
XXIV. évfolyam, 33. szám 2014. szeptember 4.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Ajánlások
Az ajánlásgyûjtés megkezdésének másnapján 
az érdi Fidesz adta le elsőként az íveket.

2

Sajtótájékoztató
Felére csökkent a bûnesetek száma 2011-hez 
képest, Érd ötödik a megyei jogú városok között.

3

Hagyományõrzõ utcabál

Tizenkettedik báljukat tartották meg kedves vendégeikkel együtt az Alsó utcai és 
környékbeli lakosok a nyár utolsó szombatján, augusztus 30-án. Épp egy tucatnyi 
utcai mulatságon vannak immár túl a szervezõk, akik mintha évrõl-évre arra töre-
kednének, hogy a rendezvény egy picit mindig felülmúlja az elõzõ esztendeit, és 
ahogy egyre többen szereznek róla tudomást, úgy nemcsak a színpadi fellépõk, 
hanem az utcabál vendégeinek száma is évrõl-évre növekszik. Ahogyan a korábbi 
években, a szervezõk az idén is sokszínû hagyományõrzõ nemzetiségi mûsorral és 
számos látványos, modern táncprodukcióval lepték meg azokat, akik ellátogattak 
erre a nyárvégi vidám eseményre.  11. oldal

Érdi festõk Párizsban
Nemcsak az érdi mûvészetet, hanem a város 
jó hírét is elviszik a francia fõvárosba.

7

Újabb gyõzelem
Gólgazdag mérkőzésen nyertek az érdi lab-
darúgók Százhalombatta ellen.

16

Csatornázás
Régi ügyeket oldanak 
meg a csatornázási prog-
ram befejezéseként, olyan 
feladatokat végeznek el, 
amelyek a 2001-es tervek-
bõl kimaradtak. 5. oldal

Figyelem
Továbbképzést tartott az 
Egy Csepp Figyelem Ala-
pítvány,  hogy felkészítse 
az óvónõket a cukorbeteg 
kisgyerekek gondozására
 4. oldal

h

Reptéri
transzferek

Egy útra vonatkozó ajánlataink:

1–3 fő 4–8 fő

29 900 Ft 39 900 Ft

Budapest–Schwechat
Budapest–Pozsony

Reptéri transzfer hotline:

+36 96 411-922
Információ és online foglalás:

www.aerobus.hu
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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    
30/827-3467 
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

Meghívó

az Érdligeti - Kutyavári  Településrészi Önkormányzat
(6. és 8. választókerület)

2014. szeptember 10-én  (szerdán) 18:00 órakor
kezdõdõ ülésére

Az ülés helye: 
Érdligeti Általános Iskola  (2030 Érd, 

Diósdi út 99.)

A szükséges háromszáz pol-
gármesteri ajánlás nyolcszoro-
sát, azaz 2040 aláírást adott 
le augusztus 26-án, kedden 
T. Mészáros András, az érdi 
Fidesz elnöke. T. Mészáros 

András, aki már a második 
ciklusban kormányozza a vá-
rost, dr. Bács István kampány-
főnökkel (egyben képviselője-
lölttel) érkezett a helyi válasz-
tási irodába, ahol Mecsériné 

Szilágyi Erzsébet jegyző vette 
át az íveket, a választókerüle-
ti jelöltek (Antunovits Antal, 
Simó Károly, Mórás Zsolt, Bács 
István, Tekauer Norbert, Kopor 
Tihamér, Donkó Ignác, Demjén 
Attila, Fülöp Sándorné, Kéri 
Mihály, dr. Veres Judit, Szabó 
Béla) ajánlásaival együtt. 

A jegyző asszony lapunknak 
elmondta: az októberi önkor-
mányzati választáson indulni 
kívánó szervezetek augusztus 
25-én reggel kapták kézhez az 

ajánlóíveket, és ezt követően 
kezdhették meg az aláírások 
gyûjtését. Legelőször a Fidesz 
adta le az ajánlásokat; mint T. 
Mészáros András elmondta, ti-
zenkét óra alatt gyûjtötték ösz-
sze a 2040 aláírást. 

– Köszönöm szépen az eddigi 
bizalmat, és arra kérek minden 
érdi választópolgárt, jöjjön el 
szavazni, vegye ezt a kis fáradt-
ságot, hiszen nagyon fontos az 
országgyûlési, illetve az európai 
uniós választás, de ami köz-
vetlenül is érinti az érdieket, 
az az önkormányzati voksolás 
– hangsúlyozta a polgármester, 
aki röviden beszélt a jelenlegi 
városvezetés terveiről is.

– Az elkövetkezendő években 
a megkezdett munkát szeret-
nénk folytatni; az útépítést, a 
vízelvezetést, az óvodabővítést, 
az intézmények, illetve az egész 
város fejlesztését – mondta Érd 
polgármestere. 

Az augusztus 25-én kezdődött 
aláírásgyûjtés szeptember 8-ig 
tart. Azoknak a szervezeteknek, 
amelyek összegyûjtötték a kellő 
számú aláírást a képviselőjelölt-
jeiknek, valamint a polgármes-
terjelöltjüknek, ezen a napon 
délután 4 óráig kell leadniuk az 
ajánlóíveket a választási bizott-
ságnál. 

A nyilvántartásba vett polgár-
mester- és képviselőjelöltek kö-
zül a választói névjegyzékben 
szereplő 52 844 érdi választó-
polgár október 12-én 48 helyi 
szavazókörben voksolhat majd. 

A tizenkét egyéni képviselő 
mellett öten kompenzációs lis-
táról juthatnak majd be a 17 fős 
érdi képviselőtestületbe.  Á. K.

Folytatni szeretnék a megkezdett munkát

Elsõként a Fidesz gyûjtötte össze az ajánlásokat
Kétezer-negyven aláírást gyûjtött össze és adott le az ajánlásgyûjtés meg-
kezdésének másnapján az érdi Fidesz. Az íveket Mecsériné Szilágyi Erzsébet 
vette át T. Mészáros Andrástól, az érdi Fidesz elnökétõl, illetve Bács István 
kampányfõnöktõl.

Helyi Választás Bizottság Érd (HVB)
Dr. Csigi Zsolt Attila  elnök
Dr. Vajda Ádám  elnökhelyettes
Dr. Szabó Oszkár  bizottsági tag

Székhely:  Érd, Alsó utca 1.
Postacím: 2030 Érd, Alsó utca 1.
E-mail:  valasztas@erd.hu<mailto:valasztas@erd.hu>
Telefax:  06-23/522-363

T. Mészáros András 2040 aláírást adott át Mecsériné Szilágyi Erzsébet jegyzõnek
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Számolják a Fidesz által leadott íveket a választási irodában

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 megakadá-
lyozni, és ezt követõen az állapo-
tot a vegetációs idõszak végéig 
folyamatosan fenntartani.

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 
védekezési kötelezettségüket 
– mindannyiunk egészségének 
megóvása érdekében – önként 
teljesítsék.

A Polgármesteri Hivatal a 
parlagfûvel fertõzött területek 

Felhívás – parlagfû elleni védekezésre                                 

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
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Minket olyannyira munkára ne-
veltek, hogy az iskola is azzal 
kezdődött. No, nem a könyvek 
és füzetek rituális kék papírba 
(majd mûanyagba) foglalásáról 
van itt szó, ami ma már a múlt. 
Ez egyébként is csak kézimunka, 
vagy akkori nevén korszerûbben: 
a politechnika témakörébe tarto-
zott volna. Nekünk a betakarí-
tásban kellett részt vennünk, hi-
szen a szocialista mezőgazdaság 
minden akkori sikere ellenére is 
munkaerőhiánnyal küzdött. Már 
felső tagozatos korunkban, tehát 
a régi fogalmak szerint általános 
iskolásként is mentünk szüretel-
ni, ám akkor még csak az osztály 
kirándulásokra nyitott kasszáját 
igyekeztünk feltölteni, szigorúan 
önkéntes alapon. Tehát az egész 
osztály szavazott és az egész osz-
tály ment néhány napra a buda-
foki dombokra. Ez aztán a kö-
zépiskolás korunkban rendszeré 
vált, ami alól nehezen húzhatta 
ki magát az ember, egyébiránt 
meg nem is volt olyan rossz bu-
li, ha a késő ősz is kedvezett 
nekünk. Mert előbb természe-
tesen megkaptuk a tankönyve-
ket, megbámultuk a lányokat, 
hogy mennyit szépültek a ny-
áron, ők megbámulták a fiúkat, 
hogy mennyit nőttek, a tanárok 
igyekeztek visszapréselni minket 
az egyre szûkebb iskolapadba, 
ahonnan aztán kirángatott min-
ket a munka. A betakarítás már 
az értelmező szótár szerint is va-
lami összegzés féle, bár a borsző-
lő szürete távol esik az idegenfor-
galomban oly szívesen mutoga-
tott mulatságoktól. Először is a 
fürt ragad, és az első negyedóra 
után a kicsi szőlőszemeken ra-

gyogó pára pora feketére festi 
az ujjakat. Aztán a vödörről, a 
puttonyból kezd alácsordogálni a 
ragacsos lé, végül már a nadrág, a 
pulóver, a hely és a haj is ragad, 
sőt, egymáshoz is ragadni kez-
denek a fiatalok. Ennél már csak 
az a kellemetlenebb, ha a szépen 
permetező őszi esők is megér-
keznek a hegyekre. Persze jutott 
a különlegességekből akkorra, 
amikor a rendkívüli időjárás két-
szer is kirángatott minket egy 
őszön az iskolapadból. Akkor 
sárból répát rángathattunk az 
Érdtől délre elterülő szántóföl-
deken. Ennél már csak a sárból 
elővarázsolt gyökerek mosása, 
osztályozása volt „szórakozta-
tóbb” feladat. Persze bírtuk hu-
morral, hülyeséggel: drótra répa 
koronát fûztünk, nyakéket ka-
nyarítottunk, de mintha a krea-
tivitásunk nem a piacgazdaság 
érdekei szerint fordult volna 
termőre. Fogalmam sincs, hogy 
hogyan kalkulálhattak velünk, 
hogy mennyi hasznot hoztunk, 
ha egyáltalán hoztunk terme-
lékenységi mutatóinkkal. Az a 
munkaerkölcs, amely inkább 
cinkosunkká tette a Tsz vagy az 
állami gazdaság alkalmazottait 
is, aligha lehetett a mintagazda-
ságok példakövetése, az anyagi 
érdekeltségről pedig inkább ne 
is beszéljünk. Bár mi még nem 
utazhattunk külföldre osztály 
kirándulni, azért hozzá kellett 
nyúlni a szülői forrásokhoz itt-
hon is. A korszak kommunista 
szombatjai, társadalmi munkái, 
faültetési programjai is nyomot 

hagytak Érd városfejlődésén. Ha 
valamire nem volt állami pénz és 
szándék, az maradt a „társada-
lomra”. Mindenkinek volt mun-
kája, de a teljes foglalkoztatáson 
jelentős hézagok mutatkoztak. 
Alacsony bér, központosított 
elosztás, merev tervek, hiány-
gazdálkodás. Ha akkor gondos-
kodott rólunk az állam, hát igye-
kezett le is szoktatni arról, hogy 
magunkról gondoskodjunk, ma-
gunkról gondolkodjunk. Így ért 
minket teljesen felkészületlenül 
a piacos világ munkahelyválasz-
tása, munkahelyvesztése, kiszá-
míthatatlansága, kiszolgáltatott-
sága, a munkahelykeresés lelki 
terhe, a nyomasztó helykeresés. 
A közmunka egészen biztosan 
nem lehet önmagában megol-
dás, jóllehet, a nagy gazdasági 
világválság idején az Egyesült 
Államok mindent megtett, hogy 
az állami közmunkák rendszere 
lendítsen a gazdaság egészén. 
Persze az árkokra, a patakokra, 
a parkokra, a közterületekre, az 
erdőkre ráfér a karbantartás, de 
a közmunka csak akkor segít-
het hosszú távon, ha képzést és 
távlatos lehetőséget kínál, utat 
mutat a rendszeres munkaválla-
lás felé. Érden akkor is szükség 
van ezekre a megoldásokra is, ha 
tudjuk nagy a főváros vonzereje, 
erős az ottani munkaerő kínálat. 
Az állam, vagy éppen a helyi 
önkormányzat önmagán segít, 
a közösségen lendít, ha ilyen 
megoldásokat keres. És ez már 
inkább kiránthat a szőlődombok 
és a répaföldek ragacsos sarából. 
Az a társadalmi haszon, ami már 
nem társadalmi munka.    
 Antall István

Szeptember első hetében já-
runk, mi más is lenne a téma 
– magánbeszélgetésektől a saj-
tóig – mint az iskolakezdés. 
Akinek nincs iskoláskorú gye-
reke, az is észreveheti, mennyi 
ünneplőbe öltözött diák tart a 
tanintézetek felé, milyen sokat 
vásárolják a tanszereket – és 
milyen sokan vitatkoznak az 
oktatásról. Sikerült eljutni ad-
dig – már amennyire ez si-
kernek nevezhető –, hogy az 
országos tanévnyitó ünnep-
ség mellett, vagy inkább az-
zal szemben ellenzéki tanév-
nyitót is tartottak. Beszámolt 
róla a közszolgálati televízió, 
a rádió is, így megtudhatták 
az állampolgárok, kinek mi 
fontos így tanévkezdés idején. 
Sok minden kiderült ezekből 
a tudósításokból a köznevelé-
si rendszer legújabb elemeitől 
a tanfelügyeleti változásokig, 
a minősítési rendszertől a pe-
dagógus-életpályamodellig, 
az újgenerációs tankönyvek-
től, a Nemzeti Pedagógus Kar 
mûködéséig – és természetesen 
ismét történtek tétova kísérle-
tek az iskolakezdés eseményé-
nek átpolitizálására is.

Megtartották az érdi tanin-
tézményekben is az évnyitó 
ünnepségeket, amelyeken ki-ki 
megtudhatta, gyerekek, felnőt-
tek egyaránt, mire is számíthat-
nak a most kezdődő tanévben, 
de másfajta eseményeknek is 
tanúi lehetnek az érdiek mos-
tanában. A nyári szabadságok, 
üdülések végeztével egyre gya-
koribbak a városban a szóra-
koztató, a családok, vagy akár 
baráti, ismerősi közösségek 
részvételére számító színes 
rendezvények. Ilyen volt az 
elmúlt héten az Alsó utcában 
megrendezett utcabál is, ami 
– hagyományőrző együttesek 
fellépésétől látványtáncokat 
bemutató együttesekig, az 
óvodások Katica csoportjától 
a Csengettyû Együttesig – sok-
kal több volt, mint csupán egy 

táncos rendezvény. Ráadásul 
olyan „mûsorszámok” is 
szerepeltek, mint az óriá-
si népszerûségnek örvendő 
halászlé és a birkapörkölt. 
Mindezt követi már e hét végé-
től a minden bizonnyal a város 
apraját-nagyját megmozgató 
Érdi Napok eseménysorozata. 
A programokról természetesen 
már előzetesen részletesen be-
számolunk az Érdi Újság ha-
sábjain is – jelen lapszámunk-
ban is – így bízhatunk benne, 
hogy mindenki talál kedvére 
való rendezvényt.

Meglehet, az írás címében 
olvasható párosítás első rá-
nézésre szokatlannak tûnik, 
de így, e kétféle rendezvény-
csoport ismertetését követően 
talán érthető, miért is kerültek 
egymás mellé. Az ok nem el-
sősorban az időbeli egybeesés, 
vagyis, hogy ezek a rendezvé-
nyek többnyire szeptemberben 
vannak, inkább valami egészen 
más. A két fogalom ugyanis 
gyakorlatilag keretbe fogalja 
mindazt, amitől egy lakóhely, 
amitől egy város fejlődőké-
pes, sőt, sikeres lehet. A város 
ugyanis nemcsak házakat és 
utcákat, hivatalt és templomo-
kat, vendéglőket és üzletköz-
pontot jelent, hanem jelenti a 
benne élő emberek együttesét 
is. Akik tanévnyitóra mennek 
és utcabálra. Akiknek fontos, 
hogy a gyerekeik rangos in-
tézményekben készüljenek fel 
az életre, okosodjanak, spor-
toljanak, kulturálódjanak – és 
akik szívesen leülnek szom-
szédaikkal, barátaikkal helyi és 
országosan ismert mûvészek 
produkcióit megnézni, zenét, 
színházi, vagy múzeumi elő-
adást hallgatni. 

Vagy éppen beszélgetni, oly-
kor egy birkapörkölt mellett.

