredett az ismeretlen 
férfival, és a nézeteltérés vere-
kedésbe fajult. A „vendéglátók” 
mindketten bántalmazták 
a fiatalembert, aki belehalt a 
súlyos sérülésekbe. Hogy a 
bûncselekményre ne derüljön 
fény, a hullát D. Béla udvarán 
elásták. A nyomozás során a 
két férfi maga mutatta meg, 
hová rejtették el áldozatukat. 
A helyszínen a holttest marad-
ványait kiásták, de az elhunytat 
még nem sikerült azonosítani, 

csak annyit lehet tudni, hogy 
egy 28 éves férfiről van szó. 

Az elkövetőket a kihallgatá-
sukat követően őrizetbe vet-
ték, és az illetékes bíróság – a 
bûncselekmény súlyára tekintet-
tel – még június 27-én mindket-
tőjüket előzetes letartóztatásba 
helyezte. Emberölés megalapo-
zott gyanúja miatt folyik eljárás 
ellenük – közölte a megyei rend-
őr-főkapitányság. Jelenlegi infor-
mációink szerint az emberölésre 
végül is úgy derült fény, hogy 
az elkövetők egyike a kocsmá-
ban – italozás közben – elszólta 
magát a szörnyû bûntettről, és 
akinek elmesélte, bejelentést tett 
a rendőrségen.

Annak érdekében, hogy 
az emberek ne váljanak 
bûncselekmény áldozatává és 
biztonságosan töltsék el a nyáron 
szabadidejüket, a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság bûn- és 
baleset-megelőzési kampányt 
indított a napokban, amelynek 
során felhívják a figyelmet a für-
dőzési szabályok betartására és 
a vagyontárgyak biztonságba he-
lyezésének fontosságára. Ezzel 
együtt tájékoztatják az embere-
ket a bányatavak, szabadvizek 
veszélyeiről, a nyári meleg szer-
vezetre gyakorolt hatásairól és 
veszélyeiről, az áldozattá válás 
megelőzéséről, valamint fontos 
baleset-megelőzési tanácsokkal 
is ellátták a strandolókat, nyara-
lókat. A rendőrök többek között 
arra is felhívják a figyelmet, hogy 
értéktárgyai közül mindenki 
csak a lehető legszükségeseb-
bet vigye magával és – lehető-
ség szerint – azokat helyezzék 
el a strandok értékmegőrzőjé-
ben vagy zárható szekrényben. 
Egyéb személyes holmit senki 

ne hagyjon őrizetlenül! Mindig 
legyen jelen olyan személy, aki a 
parton gondoskodik a strandon 
lévő holmik felügyeletéről! 

A Baleset-megelőzési Bizottság 
minden évben kiemelt figyelmet 
fordít arra is, hogy felhívja a gép-
kocsivezetők és a kerékpárosok 
figyelmét: amennyiben fürdőzés 
és napozás közben alkoholt fo-
gyasztottak, semmiképpen ne 
üljenek a volán mögé, de a kerék-
párt sem ajánlatos hajtani, mert 
az alkoholos befolyásoltság alatt 
történő vezetés fokozza baleset-
veszélyt. Mivel már a napokban 
is voltak, és még biztosan szép 
számban lesznek még olyan na-
pok, amikor bőven 30 fok Celsius 
fölé emelkedik a hőmérséklet, a 
közlekedésben résztvevők szá-
mára fontos tudnivaló, hogy a 
nyári meleg megviselheti a szer-
vezetet. Ezáltal csökkenhet a 
reakcióidő, tompulhatnak a ref-
lexek, ami sok esetben baleset 
bekövetkezéséhez is vezethet. 
Ezért a közlekedésben résztve-
vők legyenek türelmesek egy-
mással, figyeljenek másokra is, 
és feltétlenül gondoskodjanak 
az elegendő folyadékpótlásról. 
Lehetőleg kipihenten induljanak 
útnak, és fokozottan ügyeljenek 
a közlekedési szabályok betartá-
sára. Bálint Edit 

A 2013. évi CXXII. törvény (a 
továbbiakban: Földforgalmi tör-
vény) értelmében a zártkertek 
adásvétele 2014. május 1-jétől 
alapvetően megváltozott, mivel 
ettől kezdve minden tekintet-
ben a termőfölddel esnek egy 
elbírálás alá, és ugyanúgy kell 
valamennyit értékesíteni, mint 
ez utóbbi kategóriába eső föl-
deket.

