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Iskolafejlesztés
Új tornateremmel bõvülhet az Érdi Vörös
marty Mihály Gimnázium.

2

Képviselõi tájékoztató
Magyarországnak két hónapra elegendõ gáz
tartaléka lesz a télen.

3

Évnyitó a Gárdonyiban

Szeptember elsején minden iskolában felhangzott a 
két és fél hónapja hallgató csengõ – így volt ez az 
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
tantermeiben is. Az évkezdõ tripla osztályfõnöki órát 
ünnepélyes tanévnyitó elõzte meg, amelyen Pintérné 
Bernyó Piroska igazgató köszöntötte a megjelenteket.
 4. oldal

Szinnyei József-díj
Rangos elismerésben részesült a nyugalma
zott könyvtárigazgató, Bazsóné Megyes Klára.

7

Sporttörténelem
A múlt héten több mint három évtized fény
képterméséből nyílt kiállítás az Érd Arénában.

13

Bál az érdi utcán

Ha szeptember eleje, akkor utcabál – ez ugyanúgy tény, mint az, hogy évrõl évre egy-
re többen jönnek el, hogy szórakozzanak, kikapcsolódjanak az Érdi Napokat bevezetõ 
rendezvényen. Idén rendkívül színes programmal várták a szervezõk a közönséget: 
a koncertek mellett terménykóstolás, könyvböngészde, kézmûves asztalok várták az 
érdieket, és nem maradhatott el a kézmûvesvásár és a vidámpark sem. 5. oldal

Versek, elbeszélések német nyelven
A közelmúltban az Érdi 
Újság is beszámolt a 
Magyarországi Német  Írók 
és Mûvészek Szövetsége 
(német betûszóval: VU-
dAK) képzõmûvészeti 
szekciójának az Érdi Ga-
lériában megrendezett 
csoportos kiállításának 
megnyitójáról. A tárlat 
három hétig volt látható, 
amelynek zárórendezvé-
nyeként a VUdAk irodalmi 
szekciója is bemutatko-
zott az érdi közönségnek. 
 12. oldal

Kézilabda

A szisztematikus építke-
zési folyamat, amelynek 
tudatossága nyárról nyár-
ra meglátszik az ÉRD nõi 
kézilabdacsapatán, ismét 
gyümölcsözõ volt, és 
– mint a gárda bajnoksá-
got kezdõ összeállításá-
ból kiderült – nemzetközi 
szintû játékosok öltöztek 
narancssárgába.  
 16. oldal

Kertbarátok

A Kertünk díszei elnevezé-
sû hagyományos kiállítás 
mindig érdekes színfoltja 
az Érdi Napok program-
sorozatnak.  5. oldal
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

12.  SZABÓ  
BÉLA    
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

a Tusculanum – Postástelep 
Településrészi Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2014. szeptember 15-én 
(hétfőn) 18:00 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Gárdonyi Géza

Általános Iskola és Gimnázium
(2030 Érd,  

Gárdonyi Géza u. 1/b)

Meghívó

a Dombos – Fenyves 
Parkvárosi 

Településrészi Önkormányzat
(9. és 12. választókerület)

2014. szeptember 16-án 

(kedden) 17:00 órakor 
kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Teleki Sámuel

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

11-es terem

Meghívó

az Óváros – Érdligeti 
Településrészi Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2014. szeptember 17-én 
(szerdán) 18:00 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Bolyai János
Általános Iskola

(2030 Érd, Erzsébet u. 24.)
ebédlő

T. Mészáros András „sportos” 
hírrel kezdte szerdai sajtótájé-
koztatóját: a Vörösmarty gimná-
ziumban a KLIK közbenjárására 
egy második tornaterem épül 
ebben a tanévben, a Nemzeti 
Sportközpontok támogatásával.

– Önkormányzati finanszí-
rozással egyéb változásokat is 
végrehajtanak a jövőben: az in-
tézmény főbejárata a Széchenyi 
térről nyílik majd; az ezzel 
kapcsolatos tervek most készül-
nek. Emiatt lebontásra kerül-
nek majd a téren álló épületek. 
Tudni kell, hogy ezeket közte-
rületen húzták fel annak idején. 
Az önkormányzat fél éve felszó-
lította a vállalkozásokat, hogy 
hagyják el a területet, mivel az 
épületeket lebontják – tette hoz-
zá T. Mészáros András, aki arra 
az újságírói kérdésre, hogy a vá-
ros a jövőben tervez-e iskolákat 
érintő fejlesztéseket, elmondta: 
mivel jelenleg feleannyi közép-
iskolai férőhely van Érden, mint 
ahány általános iskolai végzős 
diák, szeretnék tovább bővíte-
ni a gimnáziumi osztályokat, 
a Gárdonyi iskola mintájára. 
(Mint ismeretes, ez az intéz-

mény korábban csak általános 
iskolaként mûködött, és a felújí-
tást, átépítést követően indultak 
el a gimnáziumi osztályok.)