A szerkesztõ jegyzete

Évnyitó és birkapörkölt

A napokban látott napvilágot 
egy statisztika, amely a közbiz-
tonság szempontjából rangso-
rolta az ország nagyobb városa-
it, köztük Érdet is. A felmérésből 
kiderült, hogy városunkban 
2011-hez képest felére csökkent 
a bûncselekmények száma és 
jelentősen csökkent a mindig 
komoly problémát okozó lakás-
betörések száma is. T. Mészáros 
András polgármester ugusztus 
27-ei sajtótájékoztatóján ezzel 
kapcsolatban elmondta: 

– A polgárőrség, a rendőrség, 
a közterület-felügyelet és a város 
együttmûködésének eredménye-
ként a korábbi utolsó helyről már 
korábban sikerült felzárkóznunk 
a középmezőnybe, ami a megyei 
jogú városok közbiztonságát ille-
ti – most pedig elértük az ötödik 
helyet a 23-as listán. A rendőrségi 
beszámolók szerint 2011-ben 
328 lakásbetörés volt a városban, 
az Otthontérkép nevû blog által 
között statisztika szerint pedig 
2013 márciusa és 2014 februárja 

között 45. Ebben az időszakban 
összesen 1353 bûneset történt 
városunkban, míg 2011-ben még 
ennek közel kétszerese, 2584. 
Láthatóan jó irányba haladunk 
a közbiztonság javítása terén, 
hiszen a számok is azt igazol-
ják, hogy egyre biztonságosabbá 
válik városunk. Szeretnék ezért 
köszönetet mondani a rendőr-
ségnek és a polgárőrségnek is 
– mondta T. Mészáros András, 
hangsúlyozva: a javuló adatok 
természetesen nem azt jelentik, 
hogy nincs több tennivaló ezen 
a téren. 

– Remélem, hogy a polgárőr-
ség, a rendőrség és a képviselő-
testület összefogásával elérjük 
azt a jövőben, hogy a megyei 
jogú városok közbiztonságának 
összehasonlításakor Érd a lista 
élén fog szerepelni – jegyezte 
meg a polgármester. 

Az Otthontérkép által köz-
zétett adatok szerint ezer fő-
re Érden 20,73 bûneset jut. 
Összehasonlításképpen: Székes-
fehérváron 21,74, Budaörsön 
32,87, Dunaújvárosban 31,26, 
Szigetszentmiklóson 25,20, 
Törökbálinton 20,61 bûncselek-
mény jut ezer emberre (hogy 
csak a városunkhoz legköze-
lebb eső településeket említsük 
a több mint 40 település adatait 
tartalmazó listáról). A legjobb 
helyezést Piliscsaba érte el 
(8,59), a legrosszabbat Siófok 
(78,52), majd Szolnok (37,88). 

T. Mészáros András hangsú-
lyozta: a városvezetés, ahogy 
eddig is, a jövőben is kiemelt 
célként kezeli a közbiztonság 
javítását.

Szombaton, szeptember 6-án 
az Utcabállal veszi kezdetét az 
idei Érdi Napok programsoro-
zat, amelyről Szedlacsek Emília, 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ vezetője és Kéri 
Mihály képviselő, az Oktatási 
és Művelődési Bizottság elnöke 
számolt be a sajtó képviselői-
nek. 

Az Érdi Napok (ÉN) rendez-
vényei idén szeptember 6-án 
kezdődnek, az Érd Utol jóté-
konysági futóversennyel, amely-
re a gáton kerül sor, fél tíztől (ez 
az egyetlen olyan program – a 
vidámpark kivételével –, amely 
nem ingyenes az Érdi Napokon: 
a futóprogram nevezési díja 200 
forint, amely összeg jótékony-
sági célokat szolgál). 

A mûvelődési központban 10-
től 18 óráig tekinthető meg a 

Kertbarátkör terménykiállítása. 
Ezen a napon lesz az Utcabál is, 
amelyen családi, fiatalabbaknak 
és idősebbeknek szóló progra-
mokkal, koncertekkel várják a 
közönséget a főtéren és a múze-
umkertben. 

– A hozzánk érkező jelzések, 
kérdések alapján úgy látom: az 
utcabál programja iránt nagyon 
nagy az érdeklődés – mondta 
Szedlacsek Emília. – Ebben az 
éven az eddigieknél még kü-
lönlegesebb előadókkal várjuk 
az érdieket. Szeretnénk, ha az 
utcabál olyan rendezvény len-
ne, amely alkalmat teremt az 
egyébként ritkán találkozó isme-
rősöknek arra, hogy összefus-
sanak, elbeszélgessenek, együtt 
szórakozzanak. Erre alkalmuk 
lesz mind a múzeumkertben, 
mind a Főtéren, hiszen a la-
kosságot két színpaddal várjuk. 
Hagyományosan nagy hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy érdi elő-
adók is fellépjenek az utcabá-
lon: 15 órától a Zoller, illetve a 
Bocsánat! zenekar ad koncer-
tet, 17 órától helyi tánccsopor-
tok mutatkoznak be, 18 órakor 
a Kiss Company koncertezik, 
háromnegyed hétkor az Érdi 
Shaolin wushu és sport akroba-
tika bemutatóját láthatja a kö-
zönség, fél tíz után pedig Szabó 
Ádám harmonikamûvész ad 
mûsort. Olyan előadók is fellép-
nek az utcabálon, akiket Érden 
még nem láthatott a közönség. 

Minden bizonnyal szeretet-
tel fogadják Fluor Tomit, Wolf 
Katit vagy a Compact Disco-t. 
Este 10 órától pedig az ország 
egyik legnépszerûbb zenekara, a 
Punnany Massif ad koncertet. Az 
operett kedvelői délután négytől 
Oszvald Marika és Csere László 
mûsorát élvezhetik, és a mula-
tós zene nagymestere, Csocsesz 
is fellép nálunk. A program 
összeállításánál gondoltunk a 
gyerekekre is: Gryllus Vilmost 
nemcsak ők, hanem a többi 
korosztály is jól ismeri; emel-
lett vendégünk lesz a Nefelejcs 
Bábszínház is. A kicsiket (illetve 
családjukat) kézmûves foglal-
kozásokkal várjuk a múzeum-
kertben, lesz kirakodóvásár és 
vidámpark is. 

A hagyományokhoz híven 
most is kitelepül a főtérre a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
– az érdeklődők az ingyenes 
beiratkozás mellett különböző 
könyvtári játékokon is részt ve-
hetnek. 

Nem maradhat el a tûzijáték 
sem, amit 21.30-kor lőnek fel, 
hogy a kisgyerekes családok is 
láthassák. A fiatalok minden 
bizonnyal tovább maradnak – 
számukra a Spatenben tartunk 
after partyt – sorolta Szedlacsek 
Emília, aki végezetül még egy 
érdekességre hívta fel a figyel-
met: az utcabálon élő szobrok 
fogadják majd a látogatókat.

Az Érdi Napok természete-
sen nemcsak az utcabálból áll, 
hanem több kulturális és egyéb 
programot is magában foglal 
– ezekről Kéri Mihály, az önkor-
mányzat oktatási és mûvelődési 
bizottságának elnöke számolt 
be, kiemelve: a máskor több 
hétig tartó rendezvénysoroza-
tot idén egy hétbe sûrítették a 
szervezők; szinte minden nap 
lesznek különféle programok a 
helyi intézményekben. 

– Ízelítő a bő és színes kí-
nálatból: a Magyar Földrajzi 
Múzeumban szeptember 9-én 
16 órakor nyílik meg Tibád 
József fotókiállítása, A Duna 
forrásvidékén a Fekete-erdőben 
címmel. A Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban Finy Petra 
Iskolások kézikönyve címû 
könyvét mutatják be szeptem-
ber 10-én 10 órakor, majd 13 
órakor ugyanitt író-olvasó talál-
kozó lesz Bosnyák Viktória író-
val, 17 órakor pedig Jókai Anna 
Kossuth-díjas író lesz a könyvtár 
vendége. 12-én kettős könyvbe-
mutatóra várják a közönséget: 
dr. Urbán László és Urbán Péter 
mutatják be köteteiket. A zenei 
könyvtárban ugyanezen a na-
pon a CBV Trió dzsesszkon-
certjét láthatják-hallgathatják 
az érdeklődők. A Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban 11-én 
Mészáros László festőmûvész 
emlékkiállítása nyílik meg. 
A Városi Galériában 25 német 
származású, hazánkban élő 
képzőmûvész munkáival ismer-
kedhetnek meg a látogatók, míg 
az Érd Arénában Az érdi kézi-
labda képekben címû kiállítást 
láthatják az érdeklődők. 

Érdi Napok, idén egy hétbe sûrített programokkal

Tovább javult az érdi közbiztonság
Felére csökkent a bûnesetek száma Érden 2011-hez 
képest, ezzel városunk elérte az ötödik helyet a me-
gyei jogú városokat a közbiztonság szempontjából 
rangsoroló listán – derül ki azokból a statisztikákból, 
amelyeket T. Mészáros András ismertetett múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján. A polgármester hangsúlyozta: 
a jó eredmények dacára van még tennivaló a közbiz-
tonság javítása terén. A sajtótájékoztatón elhangzott: 
szeptember 6-án az Utcabállal veszi kezdetét az egy 
hetes Érdi Napok programsorozat.  

A mûvelődési központban 
nemcsak kiállítást láthatnak a 
vendégek, hanem részt vehet-
nek Kubik Anna színmûvész 
verses estjén (12-én), illetve 
megcsodálhatják a Kern Péter 
Kaktuszkör szervezésében ki-
állított kaktuszokat is, szept-
ember 13-án. Ezen a napon zá-
ródnak az Érdi Napok rendez-
vényei, méghozzá a hagyomá-
nyos ófalusi szüreti mulatsággal 
– zárta programismertetőjét Kéri 
Mihály.

Aki szeretne bővebb infor-
mációt kapni a programokról, 
keresse a programfüzetet a 
mûvelődési központban és a 
Polgárok Házában, böngéssze a 
mûvelődési központ honlapját, 
illetve lapozza fel az Érdi Újság 
6. oldalát. 

T. Mészáros András a saj-
tótájékoztatón elmondta: Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere augusztus 20. alkal-
mából Szinnyei József-díjjal is-
merte el Bazsóné Megyes Klára, 
az érdi Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár nyugalmazott könyv-
tárigazgatója munkáját. 

– Bazsóné Megyes Klárának 
ezúton is gratulálok, magam és 
a város lakói, illetve a könyvtár-
szerető emberek nevében – tette 
hozzá a polgármester.

 Ádám Katalin

Szedlacsek Emília, a mûvelõdési központ vezetõje és Kéri Mihály,  
a mûvelõdési bizottsági elnöke ismertették az Érdi Napok programjait
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Tovább javult Érden a közbiztonság – városunk az ötödik helyen áll  
a 23-as listán

Közmunka
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Magyarországon körülbelül öt‑
ezer 18 év alatti cukorbeteg él; 
döntő többségük teljes inzulin‑
hiányos, szaknyelven: 1‑es típu‑
sú cukorbeteg. Ez egy autoim‑
mun betegség: a szervezet téves 
immunválasz során elpusztítja 
saját inzulintermelő sejtjeit. 
Az 1‑es típusú cukorbetegség 
kialakulásának pontos oka je‑
lenleg nem ismert, ezért véde‑
kezni sem lehet ellene. Nem 
így a 2‑es típusú cukorbeteg‑
ségnél, amelynek során a szer‑
vezet ugyan termel inzulint, de 
vagy nem eleget, vagy az nem 
tud megfelelően hasznosulni. 
Kialakulásában a genetikai té‑
nyezők mellett a túlsúly és a 
mozgásszegény életmód játszik 
szerepet. 

A 2‑es típusú cukorbeteg‑
ség a gyermekek mindössze 2 
százalékát érinti, míg az 1‑es 
típusú diabéteszes gyermekek 
száma évről évre rohamosan 
nő. Ezeknek a gyerekeknek ál‑
landóan kapniuk kell az inzu‑
lint, folyamatosan mérni kell a 
vércukrukat, oda kell figyelniük 
a megfelelő étrend betartásá‑
ra, és rendszeresen mozogniuk 
kell. Ez bizony fegyelmet, oda‑
figyelést követel a gyerekektől, 
és plusz terheket ró a környe‑
zetükre – ráadásul megnehe‑
zíti a közösségbe kerülésüket 
is. A cukorbeteg gyermekükkel 
óvodába, bölcsődébe jelentke‑
zőket gyakran elutasítják az in‑
tézmények, így az egyik szülő 
vagy kiesik a munkából, vagy a 

család kereshet magánóvodát, 
‑bölcsődét, és a legtöbb család‑
nak ez nagyon nagy anyagi ter‑
het jelent, arról nem is beszélve, 
hogy a kisgyereknek sem jó, ha 
a betegsége miatt elszigetelődik 
egészséges társaitól.

Az Egy Csepp Figyelem Ala‑
pítvány tavaly Belevalók cím‑
mel ingyenes továbbképző 
programot indított a pedagógu‑
sok számára, hogy felkészítse 
őket a cukorbeteg kisgyerekek 
óvodai gondozására, és hogy 
megkönnyítse a diabétesszel 
élő gyerekek óvodai felvételét, 
beilleszkedését a közösség‑
be. Augusztus 28‑án Érden, a 
Polgárok Házában tartottak to‑
vábbképzést az alapítvány szak‑
emberei, 82 óvodapedagógus 
részételével. Mint T. Mészáros 
András polgármester köszöntő‑
jében elmondta, az Egy Csepp 
Figyelem Alapítvány tovább‑
képzését a város kérésére tartot‑
ták az óvodapedagógusoknak, 
felismerve, hogy e krónikus 
betegség egyre több gyermeket 
érint, ahogy az országban, úgy 
Érden is.

– Programunk célja, hogy 
olyan alapokat adó képzést 
nyújtsunk, amelynek birtokában 
az óvodapedagógusok nem ri‑
adnak vissza a cukorbeteg gyer‑
mekek intézményi felvételétől. 
Az utóbbi években tömegével 
érkeztek az olyan levelek ala‑
pítványunkhoz, melyekben arra 
panaszkodtak a szülők, hogy 
nem veszik fel gyermeküket 

az óvodába. Fontos tudatosíta‑
nunk, hogy egyszerû szabályo‑
kat követve biztonsággal lehet 
kezelni egy cukorbeteg gyereket 
– hangsúlyozta lapunknak Erős 
Antónia, az Egy Csepp Figyelem 
Alapítvány alapítója, hozzátéve: 
jelenleg nincs törvényi szabá‑
lyozás arra, hogy egy cukorbe‑
teg gyermeket fel kell‑e venni 
az óvodába, vagy sem. Ezért 
aztán van, ahol elutasítják a je‑
lentkezőt, van, ahol a speciális 
(fogyatékos gyermekekből álló) 
csoportot javasolják számára, 
vagy a szülőtől elvárják, hogy 
amíg a gyermek az óvodában 
tartózkodik, a folyosón üljön.

– A cukorbeteg gyerekeknél 
oda kell figyelni az étrendre, a 
vércukormérésre és az inzulina‑
dásra, de ezen kívül nincsenek 
speciális igényeik. Azok, akik 

részt vesznek alapítványunk to‑
vábbképzésén (ma közel ezer 
ilyen óvodapedagógus van), ál‑
talában egy kis félelemmel ér‑
keznek, és a nap végén sokkal 
nyitottabban távoznak, hiszen 
látják: nem kell speciális tudás 
a cukorbeteg gyermekek ellá‑
tásához, csupán pár alapvető 
ismeret. A továbbképzés során 
az óvónők nemcsak elméleti, 
hanem gyakorlati oktatásban 
is részesülnek: vércukorszintet 
mérhetnek, kézbe foghatják az 
inzulinadagoló tollat és inzu‑
linpumpát, emellett válaszokat 
kaphatnak a felmerülő kérdése‑
ikre – tette hozzá az Egy Csepp 
Figyelem alapítója. Mint mond‑
ta: az ingyenes továbbképző 
program mellett azon dolgoz‑
nak, hogy már a pedagóguskép‑
zésben megismerkedhessenek 
a hallgatók a diabéteszes gyer‑
mekek ellátásával, hosszú távú 
tervük pedig az, hogy az összes 
hazai oktatási, nevelési intéz‑
ményre kiterjedő szabályozás 
jöjjön létre, hogy egyetlen cu‑
korbeteg gyermeket se érhessen 
diszkrimináció. 

Soltész Erzsébet dietetikus, 
aki gyakorlati és elméleti oktató‑
ként is részt vesz a programban, 
lapunknak azt hangsúlyozta: 
nem céljuk, hogy az egynapos 
továbbképzés során dietetikus‑
sá képezzék az óvónőket.

– Elsajátíthatják a cukorbe‑
tegséggel kapcsolatos alapvető 
ismereteket, a szituációs gya‑
korlatokon keresztül megtanul‑
hatják, hogyan háríthatók el a 
vészhelyzetek, megismerked‑
hetnek a vércukorszintmérővel 
és az inzulinadagolóval is. Azt 
is tudatosítjuk az óvodapedagó‑
gusban, hogy nem kell egyedül 
dönteniük, illetve megoldaniuk 
a problémákat, hiszen számít‑
hatnak a szülőkre és a gondozó 
háttérre – jegyezte meg Soltész 
Erzsébet. 