Érdemes mindenesetre pon-
tosan rögzíteni: a törvényi vál-
tozást követően ki vásárolhat 
zártkertet és milyen feltételek-
kel? Zártkertet csak belföldi ter-
mészetes személy és uniós tag-
országi állampolgár vásárolhat. 
Belföldi természetes személy 
is csak akkor – amennyiben 
nem minősül földmûvesnek 
–, ha a birtokában álló föld 
területnagysága a megszerez-
ni kívánt föld területnagysá-
gával együtt nem haladja meg 
az 1 hektárt. Erről a tényről a 
vevőnek nyilatkoznia kell az 
adásvételi szerződésben, vagy 
a szerződés mellékletét képező 
külön okiratban. Amennyiben 
földmûves vásárol telket, 300 
hektárig szerezhet tulajdonjo-
got.

A fenti korlátozás nem áll 
fenn, ha a földmûvesnek nem 

minősülő belföldi természetes 
személy vagy tagállami állam-
polgár a tulajdonjogot átruhá-
zó személy közeli hozzátar-
tozója.

A tulajdonszerzési jogosult-
ság további feltétele, hogy a 
szerző fél a fentiekben már leírt 
formában nyilatkozzon arról, 
hogy nincs a földhasználatért 
járó ellenszolgáltatásának telje-
sítéséből eredő bármilyen ko-
rábbi földhasználattal kapcso-
latos jogerősen megállapított és 
fennálló díj-, vagy egyéb tarto-
zása, illetve a szerzést megelő-
ző 5 éven belül nem állapították 
meg, hogy a szerzési korláto-
zások megkerülésére irányuló 
jogügyletet kötött.

A szerző félnek arról is nyi-
latkoznia kell, hogy a föld – te-
lek – használatát másnak nem 
engedi át, azt maga használja, 
ennek során eleget tesz a föld-
hasznosítási kötelezettségének, 
továbbá vállalja, hogy a földet 
a tulajdonszerzés időpontjától 
számított 5 évig más célra – a 
törvényben meghatározott célo-
kat kivéve – nem hasznosítja.

Az sem érdektelen, hogy ala-
píthatunk-e haszonélvezeti jogot 
zártkerten? Nos, a Földforgalmi 
törvény szerint semmis a ha-

szonélvezeti jog szerződéssel 
történő alapítása – kivéve, ha 
a szerződés közeli hozzátar-
tozó javára alapít ilyen jogot. 
A közeli hozzátartozók között 
szerződéssel alapított haszonél-
vezeti jog esetében a tulajdon-
szerzésre vonatkozó korlátozó 
rendelkezéseket is alkalmazni 
kell.

A Földforgalmi törvény kor-
látot is felállít: haszonélvezeti 
jogot legfeljebb 20 éves időtar-
tamra lehet termőföldre, illetve 
esetünkben a kicsi telkecskére 
alapítani.

Fontos tudni azt is, hogy 
kit illet elővásárlási jog. 
A Földforgalmi törvény az 
elővásárlásra jogosultak kö-
rét igen széles körûen hatá-
rozza meg. Elővásárlási jog 
illeti meg egyebek között: az 
államot, a helyben lakó, vagy 
helyben üzemmel rendelkező 
földmûvest, állattartót. Az ál-
lamot megillető elővásárlási 
jogot a földalapkezelő szerv 
gyakorolja. Az elővásárlásra 
jogosultak rangsorát a fenti 
jogszabály állapítja meg. Az 
azonos rangsorban állók kö-
zül az eladó választhat, kinek 
értékesíti az ingatlanát. Nem 
áll fenn elővásárlási jog a kö-
zeli hozzátartozók és a tulaj-
donostársak közötti, a földnek 
jogszabályban foglalt módon, 
támogatás feltételeként más 
földmûves részére való átadá-
sával megvalósuló adás-vétel, 
illetve a föld fekvése szerinti 
települési önkormányzat által 
közfoglalkoztatás és település-
fejlesztés céljára megvásárolt 
telkek esetén.