– Két olyan intézmény van 
Érden, ahol nagy szükség volna 
erre a fejlesztésre: a Teleki és a 
Batthyány iskola, egyrészt azért, 
mert nagyon rossz állapotban 
vannak, másrészt elhelyez-
kedésükből adódóan itt volna 
szükség gimnáziumi osztályok 
indítására – hangsúlyozta T. 
Mészáros András, aki elmondta 
azt is: az iskolaigazgatók nagy 
örömmel fogadnának egy ilyen 
típusú fejlesztést, ami egyéb-
ként 1,5–1,5 milliárd forintba 
kerülne. 

– Ha az érdiek október 12-
én újra bizalmat szavaznak a 
jelenlegi városvezetésnek, még 
az idén leülök tárgyalni az Érdi 

A polgármester – aki egyben az érdi Fidesz elnöke – kitért az 
önkormányzati választási kampányra is. Mint mondta, ennek 
részeként valószínûleg elindulnak a feljelentgetések, ahogy 
ez 2010-ben is történt. Akkor 8-10 ilyen eset volt – ezekben az 
ügyészség, illetve a rendõrség mind megszüntette az eljárást.

– A mi dolgunk az, hogy folytassuk a megkezdett munkát, 
nem foglalkozva feljelentésekkel, hamis vádakkal – hangsú-
lyozta T. Mészáros András, hozzáfûzve: a választásokig a 
közgyûlés már csak egy rendes ülést tart, amelyen törvényi 
kötelezettségekbõl eredõ döntéseket hoznak majd (például 
pályázatokkal, költségvetési beszámolókkal kapcsolatban), 
és október 18-án, a választásokat követõen már új közgyûlés 
áll fel.

– Kérem a lakosokat, függetlenül attól, milyen pártot támo-
gatják, hogy menjenek el szavazni, hiszen az önkormányzati 
választásokon azokat a képviselõket választjuk, választják 
meg, akik az elkövetkezendõ öt esztendõben a város sorsá-
ra a legnagyobb befolyással bírnak majd – zárta szavait a 
városvezetõ. 

Érdi mûvészek kiállítása nyílik - Párizsban

Új tornateremmel bõvülhet  
a Vörösmarty gimnázium
A polgármester szokásos 
heti sajtótájékoztatóján 
beszámolt a Vörösmarty 
gimnáziumot érintõ fej
lesztésekrõl, és elmond
ta elképzeléseit az érdi 
általános iskolák fejlesz
tésével kapcsolatban. 
Megtiszteltetés érte vá
rosunkat azzal, hogy há
rom érdi festõmûvésznek 
Párizs belvárosában nyí
lik kiállítása hamarosan.

Tankerület vezetőjével a fent 
jelzett problémákról, és meg-
keressük azokat a forrásokat, 
amelyek segítségével az érdi 
oktatási intézményhálózat fel-
újítható (az óvodák és a házior-
vosi rendelők mintájára). Ha ez 
a fejlesztés megvalósul, el kell 
gondolkodni azon, hogy a kö-
zépiskolai férőhelyeket hogyan 
tudjuk bővíteni. Én úgy látom: 
az a megoldás lenne a legmeg-
felelőbb, amit a Gárdonyinál is 
alkalmaztunk, azaz az általá-
nos és középiskola is egy épü-
letben van. Ennek részben di-
ákmegtartó ereje van, részben 
szakmailag és a diákoknak is 
nagyon jó, harmadrészt pedig 
ez egyben a leggazdaságosabb 
megoldás is – zárta le e témát T. 
Mészáros András, aki újságírói 
kérdésre elmondta: az iskolai 
közétkeztetés szeptemberben 
nem drágul, csak januártól vár-
hatók változások.

A polgármester beszámolt 
arról is, hogy a párizsi TOKO 
Galériában szeptember 11. és 
október 6. között három érdi 

festőmûvész, Fritz Rautner, 
Karsch Manfred és Kéri Mihály 
alkotási láthatóak, a Városi 
Galériával közös kiállítás ke-
retében. 

– Az érdi mûvészeti élet, a 
Városi Galéria segítségével, az 
itt alkotó mûvészek tevékenysé-
ge révén egyre nagyobb körben 
válik ismertté. Érdemes megem-
líteni: a TOKO Galéria korábban 
egy dél-koreai gyûjteményes ki-
állítást hozott Magyarországra; 
ez először Budapesten, majd 
Érden volt látható. A TOKO és 
a Városi Galéria között kialakult 
jó kapcsolatnak köszönhetően 
hívták meg most a három Érden 
alkotó mûvészt Párizsba – fûzte 
hozzá a polgármester, aki be-
számolt egy másik kiállításról 
is, mely az Érd Arénában látha-
tó: ez egy fotókiállítás, amely az 
érdi kézilabda történetét mutat-
ja be a ’60-as évek közepétől. 
A kiállítás szeptember 3-án nyílt 
meg – ezen a napon rendezték 
az új idény első kézilabda-mér-
kőzését is Érden.