Ugyanezt célozta dr. Kiss 
János Tibor, belgyógyász‑diabe‑
tológus is, aki a cukorbetegség‑
gel kapcsolatos alapvető elmé‑

leti ismeretek átadása mellett 
számos gyakorlati tanáccsal, ta‑
pasztalattal szolgált az óvónők‑
nek. Egyik előadó sem kívánta 
elbagatellizálni a cukorbetegség 
veszélyeit, illetve az esetleges 
vészhelyzeteket, ugyanakkor 
azt is tudatosították az óvó‑
nőkben, hogy a mindennapok 
során ezekkel ritkán találkoz‑
nak. A továbbképzésben nagy 
szerepet kapott a cukorbetegek 
étrendje is, hiszen a diabétesze‑
seknek figyelniük kell az egyes 
élelmiszerek vércukoremelő ha‑
tására, és számolni kell az éte‑
lek szénhidráttartalmát, ugyan‑
akkor nem igényelnek speciális 
alapanyagokat.

A továbbképzés azoknak az 
óvónőknek is hasznos lehetett, 
akik csoportjukban már talál‑
koztak cukorbeteg gyerekekkel, 
hiszen – mint kiderült – nincs 
két ugyanolyan diabéteszes 
gyerek; az egyik „pumpás”, a 
másik „tollas”, az egyik az óvo‑
dai kosztot kapja, a másiknak a 
szülei hozzák az ételt. 

Azok az érdi óvónők, akik 
cukorbeteg gyermekekkel fog‑
lalkoznak, nemcsak az Egy 
Csepp Figyelem Alapítványtól 
kaphatnak segítséget, hanem 
egy érdi egyesülettől is, amely 
pár éve alakult, és a helyi, il‑
letve környékbeli diabéteszes 
gyermekek családjait fogja ösz‑
sze. Az ÉrdDiab Egyesülettől 
Sauerné Foki Melinda is jelen 
volt a továbbképzésen, bár nem 
„tanulóként”, hiszen ő maga is 
diabétesz edukátor, ráadásul 
1‑es típusú cukorbeteg. 

– Három éve alakultunk, két 
éve mûködünk egyesületként, 
és körülbelül kéthavonta tartjuk 
találkozóinkat a Bagoly utcai ta‑
nácsadóban. Ezeken szakembe‑
rek tartanak előadásokat; legkö‑
zelebb szeptember 27‑én, szom‑
baton fél tízkor találkozunk. Az 
előadást Szabó Mária Myrtill 
klinikai szakpszichológus tartja 
majd, témája: krónikus beteg 
a családban – mondta Sauerné 
Foki Melinda, hozzátéve: álta‑
lában 8‑10 család jön el egy‑egy 
találkozóra. 

– Szívesen segítek, illetve se‑
gítünk szülőknek és óvodáknak 
is; az érdeklődők felvehetik ve‑
lünk a kapcsolatot az erdiab.
egyesulet@gmail.com elekt‑
ronikus levélcímen – mondta 
Melinda, akit az érdiek nemcsak 
diabétesz edukátorként, hanem 
védőnőként is ismernek.

– A cukorbeteg kisgyerekek 
óvodai fogadása a mi érdi ta‑
pasztalataink szerint is problé‑
ma. Reméljük, a képzés elosz‑
latja az óvónők (teljesen érthe‑
tő) félelmeit – zárta szavait az 
egyesület képviselője. 

 Ádám Katalin

Cukorbeteg gyermekek óvodai ellátását sajátíthatták el a pedagógusok 

Egy Csepp Figyelem az érdi óvodákban
Ingyenes továbbképzést tartott az érdi óvodapedagógusoknak az Egy Csepp 
Figyelem Alapítvány, amely tavaly azzal a céllal indította el Belevalók programját, 
hogy felkészítse az óvónõket a cukorbeteg kisgyerekek gondozására. Az augusztus 
28-i oktatás nemcsak elméleti részbõl, hanem gyakorlati felkészítésbõl is állt. A 
program sajnos idõszerû, mivel országszerte emelkedik a cukorbeteg gyerekek 
száma, és nincs átfogó szabályozás a diabéteszes gyerekek óvodai, iskolai felvé-
telére, ellátására.

Erõs Antónia hangsúlyozta: továbbképzésük célja, hogy az óvodák ne riadjanak vissza a cukorbeteg gyerekek 
felvételétõl
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Grammok és szénhidrátok – Soltész Erzsébet dietetikus gyakorlati bemu-
tatót tartott az óvónõknek

Szeptember 12. péntek 18 óra

 KEDVENC  
VERSEIM 

KUBIK ANNA
 Kossuth- és  

Jászai Mari-díjas  
színművész  
verses estje 

a Szepes Gyula 
Művelődési Központban

 
Ezen az estén a művésznő 
megosztja a közönséggel 

a hozzá közel álló  
verseket.

Belépőjegy: 500 Ft

Kérjük, ha teheti, jegyét  
elővételben vegye meg.

2030 Érd,  
Alsó u. 2.

erdigaleria@gmail.com
23/360‑143

VUdAK  
képzőművészeti  

csoport  
kiállítása  

Megtekinthető:  
május 23‑ig.

TANDÍJMENTES
PÉNZÜGYI, ÜGYVITELI, 

SZÁMÍTÓGÉPES, LOGISZTIKAI,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI,

IRODAI ASSZISZTENS, ELADÓ
OKJ-s végzettséget biztosító képzéseket

hirdet szeptemberi kezdéssel.

DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYELHETŐ!
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.

Telefon: 30/484-4957, 23/788-867
Részletek: www.szbi.hu

Gimnázium, Szakképzo Iskola és Kollégium
Szent Benedek

Helyi szolgáltatók
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A napokban  lezárult  a  közbe-
szerzési  eljárás  a  csatorna  be-
ruházás  kiegészítő  projektjét 
illetően,  így  szeptemberben 
megkezdődhet  azon  területek 
csatornázása,  amelyek  az  ere-
deti,  a  még  2001-2005  között, 
Budapesten  készült  tervekből 
kimaradtak  –  tudtuk meg Simó 
Károlytól,  a  csatornatársulat 
elnökhelyettesétől,  akivel  arról 
beszélgettünk,  milyen  utcákat 
érint  ez  a  projekt,  és  mit  ér-
demes  tudni  az  itt  élőknek  a 
várható munkálatokról. 

– Kezdjük a közbeszerzési el-
járással. Hány pályázó volt, és 
ki nyerte el a munkát?
– Heten pályáztak, közülük a 

székesfehérvári  DUVIÉP  2000 
Építőipari  és  Szolgáltató  Kft. 
nyert.  Az  értékelés  már  koráb-
ban megtörtént,  ám  csak most 
hirdethettünk hivatalosan győz-
test, mert most  telt  le  az  a  ha-
táridő,  ameddig  az  eredmény 
megtámadhatták.  Szerencsére 
nem történt ilyesmi. 

– Milyen beruházások szere-
pelnek ebben az úgynevezett ki-
egészítő projektben?
–  Egyrészt  az  előzetes,  a 

2001-es  tervezés  során  kima-
radt  szakaszok  megépítése.  Itt 
nem  kell  nagy  területekre  gon-
dolni,  csupán  helyenként  pár 

tízméteres  részre.  Ezen  kívül 
szerepel benne olyan régi, tehát 
nem  a  mostani  projekt  során 
épült  szakaszok  rekonstrukció-
ja is, amelyek a most kapott na-
gyobb  terhelés  okán  szüksége-
sek a teljes hálózat biztonságos 
mûködtetése érdekében.

– Körülbelül hány ingatlant 
érint a kiegészítő projekt? 
–  Legfeljebb  hatvan  új  bekö-

tés  épül majd  ki,  ami  önmagá-
ban nem sok, de a régi vezeték 
rekonstrukciója, amit a Sárd ut-
cában végzenek majd, már jóval 
több embert érint.

– Miből finanszírozzák a 
munkálatokat?
– Az EU-s szabályok előírták, 

hogy  tartalékot  kell  képezni  a 
„nagy” beruházás során az ilyen 
esetekre. Ez Érden is így történt, 
ebből  történik majd  a  finanszí-
rozás. 

– A kivitelező egyszerre több 
helyszínen dolgozik majd – 
ahogy ezt már megszokhattuk 
a fő projektnél –, vagy pedig 
egymás után fog haladni hely-
színről helyszínre?
–  Az  utóbbi.  Véleményem 

szerint  azokat  a  területeket  ve-
szik  majd  előre,  ahol  csupán 
egy-két  ingatlan  előtt  kell  csa-
tornázni,  és  ahol  ez  nem  üt-

közik  különösebb  nehézségbe. 
Ahol  nyomóvezeték  kiépítése 
szükséges,  illetve  nagyobb  elő-
készítést  igényel  a  munka,  az 
a második ütembe fér majd be-
le, és a hosszabb, bonyolultabb 
feladatokat  oldják  majd  meg 
utoljára.  Ilyen  lesz  például  a 
Rákóczi  Ferenc  utca  két  vasút 
közötti  része  is,  hiszen  itt  a 
Könyves  Kálmán  utcai  köztéri 
átemelőbe csatlakoztatják majd 
a  vezetéket, mégpedig  az  igen-
csak  mélyen  futó  vasúti  sínek 
alatt  átvezetve.  Talán  többeket 
érdekel,  hogy még  2004-ben,  a 
fővárosi  projektvezetés  során, 
arra  hivatkozva  hagyták  ki  ezt 
az  utcaszakaszt,  hogy  nehéz 
lenne  a  vasúton  áthozni  a  csa-
tornát. Most ez is megépül. 

– A Rákóczi mellett milyen ut-
cák szerepelnek még a kiegészí-
tő projektben?
–  Például  a  Diófa  utca,  ahol 

egy  vállalkozás  korábban  csa-
tornát  épített,  viszont  csak  az 
út  egyik  oldalán  fekvő  ingatla-
nokat kötötték rá. Másutt is tör-
téntek érdekes esetek: a Mérnök 
utcában,  illetve  a  Furmint  ut-
cában még  a  kilencvenes  évek-
ben  építettek  csatornát,  ám 
három-négy  ingatlan  rákötése 
elmaradt. A lakók azt mesélték, 
hogy a munkások „a jövő héten 
jövünk,  folytatjuk  a  munkát!” 

Régi ügyeket oldanak meg a csatornázási program befejezéseként

Ami a 2001-es tervekbõl kimaradt
A csatornaprojekt terveit még 2001-2005 között készítették Budapesten, és 
csak az évtizeddel késõbbi megvalósítás során derültek ki azok a hiányosságok, 
amelyek következtében egyes utcaszakaszok kimaradtak a fõberuházásból. 
Most ezeken a területeken is elkezdõdik a csatornázás, mégpedig a „nagy” 
projekt tartalékkeretébõl. A részletekrõl Simó Károly, a társulat elnökhelyettese 
számolt be lapunknak.

felkiáltással távoztak – hogy az-
tán  tizenöt  évig  vissza  se  néz-
zenek.  Most  végre  ezen  ingat-
lanok rákötése  is megoldódhat. 
A Mérnök  utcában  így  elhárul 
az akadálya annak, hogy a több 
hete  előkészített  aszfaltozás  is 
megtörténjen. Megemlíteném a 
Liliom utcát, amelyet azért nem 
tudtak  annak  idején  belevenni 
a  programba,  mert  a  csatornát 
egy magánvállalkozás  telkén  át 
kell  vezetni.  Szerencsére  azó-
ta megállapodás  született,  és  a 
kiegészítő projekt keretén belül 
itt is csatornázni lehet. A „nagy” 
program  megvalósítása  során 
szembesültünk azzal, hogy még 
2004-ben kihagyták az előzetes 
tervezésből  a  Kálmán  utca  fél-
tucatnyi ingatlanát, amit termé-
szetesen most meg kell építeni. 
Mint  a  fentiekből  is  látható, 

a  tervezési  hiányosságok,  kaci-
fántos  esetek  egy  része  a  csa-
tornázási munkák megvalósítá-
sa  során  buktak  ki.  Kivételnek 
számít  a  Zengő  utca,  amely-
nek  nagy  részét  még  sikerült 
a  „fő”  pályázat  beadása  előtt 
beilleszteni  a  programba,  és  a 
Zengő  utca  egyik  mélypontján 
egy  köztéri  átemelőt  beépíteni. 
Ez  utóbbi  el  tudja  látni  a  kör-
nyék  lakosságát.  Az  Ajnácskő 
utcában  a  közelmúltban  épült 
annyi  ház,  hogy  ez  a  szakasz 
is megfelelt  az EU-s  szabályok-
nak,  így  most  már  ennek  ki-
építését  is finanszírozza az EU. 
Megint másik  történet:  a 80-as, 
90-es  évek  elvarratlan  szálait 
kell  most  kibogozni  a  Bajcsy-
Zsilinszky  és  a  Fehérvári  úton. 
A város  legforgalmasabb  útvo-
nalán úgy épült ki a csatorna az 
egyik  oldalon,  hogy  a  túloldali 
ingatlanokat  nem  kötötték  rá, 
mondván,  hogy  a  vezeték  csak 

intézményi  célra  épült.  Most 
rákötjük a túloldalon élőket is. 
– A legvégére hagytam a nagy 

falatot, azaz a Sárd utcát, amely-
nek a Duna utca és Tétényi utca 
közötti  szakasza  igencsak  le-
romlott állapotban van – és nem-
csak az aszfalt, hanem a csator-
na is. Itt a rekonstrukció után az 
út is megújul. A munkálatok itt 
valószínûleg  átnyúlnak  a  jövő 
tavaszra,  ám  a  minőség  remé-
nyeim  szerint  kárpótolni  fogja 
az  itt  élőket  a  kényelmetlen-
ségekért…  A kiegészítő  projekt 
keretében megépül még  egy új 
nyomószakasz  a  Tolmács  utcai 
átemelő  és  az  Erzsébet  utcai 
átemelő  között.  Ez  az  Intéző 
utca,  Felső  utca,  Teréz  utca 
környékén  időnként  előfordu-
ló nagyobb terhelések esetében 

jelent  majd  megoldást,  és  vár-
hatóan enyhülni fog a korábban 
tapasztalható bûzhatás is.

– Mikor kezdődnek a munkák 
és meddig tartanak majd?
–  Szeptember  elején  indul-

nak,  és  tavaszra  befejeződ-
nek,  ugyanis  áprilisban  már  el 
kell  számolnunk  az  Uniónak. 
Szeretném  hangsúlyozni:  a  ki-
egészítő  projekt  nem  a  több-
ször említett B-program, hanem 
még  az uniós  beruházás  része. 
A B-program  a  már  megépült 
szakaszok megóvását szolgálja, 
részben  a  felszínivíz-elvezetés 
kiépítésével,  részben  az  utak 
felújításával. Ez utóbbiakat már 
nem  a  csatornaprojekt  büdzsé-
jéből finanszírozzuk.
  Ádám Katalin

A síntõl balra a Rákóczi utca fekszik, jobbra a Könyves utcai átemelõ látható, a sín alatt pedig a csatorna fut majd
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A Rákóczi utca két vasút közötti része az eredeti tervekbõl kimaradt,  
a kiegészítõ program keretében azonban itt is lesz csatorna

Legyen Otthon 
Otthonunkban!
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi és 
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. szeptember 8 – 14.

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

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési  
alaptevékenységgel  

összeegyeztethető célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Programok: 

Szeptember 10. szerda 10 óra
Babaszoba- átadás
A babaszobát a használóknak 
átadja: T. Mészáros András pol-
gármester
Az átadást követően a Kerekítő, 
a Ringató, a Bukfenctorna és  
a Masters Ovi csoportok mutat-
koznak be.
A kedves faliképekkel, a meg-
nyugtató környezettel a műve-
lődési központ egy hívogató 
teret kívánt kialakítani a kicsik-
nek és szüleiknek. 
 Szeretettel várjuk a foglako-
zásokra az érdeklődő szülőket 
gyermekeikkel!

Szeptember 11. csütörtök 18 óra
Mészáros László festőművész 
emlékkiállítása
A tárlatot megnyitja: Feledy 
Balázs művészettörténész.
Hárfán közreműködik Laukó 
Olga
A kiállítás megtekinthető szept-
ember 28-ig.

Kiállítás:

Az előtéri kiállítótérben
Szeptember 3-tól
Budafoki Mészáros László 
Képzőművészeti Szakkör
Kerámia Szakosztályának kiál-
lítása

A fotógalériában
Szeptember 3-tól
Nyári képek
A Duna – Art Fotóklub tagjai-
nak nyári élményeiből összeál-
lított fotó kiállítás

 
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.
3.  3276 expedíciós nap, a 

múzeumalapító geográfus 
újraolvasva

4.  Hely- és sporttörténeti 
kiállítás

Időszakos kiállítás
Szeptember 9-én 16.00 óra
A Duna forrásvidékén a 
Fekete-erdőben
Tibád József fotókiállításának 
megnyitása

Köszöntőt mond: T. Mészáros 
András, Érd Megyei Jogú Város 
polgármestere
A kiállítást megnyitja: Dr. 
Kubassek János, a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója

Előadások: 
Tibád József: A Duna forrásvi-
dékén a Fekete-erdőben 
Dr. Szilassi Péter egye-
temi docens (Szegedi 
Tudományegyetem, Természeti 
Földrajzi és Geoinformatikai 
Tanszék): A Duna-delta termé-
szeti értékei
Egy csepp delta című film 
bemutatása
(Rendezte és szerkesztette: 
Mészáros Zoltán, operatőr: 
Szögi László)
Lehoczki Zsuzsanna hely-
történész (Magyar Földrajzi 
Múzeum): A Duna szerepe Érd 
történetében 
A belépés díjtalan!