 Dr. Bódis-Gill Borbála

Paragrafus
Zártkerti ingatlanok adásvétele

Kék hírek
Kétéves holttest került elõ Érden

Jelentkezés esti gimnáziumba
Az Érdi Bolyai János Általános Iskola épü-
letében (2030 Érd, Erzsébet u. 24-32.) működő 
Budakalász Gimnázium Érdi Tagiskolájának 
esti tagozatára, a 2014/15-es tanévre jelentkezni 
lehet a következő napokon:

Július 23-án, szerdán,  
15.00 és 18.00 között az iskolában.

Augusztus 21-től folyamatosan,  
minden hétköznap délután 15.00 – 18.00-ig.

Minden elvégzett középiskolai osztályt beszá-
mítunk. Bizonyítványait, személyi okmányait 
és egyszeri beiratkozási díjként 15 000 Ft-ot 
hozzon magával.

Érdeklődni lehet a 06 30-222-4628-as,  
és a 06 30-816-4984-es telefonszámon.

információk
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Magyarország lakosságának több 
mint 50%-a szív- és érrendszeri be-
tegségben hal meg. Ez vonatko-
zik fiatalokra és idősekre egyaránt. 
Az egyik módja annak, hogy meg-
előzzük, kezeljük a magas vérnyo-
mást vagy más szív- és érrendsze-
ri betegséget, egy egyedülálló orvos-
technikai segédeszköz – a BIOquant 
® N készülék. Kivételes megoldás, 
egyszerű használat orvosi rendelő-
ben, valamint a beteg otthonában 
is. A lézeres kezelés úttörője, Dr. 
Michael Weber, sikeresen alkalmaz-
za ezt a módszert már évek óta, a 
lézeres kezelés eredményeit be-
mutatta különböző kongresszu-
sokon – Finnországban, Dél-
Afrikában, Horvátországban, 
Svédországban és a világ más 
részein. A BIOquant ® N or-
vosi eszközt több ezer vásár-
ló használja Magyarországon, 
akik meggyőző eredményeket 
értek el a szív- és érrendszeri 
betegségek kezelésében. 

„2013 novembere óta kezelem 
magam a BIOquant lézer terápiá-
val. Elsőként, már néhány hét keze-
lés után a vérnyomásom rendeződött. 
Lényegesen javult a közérzetem, sok-
kal energikusabb vagyok. A korábban 
gyakran (naponta) jelentkező szédülés 
elmúlt, az elmúlt 6 hónap alatt mind-
össze egyszer fordult elő! Végezetül egy 
szintén nagyon fontos dolog, a besze-
dett gyógyszerek mennyisége. Azaz 15 

helyett 3 fajta. Őszintén örülök, 
hogy tavaly a műszer megvásár-
lása mellett döntöttünk, ezért 
jó szívvel ajánlom mindenkinek, 
aki hozzám hasonlóan szív- és ér-

rendszeri, illetve cukorbetegség-
ben szenved.”

Piszkátor István, Szentendre

BIOquant ® N lézeres készülék
-

vezet sejtjeibe
-

ja a memóriát

-
előzése

kialakulásának esélyét

PRÓBÁLJA KI A BIOQUANT ® N LÉZERT INGYEN!
Látogasson el a www.orin.hu weboldalra, töltse ki 

az űrlapot „Próbálja ki a készüléket”
vagy hívja a 0630 228 9141-es telefonszámot.

…. magas vérnyomás

Csendes gyilkos!



ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

Ácsokat, betanított ácsokat, kõmûve
seket felveszek. T:06 30 563 5544

ÁLLÁS

A GDN ingatlanhálózat értékesítõket 
keres magas jutalékkal.  
kosztolanyi@gdningatlan.hu

ÁLLÁST KERES

Takarítást, gyermekfelügyeletet vál
lalok, alkalmanként vagy rendszeresen. 
T:06 30 4774 918

ÁLLATORVOS

ANTIK-RÉGISÉG

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BURKOLÁS

Csempézés, padlóburkolás, javítás. 
Tel.: 06705419022

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ELADÓ LAKÁST KERES

Keresek felújítandó, emeleti lakást, 
Budapest belsõ részein. 06204260015











FELVÁSÁRLÁS

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

Régi, kopott, sérült vagy lyu
kas a fürdõkádja? Semmi gond!! 
KÁDFELÚJÍTÁS teljeskörû jótállással, 3 
év lepattanás garanciával. Varga Zoltán 
06705705515