 Ádám Katalin

A tervek szerint a Széchenyi téri épületeket elbontják, és itt lesz majd a Vörösmarty gimnázium fõbejárata
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Felhívás
Az	 Érdi	 Rendőrkapitányság	 felhívja	 az	 illetékességéhez	 tartozó	 települések	
lakosainak	figyelmét,	hogy	csalók	 járnak	a	 területen.	A	2-3	 főből	álló	banda	
tagjai	általában	valamelyik	szolgáltató	munkatársainak	adják	ki	magukat,	így	
csalnak	 ki	 pénzt	 idős	 emberektől.	 A	 gázszolgáltató	 és	 az	 elektromos	 művek	
munkatársai	 mindig	 rendelkeznek	 hivatalos	 igazolvánnyal,	 kérjék	 el	 azokat,	
esetleg	írják	is	fel	a	neveket,	azonosítási	számokat,	ha	kételkednek,	ellenőrizék	
le	 a	 szolgáltató	 telefonszámán,	 hogy	 az	 adott	 személyek	 tényleg	 az	 adott	
szolgáltatónál	dolgoznak.	

Amennyiben	 kerti	 munkát	 végeznek,	 abban	 az	 esetben	 is	 zárják	 be	
ingatlanjaikat,	illetve	értékeiket,	okmányaikat	helyezzék	biztos	helyre.	Fontos,	
hogy	a	gépjárművekben	se	tartsanak	látható	helyen	értéket.	Az	ajtókat,	abla-
kokat	és	kapukat	tartsák	zárva,	amennyiben	rendellenességet	észlelnek,	vagy	
ismeretlenek	 tűnnek	 fel	 a	 területen,	 értesítsék	 a	 rendőrséget	 a	 már	 ismert	
telefonszámokon.
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Pedig nem akartam mindig. 
A templomokat is inkább mû
vészettörténeti gyûjteményként 
és építészeti mûalkotásként bá
multam. Sokáig úgy gondoltam, 
hogy az én Istenem a magyar 
költészetben lakik. De kilépett be
lőle. Így kamasz koromban Érden 
az Ófaluban álló, az egykori apró 
település bensőségességét őrző 
barokk Szent Mihály arkangyal 
templomát nézegettem. A két há
ború közötti képeslapokon még 
a településszerkezet is mutatja, 
hogy milyen szervező erő volt 
egykor Isten háza. Hogyan ren
deződött a templom köré a már 
1830as években is eléggé megha
tározónak tûnő iskola és a tanítói 
lak, persze a nélkülözhetetlen ko
csiszínnel együtt. Hogy a törökök 
által itt felejtetett minaretről ne is 
beszéljek, ami nyilván egy hozzá 
tartozó szakrális tér maradványa. 
Egy fényképen még lábközépig 
árvízben is ácsorog. Gondolta a 
fene, hogy idáig el tudott érni a 
Duna vize. Aztán persze fiatal 
újságíróként hamar megtanulta 
az ember az akkori délbudai hal
mok településeit járva, hogy ha 
valamit meg akar tudni a falvak 
életéről, akkor nem feltétlen a 
tanács vagy a pártiroda ajtaján 
kell kopogtatni, hanem a plébá
nia és a lelkészi hivatal az igazi 
forrás. Persze a tiszteletesek és 
a tisztelendők csak a hetvenes 
évek környékén lettek „hivata
losan megszólíthatók”, hiszen 
a kormeghatározó, vagy inkább 
rendszerfüggő ideológia a lelki 
gondozást a babonák és a buta
ság témakörébe igyekezett sorol
ni. Az antiklerikális, vagy ha úgy 
tetszik, egyházellenes politika 

ugyan sokat enyhült, de a szervek 
rajta tartották vigyázó szemüket 
az egyházi személyeken, nem
különben a híveken. Hogy aztán 
az egyre lüktetőbben gyarapodó 
Érden a sokféle építkező, otthont 
teremtő, letelepedő ember között 
meddig élhetett a gyanakvás, ki és 
kit figyelhetett, azt ma már nehéz 
visszakeresni. A Ratkógyerekek 
nemzedéke zömmel vallástalanul 
nőtt fel, s a hiánybetegség nem is 
az istenkeresés nyugtalanító ál
lapotában mutatta magát előbb, 
sokkal inkább a mûveltségben. 
A Magyar Rádióban a hivatalos 
igehirdetések szigorúan ellenőr
zött rendszerét, ahol a mikrofon 
előtt az ország párt és állami 
vezetőire is áldást kért nem egy 
felszentelt személy, nem nagyon 
vette senki komolyan. Viszont a 
biblikus ismeretek terjesztését 
valahogy ez idő tájt vállalhatta a 
korbeli média. Mensáros László 
és Sinkovits Imre párosa olvas
ta és értelmezte a Károli Gáspár
féle bibliafordítást, amit persze 
a rendkívül szigorú szellemû, 
Pannonhalmára gyakran vissza
vonuló Mensáros László nem is 
tartott „igazán hivatalos forrás
nak”, hiszen azt a protestáns újító 
szellem hatotta át. Róbert László 
tisztelendői a nagyvilág lelki szol
gálatosai által a magyar ügytől 
elemelve mutatták be hőseiket az 
akkori televízióban. Mindenesetre 
azért már a hivatalosan ateista is
kolarendszer egykét bátrabb és 
elkötelezett csodabogara koráb
ban megmutatta, hogy nem is 
olyan „rossz üzlet” egyházi isko

lába járni, mert az igényesség és 
a mûveltség az egyetemre való 
nehezebb bekerülés után is iga
zolta a tehetséggondozás sajátos 
erkölcsi hátterét. 