Belépő jegy árak
Valamennyi kiállításra 

Teljes árú:  1.000,- Ft
Kedvezményes:  500,- 
Tárlatvezetési díj:  
 3000,- Ft/kiállítás

Magyar utazók, földrajzi felfe-
dezők és 
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói című kiállításra
Teljes árú:  800,- 
Kedvezményes:  400,- 

3276 expedíciós nap, a múzeu-
malapító geográfus újraolvasva
Teljes árú:  400,-
Kedvezményes:  200,-

Hely- és sporttörténeti kiállítás
Teljes árú:  400,- 
Kedvezményes:  200,- 

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

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

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

A felnőttkönyvtár programja 
10. (szerda) 17 óra
Kettős könyvbemutató:
Dr. Urbán László: Érdi sajtótü-
kör (1894-1973)
és Urbán Péter: 
Paradicsommadár – novellák

12. (péntek) 18 óra
Közönségtalálkozó Jókai Anna 
Kossuth-díjas íróval. 
Az írónővel beszélget Urbán 
Péter

A  gyermekkönyvtár 
programja
9. (kedd) 14 órától
Kreatív kedd
Játékos kézműves foglalkozás 
kicsiknek és nagyoknak. 
Iskolakezdés
– Ceruzatartók, órarend, név-
tábla… Részvételi díj: 100 Ft
10. (szerda) 10 óra
Iskolások kézikönyve – könyv-
bemutató
Vendég: Finy Petra író és 
Pásztohy Panka illusztrátor
10. (szerda) 13 óra 
Író-olvasó találkozó Bosnyák 
Viktóriával.

A zenei könyvtár programja 
12.(péntek) 17 óra

Jazz koncert a Zeneiben. 
Előadó a CBV Trió, melynek 
tagjai: Czírják Csaba – gitáron, 
Varga Bendegúz dobon és 
Bögöthy Ádám – bőgőn 

A könyvtár részlegeibe  
18 éves korig és 70 év felett 

INGYENES a beiratkozás. 
Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, pedagógus-

igazolvány és nyugdíjas  
igazolvány is kedvezményre 

jogosít. (A Zenei könyvtár  
díjszabása a fentiektől eltérő!)

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása változatlan

Fűtés- és szanitertechnikai  
szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörökben keres
munkaerőt érdi munkahelyre:

TARGONCAVEZETŐT
(disel targoncavezetői engedéllyel,
épületgépész végzettség előny!)

GÉPKOCSIVEZETŐT
(E jogosítvánnyal + digitális kártya)

Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail útján
történő megküldésével a 

szaboi@megatherm.hu címre.
Telefon: 23-394-770
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szeptember 8. hétfő
08:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
08:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
08:55 Mozgás sportmagazin
09:20 Aggódunk érted… 

Segítünk leszokni a dohányzásról 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:20 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:30 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:55 Ízőrzők 6.
11:30 Fény-Kép kulturális magazin
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
15:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:55 Életem Afrika 17/11. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

16:25 Mozgás sportmagazin
16:50 Aggódunk érted… 

Segítünk leszokni a dohányzásról 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:50 Fény-Kép kulturális magazin
18:15 Azelőtt magyarok voltunk 1. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés
21:00 Ízőrzők 6.
21:35 Híradó ism.
21:50 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 57. rész 
22:20 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22.35 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom

szeptember 9. kedd
08:00 Híradó
08:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
08:30 Aggódunk érted… 

Segítünk leszokni a dohányzásról 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:25 Azelőtt magyarok voltunk 1. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

15:00 Híradó
15:15 Aggódunk érted… 

Segítünk leszokni a dohányzásról 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:15 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

16:30 Ízőrzők 6.
17:05 Bibliai Szabadegyetem 90/72. 
18:05 Fény-Kép kulturális magazin
18:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 57. rész 
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Ízőrzők 7.
20:00 Fény-Kép kulturális magazin
20:25 Híradó ism.
20:40 Bibliai Szabadegyetem 90/72. 
21:40 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
21:55 Fény-Kép Kulturális magazin

szeptember 3. szerda
08:00 Híradó
08:15 Fény-kép kulturális magazin
08:40 Életem Afrika 17/11. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

09:10 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

09:25 Aggódunk érted… 
Segítünk leszokni a dohányzásról 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:25 Bibliai Szabadegyetem 90/72. 
11:25 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 57. rész 
15:00 Híradó
15:15 Fény-kép kulturális magazin
15:35 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
15:50 Aggódunk érted… 

Segítünk leszokni a dohányzásról 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:50 Bibliai Szabadegyetem 90/72. 
17:50 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:15 Azelőtt magyarok voltunk 1. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
19:55 Életem Afrika 17/12. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

beszélgetés aktuális témákról
21:20 Ízőrzők 7.
21:50 Azelőtt magyarok voltunk 1. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

szeptember 4. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás sportmagazin
08:40 Aggódunk érted… 

Segítünk leszokni a dohányzásról 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:40 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

09:55 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 57. rész 

10:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
10:50 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:15 Fény-Kép kulturális magazin
11:40 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

15:00 Híradó
15:15 Mozgás sportmagazin
15:40 Ízőrzők 7.
16:10 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
16:25 Fény-Kép kulturális magazin
17:50 Aggódunk érted… 

Segítünk leszokni a dohányzásról 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

18:50 Mozgás sportmagazin
16:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
18:30 Életem Afrika 17/12. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:55 Bibliai Szabadegyetem 90/73. 
20:55 Híradó ism.
21:10 Azelőtt magyarok voltunk 1. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

21:55 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

22:10 Fény-Kép kulturális magazin

szeptember 5. péntek
08:00 Híradó
08:15 Bibliai Szabadegyetem 90/73. 
09:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
09:40 Életem Afrika 17/12. magyar ismeretterjesztő 

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

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 57. rész 
10:40 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:55 Aggódunk érted… 

Segítünk leszokni a dohányzásról 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

15:00 Híradó 
15:15 Fény-kép kulturális magazin
15:40 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:05 Ízőrzők 7.
16:40 Életem Afrika 17/12. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
17:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
17:30 Mozgás sportmagazin
18:00 Aggódunk érted… 

Segítünk leszokni a dohányzásról 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás sportmagazin
19:55 A Lady és az útonálló 

színes, magyarul beszélő angol játékfilm, 
1989 100’ 
rendező: John Hough 
Szereplő(k):  Hugh Grant, Emma Samms, 
Oliver Reed 

21:35 Híradó ism.
21:50 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22:05 Azelőtt magyarok voltunk 1. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

szeptember 6. szombat
09:00 Híradó
09:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
09:40 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
09:55 Aggódunk érted… 

Segítünk leszokni a dohányzásról 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:55 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Híradó
15:15 Mozgás sportmagazin
15:40 Életem Afrika 17/12. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
16:10 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
16:25 Bibliai Szabadegyetem 90/73. 
17:25 Fény-kép kulturális magazin
17:50 Aggódunk érted… 

Krónikus vírusos májbetegségek 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 56’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:55 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 57. rész 
20:25 Azelőtt magyarok voltunk 1. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

21:10 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója ism.

21:40 Aggódunk érted… 
Krónikus vírusos májbetegségek 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 56’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

szeptember 7. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
09:30 Mozgás sportmagazin
09:55 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:05 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:30 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:45 Bibliai Szabadegyetem 90/73. 
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 57. rész 
16:00 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
16:15 A Lady és az útonálló 

színes, magyarul beszélő angol játékfilm, 
1989 100’ 
rendező: John Hough 
Szereplő(k): Hugh Grant, Emma Samms,  
Oliver Reed 

18:00 Bibliai Szabadegyetem 90/73. 
19:00 Azelőtt magyarok voltunk 1. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

19:35 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 58. rész

20:05 Mozgás sportmagazin
20:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom 
20:55 Fény-kép kulturális magazin
21:20 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
21:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. szeptember 8 – 14.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

A különleges  lehetőség  előzmé-
nyeiről  és  a  felkészülésről  Kéri 
Mihállyal  beszélgettünk,  aki 
nemcsak kiállítóként, hanem az 
Érdi  Galéria  mûvészeti  vezető-
jeként  is  képviseli  majd  váro-
sunkat. 
–  Nem  nehéz  kitalálni,  hogy 

ennek  a  megtisztelő  meghívás-
nak  voltak  előzményei,  hiszen 
a párizsi  galéria  tulajdonosának 
valahonnan  ismernie  kellett  az 
érdi  mûvészeket  ahhoz,  hogy 
tárlatot  szervezzen  számukra. 
Hogyan  kerültek  kapcsolatba  a 
TOKO Galériával?
– Természetesen nem a vélet-

len mûve ez a meghívás. Ennek 
az  volt  az  előzménye,  hogy  az 
Érdi Galériában az elmúlt évben 
volt  egy  dél-koreai  mûvészeket 
bemutató  kiállítás,  amit  egyéb-
ként  egy  párizsi  galéria  közve-
tített,  előbb  Budapestre,  majd 
Érdre.  Ez  volt  az  a  kapcsolat, 
amelynek  révén  megismerked-
tünk  a  párizsi  galéria  vezető-
jével.  Már  akkor  szóba  került, 
hogy  ezt  az  együttmûködés  ér-
demes lesz folytatni. Így egyszer 
csak  kaptunk  egy meghívóleve-
let  Kohki  Nishikawa,  a  TOKO 
ShowRoom  Galéria  vezetőjétől, 
amelyben az Érdi Galériában ki-
állított mûvészekről  kért  tőlünk 
katalógusokat.  Aztán  májusban 
megérkezett  az  a meghívólevél, 
amelyben  a  párizsi  galéria  ve-
zetője  –  a  rendelkezésére  álló 
anyag  alapján  –  Fritz  Rautnert, 
Karsch Manfredot és engem kért 
fel egy közös kiállításra a belvá-
rosi  TOKO  Galériában,  amely-
nek  a  megnyitóját  szeptember 
11-ére  tervezték.  Sajnos,  nem 
ismerem  ezt  a  galériát,  csak  ar-
ra  volt  módom,  hogy  interne-

ten  megnézzem  a  honlapjukat, 
így  elsősorban  az  ott  található 
információkon  és  filmeken  ke-
resztül  sikerült  tájékozódnom. 
Az kiderült  számomra, hogy  ez 
a hely nem kizárólag galériaként 
mûködő intézmény, illetve nem-
csak képzőmûvészeti kiállítások-
kal foglalkozik, hanem különféle 
zenei  produkciókkal  is  várja  a 
közönséget.  Nyilvánvaló,  hogy 
a  galériatulajdonos  érdeklődési 
köre  miatt  van  ez  így,  sőt,  ne-
künk is megüzente, hogy a meg-
nyitón sajátos meglepetésben  is 
részünk lesz, amiről csak annyit 
árult  el,  hogy  magyaros  jellegû 
zenei  produkcióra  is  számítha-
tunk  majd.  Ugyanakkor  feltét-
lenül meg  kell  még  említenem, 
hogy ennek a mûvészeti kapcso-
latnak  van még  egy  fontos  érdi 
szereplője, ő Fülemen Róza, aki 
pár  évig  diplomatafeleségként 
Párizsban élt, így kiválóan isme-
ri az ottani képzőmûvészeti éle-
tet, és úgy  is, mint hungarikum 
nagykövet,  közbenjárt  abban, 
hogy  az  európai  kultúra  felleg-
várában,  Párizsban  szerepelje-
nek  az  érdi mûvészek,  és  hogy 
az  együttmûködés,  majd  ez  a 
kiállítás megszülethessen. 
– Nem  lesz egyszerû a képek 

szállítása,  hiszen  nemcsak  kö-
rültekintő,  de  költséges  feladat 
is egy kiállítás anyagát külföldre 
vinni. Vajon az ezzel járó költsé-
geket a mûvészeknek kell állni?
– A szállítás és persze a kiállítá-

son való részvétel a mi feladatunk 
lesz, sőt, már a kiállítás berende-
zése, elkészítése  során és persze 
a megnyitón is jelen kell lennünk, 
ami  így  több  napos  ott  tartóz-
kodást  igényel  a  részünkről.  Ezt 
követően pedig október 6-a után 

–  amikor  a  kiállításunk  véget  ér 
–  ismét  oda kell  utaznunk, hogy 
a  festményeket  hazaszállítsuk. 
Mindez  nem  kevés  anyagi  áldo-
zattal  jár,  ezért  azzal  a  kéréssel 
fordultunk  T.  Mészáros  András 
polgármesterhez,  hogy  ameny-
nyiben  módja  van  a  városnak, 
járuljon  hozzá  a  költségekhez, 
és támogassa ezt a különleges al-
kalmat. Kérésünk meghallgatásra 
talált,  így  ha  nem  is  teljes  egé-
szében  fedezve,  de  a  költségek 
egy  részét az önkormányzat biz-
tosítja számunkra. Sőt, még aján-
dékcsomagokat  is  előkészítettek 
erre az alkalomra, amelyekkel mi 
lephetjük meg a galériavezetőt és 
munkatársait,  így  ezzel  a  gesz-
tussal  –  Érd  város  védjegyével 
ellátva – mintegy delegációként is 
megyünk Párizsba, remélve, hogy 
jó hírét visszük majd Érd Megyei 
Jogú Városunknak. 

–  Annál  is  inkább,  mert  ha 
jól  sejtem,  a  kiállítást  követően 
további  együttmûködésben  bíz-
nak…
–  Ez  így  van,  hiszen  ez  a  jó 

kapcsolat  már  megteremtődött, 
így természetes, hogy mindegyik 
félnek  hasznos  lenne,  ha  nem 
zárulna  le  ezzel  a  kiállítással, 
hanem  hosszú  távra  tervez-
hetnénk.  Ezért  jómagam  is  azt 
fogom  képviselni,  hogy  a  két 
galéria  között  egy  élő,  folyama-
tos  kapcsolat  alakuljon  ki  a  to-
vábbiakban, különféle kulturális 
események közvetítésével.
–  Egyébként,  mint  tudjuk, 

Párizst  egykoron a mûvészetek, 
különösen a képzőmûvészet fel-
legváraként  tartották  számon. 
Vajon  ma  is  így  van  ez?  Most 
is  nagy  kiváltságnak  számít 
Párizsban kiállítani?
–  Talán  még  a  múlt  század 

előtt,  az  1900-as  évek  elejétől 
és  kicsit  azt  megelőzően,  való-
ban Párizs volt a mûvészeti élet 
központja,  ráadásul  nemcsak 
Európában, hanem világviszony-
latban. Ez az utóbbi években már 
nem  folytatódik  ilyen  módon, 
hiszen  más  városok  is  felnőt-
tek  hozzá.  Most  éppen  inkább 
Berlin  számít  Európa  kulturális 
fővárosának,  de  természetesen 
Franciaország és Párizs továbbra 
is olyan hagyományokkal bír, és 
ott ma  is olyannyira erős a kor-
társ mûvészet, hogy ebben a vo-
natkozásban szinte különbséget 
sem lehet  tenni Párizs és Berlin 
között.  Természetesen  óriási 
megtiszteltetés  számunkra  ez  a 
meghívás, és az is, hogy egy pári-
zsi belvárosi galériában kiállítha-
tunk, ám el kell, hogy mondjam, 
ez mégsem olyan nagy meglepe-
tés  számunkra,  mert  egyikünk-
nek sem ez lesz az első alkalom, 
hogy külföldön is bemutatkozik 
a festményeivel. Olaszországban, 
Németországban,  Lengyelor-
szágban,  Litvániában,  Svéd-
országban,  s  még  sorolhatnám 
hány országban ismerhetik Fritz 
Rautner, Karsch Manfred alkotá-
sait és az én munkáimat, és úgy 
tûnik,  most  elérkezett  az  ideje, 
hogy  Párizsban  is  láthatja majd 
a  nagyközönség  –  mondta  be-
szélgetésünk végén Kéri Mihály. 
  Bálint Edit

Nemcsak az érdi mûvészetet, hanem a város jó hírét is elviszik

Párizsban nyílik kiállítása 
három érdi festõnek
„Lettre d’invitation”, azaz: egy igen megtisztelõ meghívólevelet kapott májusban 
az Érdi Galéria, amelyben a párizsi TOKO Galéria közös kiállítására invitálják Fritz 
Rautner, Karsch Manfred és Kéri Mihály érdi festõmûvészeket. Így e szívélyes 
meghívásnak eleget téve, városunk három közismert alkotójának szeptember 11-én 
nyílik meg a tárlata a francia fõváros központjában, amit október 6-ig látogathat a 
párizsi mûvészetkedvelõ közönség. 