GYÜMÖLCSLÉ

INGATLAN

Érden piachoz közel 4 szobás családi 
ház két bejárattal 1730 m²es telken 
gazdasági, ipari tevékenységre alkalmas 
200 m²es garázzsal eladó. Ár: 16,9 M 
Ft; T:06 20 2270 136

Érden Ürmös utcába 57 nmes 
gyönyörû tégla építésû, kétszobás lakás 
vállás miatt sürgõsen eladó. Irányár:13 
M +36306291970   
www.ingatlan.com/20222784

XXII. kerületben, Arany János utcá
ban, erkélyes, 57 nmes, konvektoros 
fûtésû lakás akciós áron eladó! Irányár: 
12.300.000 Ft Tel: 0670/2090578

XXII. kerületben, Sajó utcánál, két 
szintes ház összközmûves telken reális 
áron eladó! Irányár: 29.400.000 Ft Tel: 
0670/2090578

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

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

Gyúrón az Öreghegyen, öreg szõlõ. 
présházzal sürgõsen eladó. T:06 30 
901 0461

JÁRMÛ

KERT

Permetezés, favágás, gyepesítés, 
bozótírtás, kerítések építése, javitása. 
Térkövezés, hõszigetelés, vízszigetelés, 
betonozási munkák:0617814021, 06 
70 5472584

KERTÉPÍTÉS

Szakképzett kertész vállal FAKIVÁ
GÁST elszállítással is, anyagi felelõsség
gel. Kertépítés/rendezés, Fûkaszálás, 
Bozótírtás, Térkövezés. Ingyen felmé
rés! 0630/2874348

KIADÓ

Érdligeten kertes 1 szobás garzonla
kás hosszú távra kiadó, beépített kony
habútorral, kocsibeállási lehetõséggel. 
T:06 70 612 0268























ÉrdParkvárosban kiadó különálló 
öreg 2 szoba összkomfortos, bútorozott 
ház. Gyerekesnek is. T:0630 434 7302

Albérlet kiadó ház körüli segítség 
esetén a bérleti díj kevesebb. Idõsebb 
férfi elõnyben. T:06 23 367 590

Érdi lakótelepen 2 szobás felújított, 
bútorozott földszinti lakás kiadó 55 E 
Ft+rezsi.T: 0620/9343425

Érden munkásoknak, brigádnak! 
Külön bejáratú összkomfortos lakás 
kiadó, kocsibeállással. T:23/367922

Külön bejáratú bútorozott összkom
fortos szoba, konyha, fürdõszoba, 12 
fõnek kiadó. T:06 20 483 1893

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

Külön bejáratú összkomfortos, búto
rozott lakás kiadó. T:06 30 964 9246

KIADÓ LAKÁST KERES

Megbízható fiatalok kiadó lakást 
keresnek Budapest belterületén, jó 
közlekedésnél, hosszútávra! 2662698, 
06/30 826 6691

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS 
profi rakodókkal OLCSÓN, biztosítással. 
Külföldre is! Ingyenes árajánlatért, hív
jon akár most: 0630/5298244!

KUTYAKOZMETIKA

Megnyílt Érd központjában az AMIGO 
kutyakozmetika. Érd, Diósdi út 17. 
Facebook.com/amigokutyakozmetika; 
T:06 20 953 8130





















MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT VÁLLAL

Családi házak, lakások takarítását 
vállalom, jó referenciával, gyakorlattal. 
T:06 30 9703 593

OKTATÁS

Szempilla Akadémia mûszempilla 
képzéseket indít Tatán! Professzionális, 
kiscsoportos oktatás.   
www.szempillaakademia.com;   
0620/3256621

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

Magyarból korrepetálás, vizsgára, 
érettségire felkészítés. T:06 30 901 
0461

Angol szintentartó társalgás haladók
nak. T:06 20 925 5288

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948
8909













SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZO
LÁS olcsón, minõségi kivitelben, 
bútormozgatással, takarással akár 
azonnalra! Vezetékes telefon: 7066419 
Mobiltelefon: 06209877273

SZOLGÁLTATÁS

Mûfogsor javítás, alábélelés, kapocs
pótlás, törés, azonnal is! T.: 0623/363
726, Érd, Mérnök utca 55.