ÉrdTusculánum egyházközsé
gének kezdeteiről kevesen tudják, 
hogy „weekend misékkel” indult 
az Érdfelső megálló melletti fe
nyőerdőben. 1936ban szenteltek 
itt kápolnát, amely olyan súlyos 
építészeti szakszerûtlenséget mu
tatott, hogy oszlopokkal és ösz
szehúzó vasakkal kellett megóv
ni az összedûléstől. Hogy aztán 
hogyan sikerült itt 1963 és 1966 
között egy kis „kocka templo
mot” építeni, azt el sem tudom 
képzelni. Ráadásul a szentelést el 
kellett halasztani, mert véletlenül 
éppen 1956. október 23a tíz éves 
évfordulójára esett volna az ün
nepség. A mostani torony tiszta 
szerkezete, a templomhoz kötő
dő árkádsor nagyvonalúsága egé
szen bizonyosan a legszebb XX. 
századi építmények sorába emeli 
ezt a házat, pedig az együttest így 
szervessé lényegítő építész, terve
ző nevét még nem sikerült kinyo
moznom. És akkor még érdemes 
lenne egyenként számba venni az 
Érden honos egyházakat, hiszen 
az ő szerepük éppúgy meghatá
rozó ma már és nemcsak a lelki, 
de a közéletben is. Annál álságo
sabbat a rendszerváltás óta senki 
nem talált ki, hogy az egyházak 
ne politizáljanak, hiszen minden 
magyar állampolgárnak joga és 
adott lehetősége a véleménynyil
vánítás. Aztán az emberek eldön
tik, hogy melyiket választják. 

Lehet, hogy ezt nevezik sza
badságnak. Nem? 

 Antall István

Hát igen, végül is, akárhogy 
nézzük, végérvényesen vége 
a nyárnak. Majd minden nap 
esővel szomorított látványt 
nyújt az utca, a tér, a mező, 
áznak a kertben a szélfút
ta levelek, ha meg nem esik 
semmi, akkor kémlelhetjük 
az égboltot, mikor felhősö
dik be ismét sötétszürkére. 
Befejeződtek a nyaralások, el
kezdődtek az iskolai tanévek, 
tehát mindenképp befejező
dött a szezon. Legalábbis a 
nyaralási, az idegenforgalmi, 
merthogy egy másfajta sze
zon meg éppen kezdődni lát
szik. Nyugalomnak kellene 
most következni, fonnyadó 
levelek illatával, hulló levelek 
neszével, békés sétálgatások
kal, de valahogy nem ez tör
ténik. Még a legegyszerûbb 
talán a szûk környezet, a 
család, az otthon helyzete. 
Alaposan át kell számolni 
mindent, sok a változás, és 
nemcsak a kiadások meny
nyisége, hanem szerkezete 
is megváltozott. Eddig nem 
létező támogatási formák je
lentek meg, amelyek komoly 
súllyal kell szerepeljenek a 
házi költségvetésben, és per
sze a hitelek, adósságok is 
alakulhatnak, meg alakulnak 
is, különösen a nem forint 
alapúak, bár ennek a folya
matnak – látjuk, halljuk a 
bankok bírósági szerepléseit! 
– még koránt sincs vége.

A tágabb környezet, a város, 
a régió, az ország már kevésbé 
mutat nyugodt képet. A közeli, 
a városi közélet jelenleg nem 
viharos, néhány bátortalan 
próbálkozás volt csupán, azok 
is elhaltak. Némi tétovázás és 
keresgélés után sikerült vál
lalkozókat találni kampány
szereplésre, ám alapvető hiá
nyosságaik hamar megmutat
koztak. Nem láttak napvilágot 
konkrét, megalapozott elkép
zelések és ugyancsak hiány
zik a megfelelő „előélet”, azaz 
a korábbi közéleti szereplés, 

amely hitelessé tehette volna 
a jelenlegi jobbító szándékot. 
A kampányidőszakban hirte
len feltámadt szereplésvágy 
legfeljebb ahhoz elegendő, 
hogy ezek a pályázók megta
lálják ismeretségi körükből a 
saját programnélküliségükhöz 
passzoló – hogy lehet ezt mon
dani udvariasan – kevésbé gon
dolkozó, alacsony igényszintû 
támogatókat, akikből talán 
összejöhet a megfelelő számú 
ajánló aláírás. És ki ne felejt
sük: a helyi közszolgálati saj
tó is megkapta természetesen 
az ilyenkor szokásos, valótlan 
állításokkal megtûzdelt fölé
nyeskedő kioktatást.