Karsch Manfred részt vett mindegyik Érdi Mûvésztelepen, ahol mindig rangos alkotásokat hozott létre
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Kéri Mihály két mûvésztársával együtt nagy várakozással készül a párizsi 
kiállításra. 
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A pályázatot immár harmadik 
alkalommal, idén is meghirdet-
ték, a pályamunkák szeptember 
végéig nyújthatók be.

Először 2012-ben jelent meg a pá-
lyázat, akkor közel 100 munka ér-
kezett a felhívásra. 2013-ban pe-
dig az első kiíráshoz képest kö-
zel megháromszorozódott a be-
küldött pályamunkák száma, és 
sok, előző évi pályázó is bizonyí-
totta tehetségét: a több mint 150 
pályamű beküldői között 26 díjat 
osztott ki a zsűri.

A sikerek folytatásaként az 
Alapítvány 2014-ben is meghir-
dette a pályázatot, amelyre há-
rom kategóriában – élménybe-
számolók írásos formában, a tá-
borozás ihlette képzőművésze-
ti munkák, meseírás Árpádházi 

Szent Erzsébetről –, valamint 3 
korcsoportban – 8-14 év, 15-18 év 
és 18 év fölött – lehet jelentkezni.

Valószínűleg idén nagyon sok 
pályamű érkezik majd, hiszen 
több mint 55 ezer fiatal pihent 
Erzsébet-táborokban. A nyári 
élményekről szóló pályamun-
kák beküldését 2014. szeptem-
ber 26-ig várja az Alapítvány. 
Az alkotásokat az Erzsébet-
program szakmai zsűrije bírálja 
el, a pályamunkával elnyerhe-
tő díj mindhárom kategóriában 
egy-egy, 2015. évre szóló tábo-
rozási lehetőség vagy családi 
nyaralás. A legjobb pályamun-
kákból év végén kiállítást ren-
deznek. A felhívás részletei az 
Erzsébet-tábor füzetben olvas-
hatók, amely letölthető a www.
erzsebetprogram.hu oldalról.

Letenyei Gábor koreográfus, 
szakmai vezető irányításával 
tanulták a néptánc rejtelmeit a 
gyerekek, akik egymás szavába 
vágva mesélték, hogy miért je-
lentkeztek a táborba: – Tavaly 
is itt voltunk, és ugyanolyan 
jó, mint akkor volt! Szeretünk 
táncolni, soha nem unjuk meg! 
Elkezdünk táncolni, rámosoly-
gunk a másikra, és ez a fontos! 
Néptáncolni bármikor lehet, és 
a végén mindig jó kedvünk van!

Letenyei Gábor pedig elmond-
ta, a táborban szinte végig élő 
zenére dolgoznak, így a gyere-
kek hangulata is más. – Ez a fan-
tasztikus az Erzsébet-táborban, 
nagyszerű dolgok tudnak meg-
születni az élő zene által! Külön 
öröm, hogy idén a fogyatékos-
sággal élő fiatalok is be tudnak 
kapcsolódni, este a táncházba is 
eljönnek, és együtt ropják a tán-
cot ép társaikkal, élő népzenére.

A szakmai vezető hozzátet-
te, az Erzsébet-tábor keretében 
már második éve rendezik meg 
a néptánctábort, ahová idén is 
kiváló gyerekanyag érkezett: az 
ország különböző pontjairól, a 
legkiválóbb táncműhelyekből 
jöttek a fiatalok. – Míg tavaly 
inkább az volt a célunk, hogy 
megszerettessük a gyerekekkel 
a táncot, idén megpróbáljuk a 
lelkületet átadni a gyerekeknek, 
hogy a tánc ne csak mozgásfor-
ma legyen, hanem testi és lel-

ki harmónia önmagukkal és tár-
saikkal. Három csoportban dol-
gozunk a majd’ 100 gyerekkel, 
akik korosztályi bontásban ta-
nulják a sárközi, a szatmári, il-
letve a moldvai táncokat – so-
rolta Letenyei Gábor. – Napi hat 
órát táncoltatjuk a gyerekeket, 
de még ez sem elég nekik, ké-
rik, hogy az esti programokat is 
váltsuk ki táncházzal. Ez a tá-
bor attól jó, hogy mindenki, az 
oktatók, a muzsikusok belead-
nak saját magukból egy darabot.

Ezt Horváth Ádám operaéne-
kes, a zenei tábor szakmai ve-
zetője is így látta. Elmondta, 
idén kétszer annyian jelent-
keztek arra, hogy megismer-
kedhessenek a komolyzenével, 
mint tavaly. – Több mint 50 ifjú 
zenei tehetséggel foglalkozunk, 
akik között van zongorista, he-
gedűs, trombitás, de még kür-
tös is, és nagyon komoly zenei 
produkciókat mutatnak be az 
órákon. A tábor célja az, hogy a 
zene szeretetére megtanítsuk a 
gyerekeket, ezt próbáljuk meg-
valósítani. Így beszélek nekik 
az opera csodájáról is, amely 
a tánc, a színpadkép, a kép-
zőművészet, az alkotóművé-
szet, a színjátszás és az éneklés 
összművészete. Az Erzsébet-
táboros gyerekek mindenre hi-
hetetlenül fogékonyak, fantasz-
tikus látni a szemükben a csil-
logást, azt, hogy a zene milyen 
örömöt jelent számukra.

Mert az Erzsébet-tábor a legjobb móka!

Mindenre hihetetlenül fogékonyak 
az Erzsébet-táboros gyerekek 

Ezzel a címmel írt és küldött élménybeszámolót egy fiatal tavaly a Nyári élmények pályázatra, amelyet a szünidőben Erzsébet-táborban nyaraló diákok számá-
ra írt ki a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. 

A fonyódligeti Erzsébet Tábor adott otthont az egyéni néptánc-, valamint a zenei tábornak: összesen 150 gyerek ropta a táncot, tanult új dalokat, 
ismerkedett az opera világával.
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Erzsébet-program

A 2013-as kiállítás képei

Börcsök Janka: Bátorságpróba Endzsel Nóra: Vitorlás Meskó Dóra: Plakát

Erzsébet-program
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Pályázati kiírás
Érd Megyei Jogú Város 

esélyteremtõ ösztöndíjára
Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése az Esélyteremtő Ösztöndíj alapításával 
lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, és 
középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a város 
képzett szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek

Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, álla-
milag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben: 

a) Alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, 
c) tanulmányi eredménye 3,5-es átlagot eléri, 
d) magatartása jó vagy példás, és 
e)  igazolatlan mulasztása nincs.

Ezenkívül a következő feltételek közül legalább egynek is fenn kell állnia: 

a) a pályázó hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetû,
b) családba fogadott, 
c) átmeneti nevelésben részesülő,
d) védelembe vett, 
e) ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
f) utógondozói ellátásban részesülő. 

Az Oktatási és Mûvelődési Bizottság a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok 
és sorrend alapján dönt: 

a) a pályázó tanulmányi eredménye,
b) a pályázó családjában élő eltartottak száma,
c) a család egy főre jutó jövedelme.

 Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén az ösztöndíjban az ötödik 
évfolyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai

Pályázni a Pályázati ûrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek 
csatolásával lehet. 

A pályázatot – a pályázó által aláírva – 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Polgárok Háza, Alsó u. 3.), vagy 
postai úton. A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára 
adás idejét kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni: „Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy 
letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból. 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjele-
nést követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása

Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítélésről az Oktatási és Mûvelődési Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 15. mun-

kanap.
Az elbírálás során az Oktatási és Mûvelődési Bizottsága határidőn túl benyújtott vagy 

formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott 
formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál. 

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázókat a Bizottság írásban 
értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 10.000,- forint havi támoga-
tásban részesülnek az oktatási év 10 hónapjára. 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig bankszámlára utalja át vagy 
azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában, lehet felvenni. A tanév során a kifizetés módjának 
megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifize-
tés a törvényes képviselő részére történik.

 A félévi bizonyítvány kézhezvételét követően az ösztöndíj továbbfolyósításához a tanulói 
jogviszonyt február 28-ig igazolni kell. 

A benyújtási határnapot követően beérkezett vagy postára adott igazolásokat érvénytelen-
nek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A tanulói jogviszony igazolás hiánya esetén a második félévi ösztöndíj folyósítását meg 
kell szüntetni. 

Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi fel, az ösz-
töndíj megszüntetésre kerül. 

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszûnik, 
az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza 
kell fizetni.

Az Esélyteremtő Ösztöndíj megszüntetéséről az Oktatási és Mûvelődési Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő 
Ösztöndíjban részesíthető. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, 
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által 
adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

 Oktatási és Mûvelődési Bizottság

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázati kiírás Érd Megyei Jogú Város honlapján 
(www.erd.hu) augusztus 11-én jelenik meg.

A pályázatok benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő meg-
jelenést követő 30. nap: 2014. szeptember 10.

Pályázati kiírás  
Érd Megyei Jogú Város  

tehetséggondozó ösztöndíjára

Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a Tehetséggondozó Ösztöndíj alapítá-
sával lehetõséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, 
és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a város 
képzett szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek

A Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, 
államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben 

a) alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és
c) tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelõzõ tanévben kimagasló. 

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén a Tehetséggondozó 
Ösztöndíjban legkorábban a nyolcadik évfolyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai

Pályázni a Pályázati ûrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelezõ mellékletek 
csatolásával lehet. 

A pályázatot - a pályázó által aláírva- 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Polgárok Háza, Alsó u. 3.), vagy 
postai úton. A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidõn a postára adás 
idejét kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni:  „Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy 
letölthetõ a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból. 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történõ megjele-
nést követõ 30. nap.

A pályázatok elbírálása

A Tehetséggondozó Ösztöndíj odaítélésrõl az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidõ leteltétõl számított 15. mun-

kanap.
Az elbírálás során az Oktatási és Mûvelõdési Bizottsága határidõn túl benyújtott vagy 

formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, minden határidõben benyújtott 
formailag megfelelõ pályázatot pedig érdemben elbírál. 

A döntésre jogosult a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend alapján 
dönt: 

a) a pályázó tanulmányi eredménye,
b) a pályázó családjában élõ eltartottak száma,
c) a család egy fõre jutó jövedelme.

Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

A döntésre jogosult a pályázó tanulmányi eredményén túl figyelembe veheti a mûveltségi 
vagy szakmai versenyeredményeit is.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésrõl a pályázókat a Bizottság írásban 
értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

Az ösztöndíjban részesülõk minimum 5.000,- Ft, maximum 10.000,- forint havi támoga-
tásban részesülnek a tanév 10 hónapjára. 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig bankszámlára utalja át vagy 
azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet felvenni. A tanév során a kifizetés módjának 
megváltoztatására nincs lehetõség. Alapfokú oktatásban részt vevõ jogosult esetén a kifize-
tés a törvényes képviselõ részére történik.

 A félévi bizonyítvány kézhezvételét követõen az ösztöndíj továbbfolyósításához a tanulói 
jogviszonyt február 28-ig igazolni kell. 

A benyújtási határnapot követõen beérkezett vagy postára adott igazolásokat érvénytelen-
nek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetõség.

A tanulói jogviszony igazolás hiánya esetén a második félévi ösztöndíj folyósítását meg 
kell szüntetni. 

Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi fel, az ösz-
töndíj megszüntetésre kerül. 

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi idõben a tanulónak felróható módon megszûnik, 
az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza 
kell fizetni.

A Tehetséggondozó Ösztöndíj megszüntetésérõl az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság 
dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtõ 
Ösztöndíjban részesíthetõ. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, 
azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által 
adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

 Oktatási és Mûvelõdési Bizottság

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázati kiírás Érd Megyei Jogú Város honlapján 
(www.erd.hu) augusztus 11-én jelenik meg.

A pályázatok benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történõ meg-
jelenést követõ 30. nap:  2014. szeptember 10.

információk
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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 lom-
talanítást. Az ÉTH új szolgáltatására – az év folyamán bármikor 
– évente egy alkalommal, díjmentesen minden olyan érdi lakos 
jogosult, aki Érden bármilyen lakóingatlannal rendelkezik és beje-
lentkezett 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 tudjuk. 
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 szolgáltatásun-
kat, előzetesen vegye fel a kapcsolatot az ÉTH ügyfélszolgála-
tával: 
–  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 berakodhatja 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 bármilyen 
lomot kirakni szigorúan tilos és pénzbírsággal büntethető!

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

Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. sajtószolgálata

A Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Családsegítő Szolgálat 

Családgondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2016.09.30-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és 
közösségi csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság 
megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igény-
bevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Szociális munkás vagy szociálpedagógus végzettség
• Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmá-

solat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt, a 
23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő meg-

küldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/624/2014 , valamint a munkakör meg-
nevezését: Családgondozó.

vagy
•  Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen 

keresztül
vagy
• Személyesen: 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a 
megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogad-
ni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 15.

információk

Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

TUDTA ÖN, HOGY
AZ OLVASÓK TÖBBSÉGE,

HÍREKET A HELYI
ÚJSÁGOKBAN KERESI?

Hirdessen Ön is
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Ahogyan a korábbi években, a 
szervezők az idén is sokszínû 
hagyományőrző nemzetiségi 
mûsorral és számos látványos, 
modern táncprodukcióval lepték 
meg azokat, akik ellátogattak er-
re a nyárvégi vidám eseményre. 
A változatos és több órán ke-
resztül tartó színpadi mûsor, a 
nemzetiségi kultúrák találkozá-
sa, a gyermekek szórakoztatá-
sát szolgáló ugrálóvár, arcfestés 
meg az ilyenkor kínált nyalánk-
ságok, és – nem utolsó sorban 
– a hatalmas üstökben rotyogó 

ínycsiklandó ételek már nem-
csak az – egyébként igencsak 
hosszú – utca lakóiak jelentet-
tek nagyszerû kikapcsolódást, 
hanem a város távolabbi pont-
jairól is egyre többen jöttek. Így 
az utóbbi években igazi városi 
eseménnyé nőtte ki a magát az 
Alsó utcaiak bálja, annál is in-
kább, mert a látványos színpadi 
produkciók, és a finom falatok 
mellett jó hangulatú beszélgeté-
sek színhelye is ez az utcai ren-
dezvény. Barátok, egymást régen 
látott ismerősök futnak itt össze, 

hogy néhány kedves szót váltsa-
nak egymással, miközben szól a 
zene, és jobbnál jobb produkci-
ók váltják egymást a színpadon. 
Sajnos, napjainkban – bár gyak-
ran számos kezdeményezésnek 
lehetünk tanúi – kevés rendez-
vény éri meg, hogy hagyomány-
nyá nője ki magát. Különösen 
igaz ez akkor, ha nem állnak 
mögé azok az áldozatkész és ki-
tartó lelkes szervezők és önkén-
tes segítőik, akik időt és ener-
giát nem kímélve, megtesznek 
mindent a rendezvény sikeréért. 
Köztudott, hogy Alsó utcai bál 
egyik fő szervezője Antunovits 
Antal önkormányzati képviselő, 
aki évek óta nemcsak család-
jával, hanem szomszédaival és 
a hozzájuk csatlakozó önkéntes 
segítőkkel fáradhatatlanul elvég-
zik a szükséges teendőket azért, 
hogy az ideérkező sokaság jól 
érezze magát ezen a kiváltságos 
napon. A fellépők is önzetlenül, 
szívesen vállalják a bemutatko-
zást. Lelkesedésüket pedig az 
égiek is jó szemmel nézhetik, 
mert az időjárás is mindig éppen 
olyan, amilyennél jobbat már 
aligha lehet kívánni! Olyannyira, 

hogy még az idei szeszélyes, vi-
harokkal és záporokkal tarkított 
nyáron is csodaszép napos idő, 
kellemes meleg várta az utcabá-
lozókat. A színpadon pedig nem-
csak az itt rendszeresen fellépők 
váltották egymást, hanem újabb, 
eddig még nem látott produkció-
kat is láthatott a közönség. Idén 
először szerepelt mûsorával az 
Ófalusi Óvoda Katica csoport-
ja, valamint Erdős Borbála, a 
Bukovinai Székely Népdalkör 
egyik tagja, aki népdalokat 
adott elő, de először mutatko-
zott be Bencze Zsófia, Petrás 
Mátyás és Bartus Barbara is, akik 
könnyûzenei produkciójukkal 
nyerték el a népes közönség tet-
szését. Mint mindig, ezúttal is 
osztatlan sikert arattak a látvány 
táncokat bemutató egyesületek, 
köztük a Bonton és a Frutti. Az 
utcabál résztvevői szívesen hall-
gatták a hagyományőrző kóruso-
kat is, és persze ezúttal is kihagy-
hatatlan volt a Dizseri Tamás 
Habilitációs Központ Csengettyû 
Együttesének bemutatkozása, az 
ercsi Zorica néptánc csoport, az 
érdi Magtár Tánccsoport meg 
az Érdi Horvát Önkormányzat 
Igraj kolo Néptánc Együttesének 
fergeteges produkciója. Amíg 
sokak tekintete a színpadra sze-
geződött, a legkisebbeknek is 
bőven akadt abból az időtöltés-
ből, amit a leginkább kedvelnek: 
ugrálóvár, arcfestés vagy akár a 
pónilovaglás, ám ez utóbbi nem 
volt valódi állat, csupán villany-
motorral mûködő, kerekeken 
gördülő szerkezet. Aki megéhe-
zett, vehetett lángost, vattacuk-
rot, jégkását, vagy jobb esetben 
sorba állhatott az ingyenes és 
igen ízletes halászléért, esetleg 
birkapörköltért. A halászlét, mint 
mindig, természetesen az Érd és 
Környéke Horgászegyesület ké-
szítette. Estig el is fogyott mind. 
A színpadon látható, hallható, 
sokféle tánc és muzsika pedig 
csupán nyitánya volt az éjsza-
kába nyúló bálnak, amelyhez a 
Tranzit zenekar szolgáltatta a 
talp alá való muzsikát. Aki ott 
volt, megállapíthatta, hogy az 
Alsó utcaiak és környékbeliek 
eddig megtartott, egy tucatnyi 
utcabáljából ez a legutóbbi is 
nagyszerûen sikerült. 