TÁRSKERESÕ

158/54/68 éves hölgy korban 
hozzáillõ szenvedélymentes, korrekt 
társat keres úr személyében. T:06 70 
302 2008







TELEK

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

TEMETKEZÉS

TV JAVÍTÁS

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Vízfûtés szerelõ gyorsszolgálat: 
csap, szifon, wctartály, radiátor, elzáró 
csere javítás. Vízóra csere beszerelés 
mosó és mosogatógép bekötés 06 70 
642 75 26
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!

43.500 Ft/fő/5 éj
kétágyas szobában

8229 Csopak, Szépkilátó u. 38.

5 éjszaka a Balatonnál, pont amennyi kell:-)
Kedvezménykód: HT070910

-10%
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Érdemes volt kijönni az érdi 
versenyre, de az uszodába tör-
ténő belépés előtt nem ártott 
bámészkodni néhány percet a 
bejárat előtt. Annak minden-
képpen, aki férfiember, s aki 
szereti a szépet… Ugyanis már 
ott, a bejáratnál kiderült, hogy 
a szinkronúszás olyan – igaz, 
vizes – sportág, amelynek kap-
csán akad látnivaló a parton, a 
szárazföldön is. Akkor példá-
ul, amikor a hölgyek-lánykák 
éppen bemelegítenek a vízbe 
csobbanás előtt, mielőtt bemu-
tatnák a csak szemre könnyû 
gyakorlataikat. Mert a könnyed-
ségért meg kell szenvedni, nem 
is kicsit.

Ezek a törékeny lányok annyi 
időt töltenek el egy-egy gya-
korlat során a víz alatt, mint a 
legedzettebb gyöngyhalászok, 
ráadásul nekik még mosolyogni 
is illik, ha azt akarják, hogy a 
kegyeikbe fogadják őket a pon-
tozók.

A „Hogyan lehetséges ez?” 
kezdetû kérdésre Cseh Krisztián, 
a szinkronúszó szövetség sport-
szervezője adja meg a választ:

– Természetesen csak úgy, 
hogy fokozatosan szoktatják 
hozzá a szakemberek, az edzők 
a lányokat ahhoz, hogy minél 
több időt legyenek képesek el-
tölteni a víz alatt. Nem könnyû, 
mert ennek az oxigénadóssá-
gos állapotnak az elviseléséhez 

tökéletes vitálkapacitásra van 
szükség. De láthatjuk itt is, 
hogy akár fél percnél tovább is 
lenn tudnak maradni, miköz-
ben rendkívül nehéz mozdu-
latsorokat mutatnak be. Csak 
így kaphatnak megfelelő pont-
számokat ahhoz, hogy esélyük 
legyen a jó helyezésre.

Hallgatva a sportszervező 
szavait, az embert apró boldog-
ság tölti el, hogy akkor és any-
nyiszor vesz levegőt, ahányszor 
csak akar…

A tavalyi junior kézilabda-
világbajnokságra átadott Érd 
Aréna létesítményvezetője, 
Zólyomi Ádám olyan nyugod-
tan sétál a parton, olyan bé-
késen készíti a fényképeket, 
mintha csak az üres uszoda me-
dencéjét fotózná. Pedig nyolc 
országból mintegy 250 induló, 

meg a számtalan vendég ad ne-
ki munkát.

Az uszoda képe önmagáért 
beszél, árulkodik a rendről. 
Minden és mindenki a helyén 
van. A hangosanbeszélőtől 
kezdve a pontozókon át, a ver-
senyzőkig. Érzékelhető, hogy 
nincs homokszem a fogaskere-
kek között…

Mi másra gondolhatna az em-
ber, mint arra, hogy nagy lét-
számú szervezőcsapat segíti a 
főnök munkáját. Amikor azon-
ban elmondja a létesítményve-
zető, hogy hány uszodai kolléga 
munkája kellett a háromnapos 
viadal tökéletes lebonyolításá-
hoz, akkor – hogy stílszerûek 
legyünk – tényleg elakad a le-
vegő…

– Hat ember szervezte meg, 
hozta a tető alá ezt a szink-

ronúszó a Hungarian Opent, 
eggyel sem több. Megfelelő 
szervezés és előkészítés után 
mindenki tudta a dolgát, a 
feladatát. Nem csupán erre a 
versenyre vonatkoztatva mon-
dom ezt, de egyértelmû, hogy 
egy-egy esemény sikere nem 
a lebonyolítás napjai alatt dől 
el, hanem jóval előtte. Azért 
tudok most beszélgetni, azért 
tudok nyugodtan fotózni, mert, 
hogy úgy mondjam, előre dol-
goztunk, időben minden a he-
lyére került. (Engedtessék meg, 
Madách után: A mû forog, az 
alkotó pihen…) Gondolhatja, 
hogy a tavalyi kézilabda vébé 
előtt mekkora csapatot kellett 
mozgatni, s szinte másodpercre 
belőni mindent. Akkor is si-
került, nincs ez másként most 
sem, reméljük, hogy elégedett 
csapatok utaznak haza a ver-
seny után.