Nagyobb a vihar más ré
giókban, de országosan is. 
Egyre gyakrabban jelennek 
meg torzított adatokkal ismert, 
korábban már leszerepelt és 
újonnan előretolt szónokok a 
jól ismert „slágertémákkal”: 
közbiztonság és egészségügy, 
oktatáspolitika és megszûnő 
munkahelyek és így tovább. 
Legyinthetnénk minderre, ér
velve a példázat szerinti, va
lótlanságokat állító emberrel 
és a nehezen közlekedő, fá
jós lábú kutyával, miszerint 
előbbit könnyebb utolérni, a 
helyzet azonban nem ilyen 
egyszerû. Nem lehet minden 
hazug állítássorozatot előadó 
szónok mellé azonnal odaállí
tani valakit, aki helyre teszi az 
előadót és kiigazítja a hamis 
adatokat. Felröppennek a va
lótlan adatok, amelyeket tájé
kozatlan hallgatók még akár el 
is hisznek, hacsak nem veszik 
a fáradságot és nem néznek 
utána az elhangzottaknak, de 
hát erre nincs mindig idő és 
energia.

És még csak szeptember 
közepén járunk – mi lesz itt 
később?

A szerkesztõ jegyzete
Szezonvég – szezonkezdet

Aradszki András június 15én 
vette át a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium energetikai ál
lamtitkárságának irányítását, 
amely – mint mondta – tovább
ra is fontos feladatának tekinti 
a rezsicsökkentést. Ez termé
szetesen nem állt meg, hiszen 
szeptember 1jétől 5,7 százalék
kal lett alacsonyabb a villany
áram fogyasztói ára, és október 
elejétől csökkenni fog a távhő 
díja is. Mindezt már a nyár fo
lyamán kellőképpen elő is ké
szítette a tárca, de ugyanakkor 
egy nem várt, mégis igencsak 
fontos feladata is lett az állam
titkárságnak: az oroszukrán 
helyzet miatt kialakult energia
ellátási, energiabiztonsági kér
dések rendezése. A kormány 
100 milliárd forintot biztosított 
a Magyar Villamosmûvek Zrt. 
részére, hogy csatolt leányvál
lalatain keresztül a téli felké
szülést elkezdje, és a szüksé
ges gázmennyiséget a magyar 
gáztározókba beszerezze. Ez a 
folyamat elindult, és ha a totá
lis, teljes gázelzárás következne 
be, és nyugat felől sem érkez
ne a napi 1,6 millió köbméter, 
még akkor is legalább 60 napra 
elegendő földgáz állna a ma
gyar fogyasztók rendelkezésére. 
Ez óriási mennyiség, ugyanis 
Magyarországon jelentős kapa
citások vannak a gáz tározására. 
A tartalék mennyiségnek már 
az 50 százalékát feltöltötték, 
de október 1jéig tovább foly
tatódik ez a folyamat, aminek 
köszönhetően az egy főre jutó 
gázmennyiség alapján Európa 
élvonalába tartozunk – hangsú
lyozta az államtitkár. 
 – Így átlagos téli felhaszná
lás mellett 60, vagy akár 85 
napra biztosított a zavartalan 
gázellátás. Persze az is igaz, 
hogy a kitettségünk is a legma
gasabb – fûzte hozzá, de úgy 
vélte, az orosz félnek sem ér
deke, hogy elzárja a gázcsa
pokat, hacsak nem az ukrán 

félnek lennének „megcsapolá
si” szándékai. Az államtitkár 
szerint a legjobb megoldást 
természetesen az oroszukrán 
helyzet békés rendezése, azaz 
a párbeszéd jelentené, amire 
már egyértelmûen vannak biz
tató jelek, de egyelőre az adott 
helyzettel kell együtt élnünk – 
mondta Aradszki András, majd 
rátért a nyár egyik legfontosabb 
hírére: a magyar gazdaság növe
kedésére. Mint mondta, ezúttal 
örömmel ismétli önmagát; az 
elmúlt négy évben mindig ar
ról kellett beszámolnia, hogy 
magyar gazdasági növekedés  
bár nem kellően izmos, mégis 
van! Már örömmel jelentheti 
be, hogy egy jól megalapozott, 
az Európai Unió idevonatkozó 
követelésének is maximálisan 
megfelelő, 3,9es GDP növeke
désről beszélünk, amely a gaz
daság minden szegmensében, 
mind a mezőgazdaságban, 
mind az ipari termelésben, a 
kereskedelmi fogyasztásban, 
valamint a beruházások vo
natkozásában is megalapozott 
növekedést jelent. Hozzájárult 
ehhez a reálbérek és a nyug
díjak növekedése, valamint a 
munkanélküliségi ráta jelentős 
csökkenése, amit 7,5 százalékra 
sikerült leszorítani – fejtette ki 
az államtitkár, aki úgy vélte, ez 
a nyár legjobb híre, amely végre 
visszaigazolta az elmúlt négy 
év kemény munkáját, de ugyan
akkor ezek a gazdasági eredmé
nyek elfojtották a hitetlenkedők 
negatív hangjait is, így a magyar 
emberek is végre érzékelik azt, 
hogy jól választottak azok, akik 
a FideszKDNP mellett voksol
tak. 