 Bálint Edit

Tizenkettedik alkalommal báloztak az Alsó utcában

Jó szomszédok hagyományõrzõ mulatsága
Tizenkettedik báljukat  tartották meg kedves vendégeikkel együtt az Alsó utcai és 
környékbeli lakosok a nyár utolsó szombatján, augusztus 30-án. Épp egy tucatnyi 
utcai mulatságon vannak immár túl a szervezõk, akik mintha évrõl-évre arra töre-
kednének, hogy a  rendezvény egy picit mindig  felülmúlja az elõzõ esztendeit, és 
ahogy  egyre  többen  szereznek  róla  tudomást,  úgy  nemcsak  a  színpadi  fellépõk, 
hanem az utcabál vendégeinek száma is évrõl-évre növekszik. 
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Kállay-Saunders András idén sokat dolgozott, rengeteg fellépése volt. 
Nyár végén egy kicsit kipihenhette magát kedvesével, Tolvai Renátával. 
Az ősz azonban már munkával folytatódik, szeptember 6-án a 25. 
Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon lép fel.

- Végre sikerült szakítanunk egy kis időt a pihenésre. Egy hetet Krétán 
töltöttük kettesben Renivel, akivel mostanában nem találkozhattam any-
nyit, amennyit szerettem volna, sűrű elfoglaltságunk miatt. Sokat füröd-
tünk és napoztunk, de kevés volt ez az egy hét. Nehezen éljük meg a tá-
vollétet egymástól. Az augusztus és az ősz is tele lesz fellépésekkel, de 
azért igyekszem összeállítani egy új lemezt. Az, hogy mikor fog megje-
lenni, még a jövő titka – számolt be az Eurovíziós Dalfesztivál sztárja.

Kállay-Saunders András szeptember 6-án a 25. Budafoki Pezsgő- és 
Borfesztiválon is szerepel.

– Félórás koncertet adok, ez alatt azért sokféle oldalamat igyekszem 
megmutatni. Hallhatók lesznek az ismert és persze a kevésbé ismert szá-
maim az előző lemezeimről. Az augusztus és az ősz is tele lesz fellépé-
sekkel, de azért igyekszem összeállítani egy új lemezt. Az, hogy mikor 
fog megjelenni, még a jövő titka – fogalmazott A Dal győztese, aki hoz-
zátette, ilyen évről álmodott.

- Igaz, még csak a fele ment le, de eddig is annyi szeretetnek és siker-
nek voltam a részese, hogy biztos kitart a hatása az év végéig. Sajnos sze-
retett nagymamám halála miatt nem teljes az örömöm – mondta András. A 
Running című számban a szerző a gyerekek elleni erőszakot dolgozta fel. 

 – Megtörtént esetről van szó, és örülök, hogy ilyen sokan megértet-
ték itthon és külföldön is az üzenetét. Rengeteg köszönőlevelet kapok 
azóta is, hogy megnyertem vele A Dalt, és számomra ez a fontosabb. 
Természetesen Budafokon is elő fogom adni.  TL

A Running is szól Budafokon 
a borfesztiválon

SZENDVICSPANEL CSEREPESLEMEZ TRAPÉZLEMEZ

SZENDVICSPANEL, TRAPÉZLEMEZ, CSEREPESLEMEZ, C ÉS Z PROFIL 

Metál-Sheet Kft.
 +36 30 714 3985 | +36 30 985 4214 | +36 30 636 3797 | +36 30 421 1551 | +36 30 646 7847
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A Magyar Cukrász Iparosok 
Országos Ipartestülete, illetve a 
zsûri döntése alapján kihirdetett 
Somlói revolúcióra elkeresztelt 
országtorta valóban forradal-
mi édességnek számít, hiszen 
bár alapvetően a somlói galus-
ka ízével dolgoztak a nyertes 
székesfehérvári cukrászok, se 
kívül, se belül nem emlékeztet 
a híres magyar édességre. 

– A szakmai zsûri húsz ver-
senyző közül választotta ki a 

Magyarország 2014. tortát, ame-
lyet az augusztus 20-i nemzeti 
ünnepen ismerhetett meg iga-
zán az ország, hiszen e jeles 
alkalomkor vágták fel és kós-
tolhatták meg először az ínyen-
cek a budapesti ünnepségen, 
illetve számos cukrászdában. 
Fontos szempont volt a döntés-
ben, hogy mindenki számára 
könnyen, különleges technikák 
nélkül is elkészíthető legyen az 
édesség – avat be a részletekbe 

az évek óta az országtorta meg-
valósításán bábáskodó híres ér-
di cukrász, Pataki János és fia, 
Ádám.

Tőlük tudtuk meg, hogy a 
magyar cukrászok közti verseny 
keretében 2007. óta választják 
ki az ország születésnapjának 
egyik központi szimbólumává 
váló Magyarország Tortáját. 
Idén a versenykiírásban nem 
szerepelt kötelező íz, így a 
cukrászok fantáziájukra bíz-

hatták a torta összetételét. Az 
idei Magyarország Tortája ver-
seny győztese, a Somlói revo-
lúció, Damniczki Gyula Balázs, 
a székesfehérvári Damniczki 
Cukrászda tulajdonosának al-
kotása lett.

– A mester a régi, bevált, ne-
mes anyagokat és a hozzájuk 
fûződő emlékeket, egy mai, mo-
dern, európai torta formájában 
gondolta újra. 2014-ben a ma-
gyar cukrászat az ő receptjeik 
előtt tisztelegve, egy mousse tor-
ta formájában alkotta újra a régi 
jó somlóit. A mousse könnyed, 
elegáns, légies textúrájú krém, 
amely a modern cukrászat egy-
re elterjedtebb és keresettebb 
terméke. A grillázstésztára ré-
tegezett étcsokoládé mousse, 
majd a narancs réteg fölé he-
lyezett, ganache-sal borított va-
níliás fehércsokoládé habkrém 
olyan ízélményt kínál, amely 
valóban forradalminak nevez-
hető – hallottuk az érdi mes-
terektől, akik „jóízûen” hoz-
zátették, hogy a hagyomány, 
a kreativitás és a legkiválóbb 
nyersanyagok találkozása ez a 
csodálatosan könnyû tortakü-
lönlegesség, amely az ínyencek 
igényeit is kielégíti, így méltán 
vált államalapításunk ünnepi 
desszertjévé.

A Somlói revolúció „feltat-
lálója”, Damniczki Balázs az 
ünnepre négyezer(!) szelettel 
készült, több száz liter tejszínt 
és több tucatnyi zsák brazil 
csokoládépasztillát használt 
fel. Csak minőségi alapanyaggal 
dolgoznak és nagyon szigorú-
an ellenőrzik, hogy receptjüket 
pontosan betartva készüljön az 
ország különböző cukrászdái-
ban „forradalmi” tortájuk.

Többrétegû különlegesség, grillástésztán csokikrémmel

Somlói revolúció az ország tortája
A Somlói revolúció a hagyomány, a kreativitás és a legkiválóbb nyersanyagok 
találkozása.  Ez a csodálatosan könnyû tortakülönlegesség, amely az ínyencek 
igényeit is kielégíti, méltán vált államalapításunk ünnepi desszertjévé – mondják 
a szakemberek. Hasonlóan kedvezõen nyilatkoztak a cukorbetegek örömére kreált 
cukormentes gyõztesrõl, a Csokis kalandról.

Ugyanez vonatkozik a másik, 
a Magyarország Cukormentes 
Tortája versenyt nyert Csokis 
kalandra is, amelyet Nándori 
László és csapata alkotott meg, 
azoknak, akik az egészséges 
életmód hívei, illetve, akik nem 
akarnak vagy nem tudnak hoz-
záadott cukorral készült tortát 
enni. 

– Minden évben az volt az cél, 
hogy az ipartestületi cukrászok 
elszakadva a hagyományos 
süteményektől és receptektől, 
teljesen új receptet és tortát 
hozzanak létre méghozzá válo-
gatott alapanyagokból, hozzá-
adott cukor, fehér liszt, mester-
séges adalékok, tartósítószerek 
nélkül. Az ajánlott összetevők 
listáját a Magyar Dietetikusok 
Országos Szövetsége ellenőriz-
te, a győztes tortát a független 
élelmiszervizsgáló laboratóri-
um vizsgálta be – mondta Pataki 
János, aki beavatott a zsûri dön-
tésébe is: 

– Az elmúlt három évben azt 
tapasztaltuk, hogy egyre meré-
szebben nyúlnak a cukrászok 
az új alapanyagokhoz, bátran 
kísérleteznek új technológiák-
kal. Ennek eredményeként szá-
mos recept érkezett be, majd 
két fordulóban választotta ki a 
zsûri az ide nyertest, valamint a 
két különdíjast. A zsûri szigorú 

szempontok alapján pontozott. 
Ezek között volt az alapanya-
gok megfelelő használata, az 
ünnephez, a magyar ízekhez 
való kötődés, az innovatívitás, 
és kiemelten fontos volt a ked-
vező szénhidrát- és kalóriaér-
ték. Mindemellett tetszetős és 
finom tortákat vártunk, és ilye-
neket is kóstoltunk. A “Csokis 
kaland” ízeinek harmóniáját 
megalapozza a könnyû cso-
koládéhab, amelyet a magyar 
meggyből készült öntet sa-
vanykás íze finoman ellenpon-
toz. Ezt az egyensúlyt egészíti 
ki a hazai dió és a mandula 
aromája. A vékony marcipán-
réteg eleganciát kölcsönöz a 
tortának.

Az ínyenceknek pedig azt 
ajánljuk; ennyi „száraz” szöveg 
után irány a cukrászda..!

 Temesi László
Pataki János fiatal vendégei között, cukrászdájában
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 Íme, a Somlói revolúció

panoráma

Lapzártánk után érkezett 
a szomorú hír, hogy kedd 
hajnalban elhunyt Pataki 
János. A nemzetközi hírű 
mestercukrászt Érd Megyei 
Jogú Város önkormányza-
ta saját halottjának tekin-
ti. Pataki Jánosról az Érdi 
Újság a jövő heti számá-
ban emlékezik meg.

Tisztelt Polgárok,
kedves Hívek! 

A Budaörsi Római Katolikus Egyházközség nevében szólítjuk meg 

Varga János Kovács Richárd



Érdi Újság 13

Tisztelt Szülők,
Tisztelt iskola- és óvoda vezető!

Ezúton szeretném tájékoztatni 
Önöket, hogy szeptembertől  
folytatódik az úszás oktatás Érden,  
a Gárdonyi tanuszodában a Gárdonyi 
Géza u. 1. szám alatt.  
Várjuk szeretettel óvodás és általános 
iskolás gyerekek jelentkezését, hogy 
megismerhessék a víz és az úszás 
élményét.
Célunk, hogy kedvező áron, 
magasan képzett szakoktatóink 
révén, személyre szabott kezdő 
és haladó csoportos rendszerben 
szakszerűen és biztonságosan 
tanulhassák meg gyermekeink a 
különböző úszásformákat az egyik 
legegészségesebb sportágban.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenes vízfelület használattal 
és belépővel támogatja a gyerekek úszásoktatását a következő kedvező 
feltételekkel:
Nagycsoportos óvodás és általános iskola első osztályos tanulók részére a csoportos 
úszásoktatás kedvezményes térítés ellenében vehető igénybe.

A szolgáltatás alkalmankénti ára: 
60 perces oktatás óvodai szervezésben 600 Ft/alkalom,
az iskola szervezésében első osztályos tanulók részére 600 Ft/alkalom,
második osztálytól 950  Ft/fő/alkalom, amelyhez biztosítjuk és megszervezzük a 
kedvezményes oda- vissza szállítást.
Szülői szervezésben (délutános oktatás keretein belül) 1150 Ft/fő, amely tartalmazza 
a csoportos foglalkozás árát, valamint az uszodai belépőt is.
Testvérkedvezmény érvényesíthető!

Reméljük, hogy szervezésünkben sok új úszó reménységgel fog Érd városa is 
gazdagodni és sokan érzik majd magukénak gyermekeink közül ezt a helyben 
rendelkezésre álló egészséges mozgásformát.

Munkatársunk várja jelentkezését vagy érdeklődését az alábbi telefonszámon:

Fülöp Henriett
06-20-2215-502

Tisztelettel:
Érdi Úszó Sport Kft

A Diósdi Szent Gellért Vegyeskar
énekes társakat keres!

Ha jó hangod van, szereted a zenét és szeretsz énekelni,
köztünk a helyed!

Zenei előképzettség nem akadály!

Minden korosztályból 
várunk új tagokat,
különösen a tenor, 
basszus szólamnak

van szüksége erősítésre.

Férfiak gyertek énekelni!
Új szoprán tagoknak is örülnénk!

Világi és egyházi zenéket 
egyaránt énekelünk,

próbák időpontja és helyszíne:
kedd 18.30-21.00, Diósd,

Kék Géza Közösségi Ház, Szent István tér 5.

Kórusban énekelni jó, kikapcsol és feltölt!

További információ: 06 30 402 15 32
Honlap: www.gellertkorus.hu
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– Ránézve az eseménynaptárra, 
augusztusban is rengeteg fellépé-
sük volt, és már szeptember első 
felére is vannak dátumok. Hogyan 
lehet „túlélni” a zsúfolt fesztivál-
időszakot?

– Egyrészt szeretjük azt, amit 
csinálunk, nem teher számunk-
ra a „munkánk”, és nagyjából 
már ismerjük a kereteinket, hogy 
mennyit bírunk. Emellett termé-
szetesen be vannak iktatva pihe-
nőidőszakok is. Az, hogy a fesz-
tiválszezon sűrű, az normális egy 
zenész számára.

– Mennyire szoktak ad hock fel-
lépések befutni ilyenkor, és ezek-
nek mennyire tudnak eleget tenni?

– Ma már nagyon ritka, hogy 
ilyesmire van idő, de ha mégis, és 
van kedvünk hozzá, akkor ámen, 
hát legyen!

– Önről azt is tudni lehet, hogy 
nem csak zenészként, hanem fes-

tőművészként is megállja a he-
lyét, de költőként is emlegetik. 
Mennyire tartja magát reneszánsz 
embernek?

– Hogy megállom a helyem, az 
talán túlzás és nem igazán hiszek 
a reneszánsz ember mai szerepé-
ben sem. Nagyon specializált vi-
lágban élünk; ma már inkább egy 
dolgot csinálnak jól az emberek. 
Szerintem én semmit se csinálok 
igazán jól, de kedves a mosolyom, 
ezért ezt elnézik nekem.

– Tipikusan olyan embernek tű-
nik, aki folyamatosan ezer fokon 
ég. Vannak azért olyan pillana-
tok, amikor ki tud kapcsolni, vagy 
csak inkább átkattanások vannak 
a művészeti tevékenységek között?

– Ettől a nagy hőfoktól oly-
kor elolvadok, átlényegülök kis 
Buddhává, pár órát bambulok egy 
fűszálat az élet értelmét keresve, 
de aztán hamar elkezd hiányoz-
ni a „csinálni már valamit” érzés.

– Zenekari tevékenységekre visz-
szatérve, feltűnt, hogy elkezdték 
bemutatni a háttérben dolgozó 
Quimby családot. Miért tartottá-
tok ezt fontosnak?

– Elsősorban azért, mert va-
lóban fontos figurák ők a zene-
kar életében. Ugyan kevés fény 
esik rájuk, de nélkülözhetetle-
nek a produkció szempontjából. 
Kicsit lelkiismeret-furdalásunk 
volt, hogy kimaradtak a Quimby 
könyvből. Ezért gondoltuk, pótol-
juk ezt a mulasztásunkat.

– A nyarat megelőzve, még má-
jusban egy európai turnéra mentek. 
Külföldet tekintve hogy látja: me-
lyik magyar zenekarnak lehet si-
kere kint is? Minek a függvénye ez?