Pedig akik itt jártak az el-
múlt héten Érden, azok nem 
kis emberei a sportágnak. 
Nemzetközileg ismert és elis-
mert sportemberek.

– Csehországból, Szlová-
kiából, Lengyelországból, 
Svédországból, Izraelből és 
Mexikóból jöttek el a legjob-
bak, ők versenyeznek a magyar 
utánpótlással és a seniorokkal. 
Ami a mezőny rangját illeti, a 
mexikói válogatottban helyet 
kapott az a szuperpáros, ame-
lyik pontszerző volt a londoni 
olimpián. A mieink között is 
vannak sztárok. Czékus Eszter 
és Kiss Szofi még párként sze-
repelt a londoni játékokon. Ma 
már nem, de mindketten itt van-
nak.

Tehát valóban a minőség mu-
tatta be a tudását az érdieknek 
az elmúlt hét második felében, 
egy olyan sportágban, amelyik 
még sohasem szerepelt az érdi 
sportétlapon.

Cseh Krisztián, a szövetség 
sportszervezője elmondta azt is, 
hogy akárcsak a vizes szakágak, 
a szinkronúszók célkeresztjé-
ben is a 2021-es világbajnokság 
áll már, amely csak a naptárban 
tûnik messzinek.

– A mostani 13-14-15 évesek 
akkor járnak majd a húszas éve-
ik első felében, tehát a legjobb 
korban lesznek. Nem is lehet 
most más a dolgunk, mint hogy 
odafigyeljünk az utánpótlásra. 
Nem olyan nehéz ez, mert ta-
pasztaljuk, hogy a lánykákat 
érdekli ez, szívesen kipróbálják 
magukat. Az az elsődleges fel-
adatunk, hogy megtartsuk őket, 
s jó szinkronosokat neveljünk 
belőlük.

Meg az is, hogy megismertes-
sék velük, milyen az élet a víz 
alatt, levegővétel nélkül…

 Róth Ferenc

Sárgadinnye-illatú szauna, jégkockákkal
Bizonyára slágerprogram lesz az érdiek körében az az éjszakai 
fürdõzés és szaunázás, amelyre július 11-én, pénteken, 21 órá-
tól kerül sor. Zólyomi Ádám létesítményvezetõ elmondta, hogy 
a fürdõzési és úszáslehetõségen túl különleges szauna-program 
is várja az érdeklõdõket. A magyar szaunamester bajnokság 
– mert ilyen is van! - aranyérmese, Barabás Lívia lesz az egyik 
háziasszony, aki olyan különleges illatokkal varázsolja el a 
vendégeket, amelyeket ki kell próbálni. Lesz például retro-illat, 
a szaunakõre helyezett aszalt szilvával, de élvezhetik a külön-
leges élményre vágyók a cseresznye- és sárgadinnye-illatot is, 
s ha netán valakinek felszaladna a vérnyomása, az jégkocka-
pakolással hûsítheti magát.

Minõségi verseny, hibátlan rendezés, közönségsiker az Arénában

Új fogás az érdi sportétlapon
Negyedik  alkalommal  rendezte  meg  a  Magyar  Szinkronúszó  Szövetség  kiemelt 
versenyét,  a  Hungarian  Opent,  amelynek  biztos  helye  van  a  Nemzetközi  Úszó 
Szövetség  (LEN)  versenynaptárában.  Az  idei  verseny,  mondhatjuk,  ünnepe  volt 
Érdnek is, hiszen elsõ alkalommal adhatott otthont a város ennek a valóban rangos, 
olimpikonokat is felvonultató vetélkedésnek.

Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

TUDTA ÖN, HOGY
AZ OLVASÓK TÖBBSÉGE,

HÍREKET A HELYI
ÚJSÁGOKBAN KERESI?

Hirdessen Ön is