A sajtótájékoztató folytatásá
ban Aradszki András röviden 
szólt a tavasszal megalakult új 
Parlament törvényhozásáról is, 
kiemelve, hogy bár a nyári szü
netig viszonylag rövid volt az 
Országgyûlés munkája, mégis 
sikerült két, az embereket köz

vetlenül is érintő, igen fontos 
törvényt meghozni. Igaz, ezek 
egyike inkább politikailag érin
tette az embereket, hiszen a rek
lámadóval kapcsolatos, amely 
némi vihart kavart ugyan, mert 
egyesek a „sajtószabadság meg
sértését” látták benne, holott 
a törvény a legnyereségesebb 
nyugati tulajdonú cégekre vo
natkozik leginkább, amelyek 
eddig nem Magyarországon 
adóztak. Most azonban sikerült 
az adózásban orvosolni ezt a 
helyzetet, és az igazságosság 
mentén megteremteni a közös 
teherviselés egyensúlyát – húzta 
alá az államtitkár, majd a devi
zahitelekre vonatkozó törvényt 
említette. A Kúria a jogegységi 
döntésével megadta azokat a 
szempontokat, amelyek alapján 
a jogalkotó is vizsgálhatja, hogy 
mikor tisztességtelen az adott 
devizahitelszerződés, valamint 
megadta azt a lehetőséget, hogy 
olyan bizonyítási rendszert ál
lapítson meg, amikor nem a 
védtelenebb fogyasztóra hárul 
a bizonyítási teher, hanem a 
pénzintézetekre. Egy olyan pol
gári perrendtartási rendszert is 
létrehoztak, amely alapján ezek 
a bírósági határozatok megtá
madhatók. Megerősítették a bí
rói kar kondícióit, és jelenleg a 
bankok próbálják meg a bíró
ságon a tisztességtelen szerző
déseiket tisztességesnek bizo
nyítani, de egyelőre úgy tûnik, 
nem sok sikerrel – fûzte hozzá 
az államtitkár.

 – Jogalkotásunk és a Kúria 
döntése ugyanis kiállják az idők 
próbáját, és az őszi parlamen
ti időszakban, ami szeptember 
15én kezdődik, már meg lehet 
alkotni azokat az elszámolási 
jogszabályokat, amelyek segítik 
a devizahiteleseket  mondta. 

Az Országgyûlés tehát szept
ember 15én folytatja a munká
ját, de előtte mindkét frakció, 
a Fidesz és a KDNP is ülést 
tart, amelyen tárgyalnak az előt

Megtartotta a nyári szünet utáni elsõ sajtótájékoztatóját Aradszki András

Magyarországnak két hónapra  
elegendõ gáztartaléka lesz a télen
Az õszi idõszak kezdetén, szeptember 4-én tartotta meg elsõ sajtótájékoztatóját 
Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyekért felelõs ál-
lamtitkára. A Fidesz–KDNP országgyûlési képviselõje elsõként arról számolt be az 
újságíróknak, hogy a lakossági ellátás biztosítása érdekében folyamatos a föld-
gáztározók feltöltése, így a legerõteljesebb fogyasztás esetén is legalább 60-85 
napra elegendõ mennyiség áll a hazai fogyasztók rendelkezésre. Beszámolójában 
említést tett az ország példátlan gazdasági növekedésérõl és a rezsicsökkentés 
folytatásáról, valamint a szeptemberben folytatódó parlamenti munka várható 
döntéseirõl.

tük álló négy év feladatairól, 
de legfőképpen meghatározzák 
a következő félév prioritásait. 
Ezekben a vitákban hangsúlyt 
kap a devizahitelek rendezése, 
a rezsicsökkentés, valamint az 
energia stratégiai összefüggé
seinek feltárása, és az ezekkel 
kapcsolatos döntések előkészí
tése is. Hangsúlyt fog kapni az 
a cél, hogy Magyarországon az 
energia olcsóbb – ha nem a 
legolcsóbb – legyen Európában, 
hogy a magyar gazdaság ver
senyképességét ne befolyásol
ják többé a túlzottan magas 
energiaárak. Ez hosszú távon 
megvalósítható, annál is in
kább, mert megkezdődtek a 
tárgyalások az orosz – magyar 
hosszú távú gázszállításról, az 
erről szóló szerződések pedig 
2015ben kerülnek aláírásra 
– fejtette ki Aradszki András, 
majd sajtótájékoztatója végén 
szólt néhány szót a közeledő 
önkormányzati választásokról 
is. Mint mondta, Sóskút meg 
Pusztazámor kivételével a 
Fidesz–KDNP Törökbálinton, 
Diósdon, Érden és Tárnokon is 
önálló polgármesterjelöltet és 
képviselői listát is állított. Az 
elmúlt időszak igazolta, hogy 
lehet a településeket a kormány 
szándékaival összhangban és a 
vele való harmonikus kapcso
latban is vezetni. A sikereket, 
néhány esetben a nagy értékû 
beruházásokat közös munká
val, az országgyûlési képviselő 
és az önkormányzatok között 
kialakított jó munkakapcsola
tok eredményeképpen érték el 
– mutatott rá Aradszki András, 
hozzátéve, hogy ezt a harmoni
kus munkakapcsolatot szeretné 
a jövőben is folytatni a választó
kerület valamennyi településé
nek önkormányzatával – fogal
mazott sajtótájékoztatója végén 
az államtitkár. Bálint Edit