– Alapvetően Magyarországon 
ugyanolyan jó kvalitású muzsi-
kusok vannak, mint bárhol a vi-
lágon. Sok produkcióban látok 
ilyen potenciált, de az infrastruk-
túra hiányában ez azért egy ki-
csit olyan vállalkozás, mint oxi-
génpalack nélkül az űrbe menni. 
Ha lenne olyan hátszele a ma-
gyar kultúrának, mint a franci-
áknál vagy a skandinávoknál, 
akkor szerintem bármi megtör-
ténhetne.

– Kikben lát potenciált, hogy a 
kinti lécet is meg tudják ugrani?

– Ebbe nem mennék annyi-
ra bele, de Dresch Quartettől a 
Middlemist Redig sokan vannak, 
akik szóba jöhetnek.

– Szeptember 6-án visszatér-
nek a Budapest Parkba, s hiva-
talosan ott zárják a nyári turnét. 
Mennyire számítanak visszatérő 
vendégnek ezen a helyszínen?

– Ez már a harmadik koncer-
tünk lesz ezen a helyen. Innen 
nézve visszatérő vendégnek szá-
mítunk, de mivel ez jelenleg 
Budapest legnagyobb koncert-
helyszíne, fontosnak érezzük, 
hogy jelen legyünk itt olykor-oly-
kor, ráadásul ez egy kiváló alka-
lom lesz arra, hogy elbúcsúz-
tassuk az idei budapesti nyarat. 
Készülünk speckó dolgokkal, itt 
mutatjuk be az új vizuál anyago-
kat. Jó darabig ez lesz az utolsó 
budapesti buli.

 Rosta N. Napsugár

Viola Szandrát, a fiatal költőnőt 
sokat láthatjuk művészi és di-
vatfotókon, első kötetét is a ró-
la készült művészi aktfotókkal 
illusztrálta. Ezúttal azonban 
arról kérdeztük a modell alka-
tú költőnőt, mit tesz karcsúsága 
megőrzésének érdekében. 

– Először is a testem zsigeri böl-
csességét próbálom felébreszte-
ni. Tisztelem azt a mély tudást, 
amely artikulálatlanul a testem-
ben lakozik. Ez az a képesség, 
amely megmondja a sportnál, 
hogy mennyi az elég, amely meg-
súgja, milyen ételt egyek, vagy 
amely jelzi, melyik férfi az ideá-
lis számomra. A döntő lépésnél 
a zsigereimre hallgatok, az súgja 
meg a vonzást, avagy a taszítást – 
magyarázta Viola Szandra. – Ami 
a testápolást és az egészséges élet-
módot illeti, a szénhidrátszegény 
életmódra esküszöm, ami egy pa-
leolit light diétát jelent a gyakor-
latban, vagyis a sok hús, zöldség, 
gyümölcs és mag mellett egy ke-
vés rizs, köles vagy hajdina is be-
lefér köretként. Mivel tej- és liszt 
érzékeny vagyok, magamra kell 
főznöm. így viszont legalább min-
dig friss ételeket eszem és tudom, 
hogy valójában mi van bennük. 
A zsírral viszont nem takarékos-
kodom. És nem csak azért, mert 
az idei Budapest Nagydíjas finn 
írónő, Sofia Oksanen is ezt írja: 

„A zsírral 
nem érde-
mes óva-
toskodni, 
ha az em-
ber zabál, 
akkor an-
nak rend-
je és módja 
szerint za-
báljon ren-
desen.”, ha-
nem mert 
szükséges 
az emésztés 
kiegyensú-
lyozott mű-
ködéséhez.

Új műsorvezető debütált az 
MTVA Család-barát című műso-
rában. Onyutha Judit eddig legin-
kább időjósként volt ismert a té-
vénézők körében, viszont most a 
szülési szabadságát töltő Dióssy 
Klári helyére ugrott be a műsor-
ba. Juditnak a tanári állását kel-
lett feladnia azért, hogy részt tud-
jon venni abban a műsorban, ami 
válása időszakában nagyon sokat 
segített neki. 

– Megvolt a tanévzáró értekez-
let az előző munkahelyemen és 
egy héttel később keresett meg a 
műsor főszerkesztője, hogy vol-
na-e kedvem helyettesíteni Dióssy 
Klárit, aki most otthon babázik. 
Nagyon nagy megtiszteltetésnek 
tartom a megkeresést, viszont új 
kihívások elé is állított a műsor, 

hiszen egy teljesen másfajta fel-
készültséget igényel ez a típusú 
műsorvezetés – mondta Onyutha.

A tanári állását Juditnak fel kel-
lett adnia, hogy szerepet tudjon 
vállalni a műsorban, de egyáltalán 

nem bánja, hiszen mint mondta 
teljesen kulturáltan váltak el az 
útjaik. A kétgyerekes anyuka ko-
rábban is követte a műsort, mely-
ben gyakorló édesanyaként is sok 
érdekes ötletet talált. – Általában 
az ismétléseket néztem. Minden 
blokkban találtam valami érdeke-
set, nyilvánvalóan engem legin-
kább a szülő-gyerek kapcsolatot 
érintő témák érdekeltek a legin-
kább, valamint a főzés. Egyszer a 
párom is főzött a műsorban. 

A műsorvezető a gyakorlatban 
is tudta hasznosítani a műsor-
ban látottakat, még ha nem is az 
élete legboldogabb szakaszában. 
– Hasznos tanácsokat is hallhat-
tam benne anno, amikor az én 
magánéletem úgy alakult és eb-
ből ki tudtam indulni – utalt a vá-
lására a műsorvezető.  KSZ

Kis s Tibi: Átlényegülök kis Buddhává
Véget ért a nyár, ezzel a fesztiválszezon ezen része is lezárult a 
zenekarok számára, bár a szabadtéri szórakozóhelyek a hónap 
végéig még nyitva állnak. A Quimby igazán izgalmas és moz-
galmas nyarat tudhat a háta mögött: bejárták az országot, szin-
te mindenhol teltházas bulikat adtak, ami természetesen hatal-
mas energiát ad a tagoknak. Kiss Tibivel többek között erről az 
időszakról is beszélgettünk, na meg arról is, mennyire tartja 
magát reneszánsz embernek.

Fo
tó

: L
ajt

av
ár

i A
dr

ien
n

Szandra 
nem spórol 

a zsírral

Ony utha Judit beugrott az idei Budapest Nagydíjas finn 
írónő, Sofia Oksanen is ezt írja: 

„A zsírral 
nem érde-
mes óva-
toskodni, 
ha az em-
ber zabál, 
akkor an-
nak rend-
je és módja 
szerint za-
báljon ren-
desen.”, ha-
nem mert 
szükséges 
az emésztés 
kiegyensú-
lyozott mű-
ködéséhez.
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GRAMATIK USA,
ELŐZENEKAR: PUNNANY 
MASSIF 2014 09. 03.
Gramatik- eredeti nevén Denis 
Jasarevic szlovén származású 
dj producer munkássága a hip-
hop, glitch, electro, és a dubstep 
tebgelyén helyezhető el. Már 
kisgyermek korában rákapott a 
zenére, tizenhárom évesen al-
kotta első hiphop alapjait egy 
számítógépen. Első albumát 
2008-ban jegyezte Expedition 
44 címmel, amit további hét 
követett, a legutolsó idén látott 
napvilágot, The Age of Reason 
címmel. 

JUNKIES 2014 09. 04.
A punkrock hazai veteránjai (20. 
születésnapjukat a Trackben 
ünnepelték) egyedi koncerttel 
kedveskednek a rajongóknak. 
Egyetlen estére visszatér a szín-
padra az 1999-ben kivált dobos, 
Somogyi Jódli József. A Junkie-k 
„Steven Adlere” most Barbaro, 
Szekeres, és Rikki oldalán mu-
tatja meg, milyen volt a zenekar 
legendás korszaka!

LORD 2014 09. 05.
Sok dolog van, ami változik: 
szerelmek, emberi kapcsolatok, 
vagy éppen helyek, ahová szóra-
kozni jártok. Mi is érezzük és lát-
juk ezt az örökösen zajló folya-
matot. Vannak azonban dolgok, 
amik állandóak életünkben, ál-
landó értéket képviselnek. Ezek 
közé tartozik a hazai öregisko-
lás hard rockot játszó szombat-
helyi legenda a Lord zenekar is, 
akik a klubszezon után a Barba 
Negra Track-ben is csatlakoznak 
a flottához!

LEANDER RISING 2014 09. 06.
Az újkori hazai metal helytartói, 
élükön Köteles Leanderrel és az 
RTL trash sorozatában is felbuk-
kanó amerikai meta színteret is 
megjárt l déli zászlaját.

HOLDIAY CRÜE 2014 09.11.
Négy magyar zenészt, Sidd – 
ének (Candy Shop, Helldorado, 
Jolly Roger), Wank – gitár, Pocky 
Demon – basszusgitár (Kiss 
Forever Band, Jolly Roger), Endi 
– dobok (Hooligans), a Mötley 

Crüe-nek a szeretete hozta ösz-
sze és megalakították a Holiday 
Crüe-t. Céljuk egyfajta hiánypót-
lás a magyar zenekari palettán, 
mivel hazánkban kimondottan 
Mötley Crüe dalokat játszó em-
lékzenekar működéséről nincs 
tudomásuk. 

COMPACT DISCO 2014 09.12.
A Dal 2013 nyertese a Barba 
Negra Track színpadán!

THE CARBONFOOLS
2014 09.13.
A  z e n e k a r  v a l a m i k o r 
2000-benalakult dj Titusz egyik 
zenei projektjeként, zenekar-
ként a 2001-es Sziget Fesztiválon 
debütáltak. Az első nagyleme-
zük Poisoned Goulash címmel 
2004-ben jelent meg. 2006-ban 
csatlakozott a zenekarhoz Fehér 
Balázs énekes, akivel elkészítet-
ték második nagylemezüket a 
Carbonheratot (2008). A zenekar 
azóta folyamatosan koncertezik, 
járja az ország klubjait és fesz-
tiváljait, de rendszeresen fellép-
nek a szomszédos országokban, 
illetve adta már több koncertet 
Németországban és az Egyesült 
Királyságban is.

Heti kérdésünk:
Mi a Carbonfools együttes 2012-es albumának a címe?

1.) Carbonheart 
2.) Carbonsoul 

3.) Carbonsweet

Küld el válaszod a track@helyitema.hu e-mailcímre, és írd meg azt 
is, hogy a programajánlóban - szeptember 11 és 13 között - szereplő 
koncertek közül melyikre jönnél velünk szívesen! Ráadásul nem csak 
koncertre várunk, hanem a Barba Negra Track-ben egyéb ajándékkel 
is kedveskedünk. A nyerteseket e-mailben értesítjük, valamint a ne-
vüket a Track és a Téma FB oldalán is kiposztoljuk.

A A TRACK HIVATALOS SZÁLLÍTÓJA

Kállay-Saunders András idén sokat dolgozott, rengeteg fellépése volt. 
Nyár végén egy kicsit kipihenhette magát kedvesével, Tolvai Renátával. 
Az ősz azonban már munkával folytatódik, szeptember 6-án a 25. 
Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon lép fel.

- Végre sikerült szakítanunk egy kis időt a pihenésre. Egy hetet Krétán 
töltöttük kettesben Renivel, akivel mostanában nem találkozhattam any-
nyit, amennyit szerettem volna, sűrű elfoglaltságunk miatt. Sokat füröd-
tünk és napoztunk, de kevés volt ez az egy hét. Nehezen éljük meg a tá-
vollétet egymástól. Az augusztus és az ősz is tele lesz fellépésekkel, de 
azért igyekszem összeállítani egy új lemezt. Az, hogy mikor fog megje-
lenni, még a jövő titka – számolt be az Eurovíziós Dalfesztivál sztárja.

Kállay-Saunders András szeptember 6-án a 25. Budafoki Pezsgő- és 
Borfesztiválon is szerepel.

– Félórás koncertet adok, ez alatt azért sokféle oldalamat igyekszem 
megmutatni. Hallhatók lesznek az ismert és persze a kevésbé ismert szá-
maim az előző lemezeimről. Az augusztus és az ősz is tele lesz fellépé-
sekkel, de azért igyekszem összeállítani egy új lemezt. Az, hogy mikor 
fog megjelenni, még a jövő titka – fogalmazott A Dal győztese, aki hoz-
zátette, ilyen évről álmodott.

- Igaz, még csak a fele ment le, de eddig is annyi szeretetnek és siker-
nek voltam a részese, hogy biztos kitart a hatása az év végéig. Sajnos sze-
retett nagymamám halála miatt nem teljes az örömöm – mondta András. A 
Running című számban a szerző a gyerekek elleni erőszakot dolgozta fel. 

 – Megtörtént esetről van szó, és örülök, hogy ilyen sokan megértet-
ték itthon és külföldön is az üzenetét. Rengeteg köszönőlevelet kapok 
azóta is, hogy megnyertem vele A Dalt, és számomra ez a fontosabb. 
Természetesen Budafokon is elő fogom adni.  TL

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

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

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.

069 RETRO SZEMÜVEG AKCIÓ 

Akciós ár:
19.990 Ft

Listaár: 
43.990 Ft

www.perfektoptika.hu
1111 Bp., Egry József utca 1.
Tel: 463-28-26, 06-70-630-1010 

Egy választható Retro 
márkájú keret - egy 
pár műanyag, egy 
fókuszú lencse, kemény 
és tükröződésmentes 
bevonattal, munkadíj - 
vizsgálat - szemüvegtok

119 FOGYASZTÓ/SALAKTALANÍTÓ KÚRA

Akciós ár:
5.000 Ft

Listaár: 
10.000 Ft

1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 7. 
(CBA mellett)
www.ceragembuda.hu

10.000 Ft értékű 
10 alkalmas, fogyasztó/
salaktalanító kúra 
a világ leghatékonyabb 
méregtelenítő övével
Részletekért érdeklődjön 
a tema.hu/webshop oldalon

120 TALPREFLEXOLÓGIA/GÉPI TALPMASSZÁZS 10 ALK.

Akciós ár:
5.000 Ft

Listaár: 
10.000 Ft

1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 7. 
(CBA mellett)
www.ceragembuda.hu

10.000 Ft értékű 
10 alkalmas talpreflexoló-
giás kúra a világ leghaté-
konyabb, talpmasszírozó 
készülékével
Részletekért érdeklődjön 
a tema.hu/webshop oldalon

077 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
25.995 Ft

Listaár: 
51.990Ft

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

Anyaga: gipsz 
Magasság: 42 cm 
Paraméterek:
120x60 cm

045 SCHÜSSLER ÁSVÁNYISÓ TERÁPIA 10 ALKALMAS

Akciós ár:
15.000 Ft

Listaár: 
30.000 Ft

XVIII. kerület Rudawszky u. 10.
+36 30 - 371-4285
markostunde@gmail.com

A létfontosságú 
12 só szervezetben 
megjelenő hiányait 
arcdiagnosztikával 
feltárjuk és a hiányzó 
sók pótlására terápiás 
kezelést állítunk össze.

AJTÓ-ABLAK

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

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

www.diadaliv2001.hu

- az ország legnagyobb gyártóitól - 7 év garanciával

Kérjen irodánktól személyre szabott ajánlatot!
Már 13 éve a lakosság szolgálatában!