Aradszki András energiaügyekért felelõs államtitkár hangsúlyozta: az október 1-jéig feltöltött, két hónapra ele-
gendõ gáztartalék Európa élvonalába sorolja hazánkat
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Papot akarok!
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Szívszorító volt hallani a megdöbbentő hírt, 
a balatonfüredi szívkórházból jövő megmásít-
hatatlan üzenetet: Pataki János cukrászmes-
ter 64 éves korában szeptember 2-án elhunyt. 
Nemcsak mi, érdiek gyászoljuk, hanem hazánk 
sok ezer állampolgárán kívül a földkerekség 
cukrászmestereinek is fáj ennek a kiváló ember-
nek az elvesztése.

Igen, őt legutóbb a Japánban megtartott kong-
resszuson elnökévé választotta a Cukrászok 
és Fagylaltkészítők Világszövetsége, 2007 óta 
pedig a Magyar Cukrász Iparosok Országos 
Ipartestületének volt vezetője. Számos magyar 

és külföldi kitüntetés birtokosa, valamint a 
„Magyarország Tortája” és az „Év Fagylaltja” 
versenyek szakmai irányítója is. Vállalkozóként 
és cukrászmesterként a kiváló minőségû édes-
ségek készítésén kívül egyengette a tehetséges 
fiatalok boldogulását, nemzetközi elismertsé-
gét is. 

Ki volt valójában ez a jeles személyiség? 
Szerető férj és családapa? Az ízek, zamatok har-
móniájának értője és védelmezője? Előrelátó, a 
társadalmi hibákat kiiktatni szándékozó közéleti 
szereplő? Megbízható jóbarát? Színházlátogató, 
a minőségi irodalmat támogató szponzor? Ez 
mind volt ő egyszemélyben.

Az évtizedek óta Érden élők még nagyon is 
emlékezhetnek a Balatoni úton szerényen meg-
húzódó aprócska házra. Az ember az utcáról be-
sétált a kerítés nélküli udvarba, és a házikó bal 
falából nyíló kis ablakon át megvehette a kért 
tölcséres fagylaltot. A változás 1973-ban történt, 
amikor a vendéglátóipari technikumot végzett 
mester fölépítette a járdáig levezető lépcsősorú, 
korszerû cukrászdáját. 

Tápiógyörgyén született, ahol 21 évesen vette 
át a helyi ÁFÉSZ vezetését, előtte pedig fővárosi 
Royal Szállóban dolgozott. Sokan emlékeznek 
arra is, hogy a Magyar Rádió a Ki nyer ma? zenei 

vetélkedőt 1986-tól kezdődően ebből a cukrász-
dából közvetítette. 

Befogadta falai közé az Érdi Alkotók Körének 
tagjait is. Ezek között volt Domonkos Béla, Eőry 
Emil, a fotómûvész T. Mészáros András, Kéri 
Mihály, és azok a fiatalok, akik publicitásra vágy-
tak. Négy-öt alkalommal kaptuk meg a cukrászda 
helyiségét zárás után, s szerénytelenség lenne 
elhallgatnom, hogy több könyvemet is dedikál-
hattam a süteményért bejövő közönség számára. 

Közéleti tisztaságát jelzi, hogy a Kézmûves 
Kamara Etikai Bizottságának elnöke lett. 

Az Érdi Ipartestület 1986-ban választotta elnö-
kévé, majd 2011-es lemondása után megkapta 
a testület Örökös Díszelnöki címét. Érd város 
alpolgármestere tisztségét 2002-ben nyerte el. 
A Kiváló Cukrász jelvényt 1987-ben kapta, a 
Venesz József-díjat pedig 2001-ben vehette át.