ABLAK-AJTÓ

ABLAKCSERE akció most! 6-
7 légkamrás minõségi ablakok, 
olcsón, garanciával! Bontás, beépí-
tés, kõmûvesmunka, párkányozás. 
Redõnyözés. Ingyenes felmérés:06 
30 852 6791

ÁCSMUNKA

ALBÉRLET

Keresek kiadó lakást 1 vagy 2 
szobásat, jó közlekedésnél, hosz-
szútávra (min.1év) Tel: 06-70-635-
0551

ÁLLÁS

Keresek fiatal, megbízható 
szobafestõ munkatársat. T:06 30 
9349 576

Tetõácsot és segédmunkást kere-
sek. T:06 20 493 8387

Budai ingatlan irodánkba kere-
sünk tapasztalattal rendelkezõ 
értékesítõket bejelentett munkakör-
be! 06-70-681-4500

ÁLLÁST KERES

Takarítást, gyermekfelügyeletet 
vállalok, alkalmanként vagy rend-
szeresen. T:06 30 4774 918

ÁLLAT

Fajtatiszta labrador kis kutyák 
eladók. T:06 30 563 5544

ÁLLATORVOS

ANTIK-RÉGISÉG

ANTIKVITÁS

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS















DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉLETJÁRADÉK

Fiatal nõ kötne életjáradéki illetve 
eltartási szerzõdést idõs hölgyekkel 
és urakkal egyaránt. Hívjon bizalom-
mal! Telefon: 06 30 451 8042

FELVÁSÁRLÁS

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GYÜMÖLCSLÉ

HAGYATÉK

Hagyatékot, ingóságot régitõl az 
újig, játékot vásárolok. Lakáskiürítést 
vállalok. T:06 20 622 4834

INGATLAN

Bp 50km eladó 140nm  
20évesház700nm telken pince 
garázs+44nm kisház Vonat órán-
ként  Ár17Mft csere áregyeztetés 
+36303859965   
www.ingatlan.com/20733847

Bp. XI. Kosztolányi D. téren 2 szo-
bás (68 nm), elsõ emeleti téglalakás 
tulajdonostól eladó. Irányár: 15.9 
mFt +36309816081  
www.ingatlan.com/20937810

Bp. XI. Sósfürdõ u. 76nm-es 2 
szobás, tágas, zöld övezeti fsz-i 
lakás+2 garázs TULAJDONOSTÓL 
Eladó Ár: 29.9mFt +36303300243 
www.ingatlan.com/20941315

Mogyoródon,Hév-állomáshoz 
közel Önkormányzati lakóövezeti 
összközmûves telkek eladók.Érd: 
mogyorod@mogyorod.hu 0628-
540716    
www.ingatlan.com/20737979

Budapesten nagykörúton belül 
vagy annak közelében keresek 
kizárólag teljes felújításra szoruló 
öröklakást, kulturált házban.Tel. 06-
70-635-0558

















Kis lakást vásárolnék magamnak 
a környéken 5 millió Ft-ig (lehet fel-
újítandó, lomos, adóssággal terhelt 
is). Szívesen visszahívom. T: 06 30 
330 1044

Eladó Érden 58 m² fsz.i belsõ 
parkra nézõ társasházi lakás nap-
pali+2 szoba, erkély, riasztós, 
cirkófûtéses, redõnyös. Ár:15,5 M 
Ft, teremgarázs+tároló 1,5 M Ft. 
T:20-528-9833, 20-922-8031

Kelenföldi 27 m2 + galériás gar-
zont és szelevényi 240 m2 házat 
1500m2 telken, 100m2 gazdasági 
épülettel- Cserkeszõlõi gyógyfürdõtõl 
5 km- cserélnék Érdi lakható házra. 
Tel:06-70/283-7725

Érden központhoz közel eladó 
újszerû 4 lakásos sorház jellegû 
társasházban 2 szobás lakás, nagy 
terasszal, kis kerttel, kocsibeállóval. 
Tetõtér beépíthetõ. T:06 20 485 
9708

Eladó Érd kp-ban lif-
tes, 4. em. 55 m²-es lakás 2 
szoba+hall+erkély, nagy kony-
ha, mûa. ablakok, panorámás, 
ár:7,2 M Ft. T:23 361 368

Parkvárosban eladó 2,5 szobás 
ház 933 m² telekkel. Pince, terasz, 
dupla garázs Iár: 21,2 M Ft. T:06-
30-585-4571, 06-30-688-8802

JÁRMÛ

KERT

Permetezés, favágás, gyepesí-
tés, bozótírtás, kerítések építése, 
javitása. Térkövezés, hõszigetelés, 
vízszigetelés, betonozási mun-
kák:061781-4021, 06 70 547-
2584

Szabolcsi mg nyg szakember 
vállal kerti munkákat, õszi kertta-
karítást, bozótirtást, fakivágást 
veszélyest is, elszállítással, kerítés- 
és tetõfestést, kerítésépítést. T:06 
20 312 7676

Marhatrágya, gombatrágya, feke-
te föld, virágföld, sóder, homok, 
egész évben rendelhetõ! T:06 30 
5611 569



















KIADÓ

Parkvárosban 2 szobás családi 
ház önálló telken cirkófûtéses, új nyí-
lászárókkal, kiadó:65 E Ft+rezsi+2 
hó kaució. T:20 528 9123

Érden a gimnáziumnál külön bejá-
ratú másfél szobás lakás kiadó 1 
fõnek 35 E Ft +rezsi+1 havi kau-
ció. T:0670 944 3305

Kiadó munkásoknak külön bejá-
ratú fürdõszobás szobák, konyha-
használattal, mosási lehetõséggel.
T:06 30 429 5365

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

Érden külön bejáratú 1 szoba 
összkomfortos házrész kiadó. T:06 
70 536 6779

Érden 50 m² bútorozott, összkom-
fortos lakás kiadó. T:06 30 964 9246

KIADÓ - KERES

Megbízható házaspár egy gyerek-
kel különálló, összkomfortos albér-
letet keres Fehérvári út - Fácán ovi 
vonzáskörzetében, max. 1-2 hóna-
pos idõtartamra, szeptember végi 
költözéssel. T:06 20 402 7642

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

Érd-alsó és felsõ vasútállomás 
között 150 m² emeleti üzlethelyiség, 
jó parkolási lehetõséggel irodának, 
rendelõnek, tánc-és edzõteremnek 
stb. kiadó. Bruttó 100 E Ft+rezsi. 
T:06-30-977-9679

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

















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

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKALEHETÕSÉG

Gluténmentes ételek készítésében 
jártas nõt keresek, aki takarításban 
is segít. T:06 30 325 9845

OKTATÁS

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgá-
ra felkészítés tapasztalt, diplomás 
nyelvtanárnál. T:06 70 235 3386

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 
0630/948-8909

ROBOGÓ

SUZUKI robogó sürgõsen, olcsón 
eladó. T:06 20 920 4261

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS













TÛZIFA

TV JAVÍTÁS

VEGYES

Rég nem használt traktorokat, 
pótkocsikat, szerszámokat, kisgé-
peket, mûhelyberendezéseket vásá-
rolnék. T:06 30 5611 569

Sürgõsen eladó újszerû, modern 
fehér szekrénysor, fiókos komód, 
tükrös elõszobaszekrény. T:06 30 
592 7056

Középkorú nõ munkát, számító-
gép szerelõt, lakására és autójára 
vevõt keres. T:06 23 360 468, 16 
óra után.

ZONGORA PIANÍNÓ eladó, Érden. 
Ár megegyezés szerint. T:06 70 
204 4584

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: 
csap, szifon, wc-tartály, radiátor, 
elzáró csere javítás. Vízóra csere 
beszerelés mosó és mosogatógép 
bekötés 06 70 642 75 26
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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!
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Évek óta meglepetésektől sem 
mentes igazi rangadót vív a 
két szomszédvár csapata egy‑
más ellen, és ez alól a mos‑
tani mérkőzés sem ígért kivé‑
telt. A találkozó sportszerûtlen 
megnyilvánulással kezdődött. 
A hazai csapat játékos‑edzője, 
Horváth Sándor, aki éveket ját‑
szott Érden, akkor érkezett a 
pályára – hogy ne kelljen ke‑
zet fognia az érdi játékosokkal 
–, amikor a két csapat játékosai 
már „lepacsiztak” egymással.

A hazai gárda agresszív, gyors 
játékával meglepte a kissé álmo‑
san kezdő érdieket, és az első ve‑
szélyes lövést is a battai csapat 
küldte kapura. Közel negyed‑
órának kellett eltelnie, hogy a 
vendégcsapat magához ragadja 
a kezdeményezést és Kovács B. 
szabadrúgásával jelezze: az Érd 
is a pályán van. A küzdelmes, 
szabálytalanságoktól sem men‑
tes összecsapásoknak a játék‑
vezető gyorsan kiosztott sárga 
lapokkal igyekezett határt szab‑
ni, melynek meg is lett az ered‑
ménye, miután a csapatok végre 
elkezdtek a játékkal foglalkozni. 
A vendéglátók nagyon jól meg‑
szervezték védekezésüket, így 
az erőtlen érdi támadások nem 
jelentettek veszélyt a hazai ka‑
pura.

A második félidő hazai tá‑
madásokkal kezdődött. A bat‑
tai csapat igyekezete sokszor 
a durvaság határát is súroló 
szabálytalanságokkal párosult, 
amelynek első „eredménye” 
Süveges G. bokasérülése volt. 
Az érdi csapat sajnos továbbra 
sem tudta játékát ráerőltetni el‑
lenfelére, mivel a battai együt‑
tes labdavesztés után azonnali 
szabálytalanságokkal tördelte 
szét a játékot. A vendéglátók 
támadásaiban sem volt benne 

a gólszerzés lehetősége és ezért 
is volt meglepetés a vezetésük 
megszerzése. Az 58. percben 
Vágó B. senkitől sem zavartatva 
a kaputól mintegy 25 méterről 
lőtt a hálóba. 1‑0. Nem sokkal 
ez után, a 62. percben Vágó B. 
szabadrúgása a rosszul felállí‑
tott sorfal mellett jutott a kapu‑
ba. 2‑0. Az érdi szurkolók már 
kezdték feladni győzelmi remé‑
nyeiket, és csak az optimistáb‑
bak bíztak a legalább egy pont 
megszerzésében, amikor jött a 
fordulat a mérkőzés képében. 
A 65. percben érdi szöglet után 
Csiszár Z. fejelt a kapuba. 1‑2. 
Felcsillant a remény a vendégek 
előtt a vereség elkerülésére és 
ez nagy erőket szabadított fel az 
érdi csapat játékosaiban. A 77. 
percben Gyurácz B. tört be a 
16‑oson belülre, ahol Horváth 
S. szabálytalanul állította meg. 
A megítélt büntetőt Kovács 
B. értékesítette. 2‑2. A gyors 
egyenlítő találat újabb lendü‑
letet adott a vendég csapatnak, 
és a nagyszámú érdi szurko‑
ló biztatása mellett most már 
a győzelemre törtek. Az egyre 
inkább fáradó és a sikerükben 
egyre kevésbé bízó hazaiak ne‑
hezen találták az ellenszerét az 
egyre nagyobb erővel támadó 
érdi csapat játékának, amely 
újabb gólokat eredményezett. 
A 82. percben Héray L. vere‑
kedte át magát védőjén, majd 
beadását Obot D.S. kotorta a 
kapuba. 2‑3. A találkozó a 91. 
percben aztán végleg eldőlt a 
vendégcsapat javára. Egy előre‑
vágott labdára Obot D.S. rajtolt, 
lefutva védőjét a kifutó kapus 
mellett gurított a hálóba. 2‑4. 
Az érdi játékosok már a mérkő‑
zés végét jelző sípszót várták, 
amikor a 93. percben Vágó B. 
20 méteres lövése a lábak kö‑

zött jutott az érdi kapuba, ezzel 
megszerezte saját és csapata 
harmadik gólját. 3‑4.

Százhalombattai LK – Érdi 
VSE 3-4 (0-0)
Százhalombatta, 250 néző
Vezette: Solymosi A.
Érd: Nagy E. – Ország P., 
Süveges G. (Ebedli Z.), Csiszár 
Z., Brkic D. – Kovács B. (Kupi 
Z.), Kónya B., Csizmadia Z. 
– Gyurácz B., Obot D.S., Feil 
M.(Héray L.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Vágó B. 58’, 62’, 93’ 
ill. Csiszár Z. 65’ Kovács B.77’ 
Obot D.S. 82.’ 91’
Sárga lap: Kónya B., Obot D.S., 
Ebedli Z.
Jók: Csiszár Z., Gyurácz B., 
Obot D.S.

A mérkőzést követően Limper‑
ger Zs. az érdiek vezetőedzője a 
bekapott, elkerülhető gólok mi‑
att bosszankodott.

Limperger Zs.(Érd): 
– Három gólt senkitől sem 

szabad kapnunk. Hatvan perc‑
nyi kóma után felébredtünk ál‑
munkból és az utolsó harminc 
percben megérdemelten nyer‑
tük meg a mérkőzést.

A hazai csapatból a három 
gólt szerző Vágó B. nyilatkozott 
a battai TV‑nek a mérkőzésről:

– Reméltük, hogy meg tudjuk 
nyerni a mérkőzést. Fejben el‑
fáradtunk. Sajnálom, hogy nem 
jött össze a győzelem.

A  4. fordulóban, szeptem‑
ber 6‑án szombaton fél ötkor a 
Dabas Gyón FC csapata érke‑
zik az Ercsi úti sportpályára, 
majd egy héttel később, szept‑
ember 13‑án három órakor 
Tápiószecsőn lép pályára az 
Érdi VSE. 

 Harmat Jenő

Az érdi kézilabda sikerek vonz‑
zák városunkba a sportág szak‑
embereit, legutóbb – az elmúlt 
héten – Mocsai Lajos többszö‑
rös szövetségi kapitány és a 
Nemzeti Kézilabda Akadémia 
főigazgatója tartott kollégáival 
együtt előadást a Körösi Csoma 
Sándor Általános Iskola által 
szervezett szakmai napon. Mi 
más is lehet egy ilyen esemény‑
nek a címe, mint Kézilabda az 
iskolában. Az előadásokra meg‑
telt a helyi és a környék tele‑
püléseinek testnevelő tanáraival 
az egyik osztályterem.

Maitz Ferenc igazgató és 
Firnicz József testnevelő ta‑
nár fogadta a jeles vendégeket, 
akiknek elmondták, hogy a 
Körösiben az ének‑zenei okta‑
tásnak szép hagyományai van‑
nak, kórusai és „zenész” tanu‑
lói számos országos versenyen, 
fesztiválon értek el sikereket, 
de az iskolavezetés számára a 
sport is kiemelten fontos, ezért 
gondolták, hogy a jövőben a ké‑
zilabdára is nagyobb hangsúlyt 
fektetnek – ennek egyik lépése 
pedig éppen egy ilyen szakmai 
nap megszervezése.

– Iskolánk az ének‑zene tago‑
zat mellett szükségesnek tartja 
a tanulók testi egészségének 
és edzettségének fejlesztését 
– mondta bevezetőjében és kö‑
szöntőjében Maitz Ferenc igaz‑
gató. – Ehhez az egyik hazai 
sikersportágat hívtuk segítsé‑
gül, hiszen egyrészt városunk 
bronzérmes női első osztályú 
csapattal büszkélkedik, más‑
részt ez az a sportág, amelyik a 
legtöbb olyan mutatóval rendel‑
kezik – látványos, gyors, élve‑
zetes –, aminek köszönhetően 
ezt tartjuk az egyik legalkalma‑
sabbnak, legérdemesebbnek a 

gyerekekkel való megismerte‑
tésre. S akkor még nem beszél‑
tünk arról, hogy egymásért való 
küzdeni tudásra is megtanít, s a 
jó csapatszellem kialakításra is 
nevel. A magyar kézilabdázás 
nemzetközi sikerei is motivációt 
jelentenek, hogy komolyabban 
foglalkozzunk a jövőben ezzel a 
sportággal. Köszönjük a Magyar 
Kézilabda Szövetségnek, hogy 
iskolánk az új tanévtől részese 
lehet a „Kézilabda az iskolá‑
ban” elnevezésû programnak. 
Szeretnénk, ha minél több te‑
hetséges sportolót sikerülne a 
sportágnak adni. Ehhez meg‑
vannak a személyi és tárgyi 
feltételeink, csaknem ezer gye‑
rek jó merítést jelenthet a ké‑
zilabdának és van két tornater‑
münk valamint megalakítottuk 
a Körösi Kölyök DSE‑t, iskolánk 
sportszervezetét. Mind ezek 

mellett jó szellemû, komoly 
szakmai tudást képviselő pe‑
dagógusokkal is rendelkezünk, 
akik mindent elkövetnek a si‑
keres és eredményes munkáért. 
A program csak akkor érheti el 
célját, ha a régióban hasonlóan 
gondolkodó oktatási intézmé‑
nyekkel összefogva dolgozunk. 
A mai találkozó megszervezését 
is ez hívta életre, ezért szeret‑
nénk a hasonló szakmai na‑
pokat a jövőben rendszeressé 
tenni.

Maitz Ferenc azt is elárulta 
lapunknak, hogy eddig a ké‑
zilabda kimaradt az életéből, 
de az NBI‑es csapat sikerei őt 
is lázba hozták és most már a 
sportág nagy rajongója. 

A szakmai napon a „Kézilabda 
az iskolában” programot Juhász 
István, a Magyar Kézilabda 
Szövetség (MKSZ) szakmai 
igazgatója mutatta be, a gyer‑
mekbajnokságról Gyömörey 
István, az MKSZ utánpótlás 
szakág vezetője, az új módsze‑
rekről a kézilabda oktatásban 
témakörről Zsiga Gyula mes‑
teredző, a Nemzeti Kézilabda 
Akadémiáról Mocsai Lajos fő‑
igazgató beszélt, a szakmai fó‑
rumot pedig Firnicz József test‑
nevelő tanár vezette.

Igen tartalmas előadások 
hangzottak el a szakemberek 
részéről – a szakembereknek. 
Remélhetőleg meglesz az ered‑
ménye és sok tehetséges gyerek 
talál boldogulást a kézilabdapá‑
lyákon (is). Mocsai Lajos, 
világhírû kézilabda‑szakember 
is abban bízik, hogy Érd további 
tehetségeket ad a sportágnak.

 Temesi László

Százhalombattai LK – Érdi VSE 3-4 (0-0)

Gólzáporos második félidõ

Az utolsó percig nagy küzdelem folyt a pályán a gyõzelemért
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Mocsai Lajos „akadémikus” örül az érdi sikereknek

„Kézilabda az iskolában” 
– és a Kõrösiben

Maitz Ferenc igazgató köszöntötte a résztvevõket
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Juhász István a programról tartott elõadást