Ami engem illet, büszkeség tölt el, hogy ba-
rátjává fogadott. Vendégkönyvem tanúsága sze-
rint 1991. január 24-én tisztelte meg házunkat. 
Itt idézem az oda írtakat: „Sajnálom, hogy 18 
évi „érdiségem” után csak most ismertük meg 
egymást személyesen. Remélem, hogy lesz al-
kalmunk pótolni, és talán együtt is tehetünk va-
lamit Érdért.” Ebből is kiderül közéletisége. És 
hogy mennyire az volt, bizonyítja az én konkrét 
esetem. A rendszerváltás előtt írott és meg nem 
jelent verseim gyûjteményét adtam át 1991-ben 
a Széphalom Könyvmûhelynek. Három éven át 
tologatták, a végén mégsem adták ki. Székely 
barátaim ezen felháborodva kérték el tőlem, és 
Bartis Ferenc vitte el Kolozsvárra. Mikor meg-
jelent, kiderült, hogy dollárban kell kifizetnem 
a vámot. Pataki János ezt megtudta, és magára 
vállalta a költségeket. Milyen összeg volt ez? 
Soha nem árulta el nekem – titkát sírjába vitte. 
Egy bizonyos: az ő személyisége, baráti szerete-
te, a rászoruló embereken való segíteni akarása 
mindig szívünkben marad. Ezt felejteni nem 
lehet. Isten áldja meg érte! 

 Bíró András
Pataki János búcsúztatása szeptember 11-én  

15 órakor lesz az érdi temetőben.

A város saját halottjának tekinti Pataki 
János cukrászmestert, Érd volt alpolgár-
mesterét, emlékére Érd fõterén felhúzták 
a gyászlobogót – jelentette be T. Mészáros 
András múlt szerdai sajtótájékoztatóján.  

A polgármester részvétét fejezte ki a gyá-
szoló családnak.

– Pataki János közösségünk olyan oszlo-
pos tagja volt, akit minden oldalról megillet 
az elismerés. Emlékét megõrizzük a szí-
vünkben – mondta T. Mészáros András.

Búcsú Pataki Jánostól

 Tanulóink létszáma 919 fő, 
így most huszonnéggyel több 
diák jár iskolánkba, mint ta-
valy. Továbbra is 29 osztálya 
van iskolánknak, de alig van 
olyan, amely 30 fő alatti. Int-
ézményünkben 60 pedagógus 
tanít, köztük 8 új kolléga – is-
mertette a legfontosabb adato-
kat, változásokat az igazgatónő, 
hozzátéve: a hatékonyság ér-
dekében bevezetik a szaktanter-
mi rendszert. 

Pintérné Bernyó Piroska azt is 

elmondta, hogy a nyáron elvé-
gezték az iskola tisztasági festé-
sét, és 80 új padot, illetve hozzá-
juk tartozó székeket kaptak, így 
sok régi, több évtizedes bútort 
le tudtak cserélni. A tankönyvek 
időben megérkeztek, ezeket a 
diákok már az évnyitó előtti 
napokban átvették. 

– Iskolánk ebben a tanévben 
ünnepli alapításának 80. év-
fordulóját, amire nagyszabású 
rendezvénysorozattal készü-
lünk, és iskolai programjainkat 
is e köré szervezzük. Szeretettel 
várjuk rendezvényeinkre régi 
diákjainkat, pedagógusainkat is 
– tette hozzá Pintérné Bernyó 
Piroska, aki végezetül jó mun-
kát kívánva megnyitotta az 
idei tanévet az Érdi Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és Gim-
náziumban. B. L.

A Gárdonyi iskola idén ünnepli alapításának 80. évét

Ismét megszólalt a csengõ
Szeptember elsején minden iskolában felhangzott a 
két és fél hónapja hallgató csengõ – így volt ez az 
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
tantermeiben is. Az évkezdõ tripla osztályfõnöki órát 
ünnepélyes tanévnyitó elõzte meg, amelyen Pintérné 
Bernyó Piroska igazgató köszöntötte a megjelenteket.

A diákokat és szüleiket Pintérné Bernyó Piroska igazgató köszöntötte

Az elsõ becsengetés elõtt…
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Nagydiákok és kisdiákok Az elsõsökre a kilencedikesek tûzték fel az iskolajelvényt

Helyi szolgáltatók



Az elmúlt évek alatt bebizonyo‑
sodott: a szeptemberi utcabál 
az a program, amit még az eső 
sem tud elmosni. Nem volt ez 
másként idén sem. Kora délután 
még épphogy felhős időben 
kezdődtek a gyerekes, családos 
programok a főtéren, illetve a 
Magyar Földrajzi Múzeumban: 
Gryllus Vilmos nemcsak a leg‑
kisebbeket, hanem a szüleiket 
is elvarázsolta. Az egész csa‑
lád együtt énekelte az örök‑
zöld operettslágereket Oszvald 
Marikával és Csere Lászlóval, és 
nagy sikere volt az érdi együtte‑
seknek és táncpalántáknak is. 
A koncertek egymást követték 
a két színpadon, de a téren, 
illetve a múzeumkertben egyéb 
programok is vártak a családok‑
ra: az ügyes kezû gyerekek az 
önkormányzat előtt a Szociális 
Gondozó Központ asztalainál 
kézmûveskedhettek, a múze‑
umkertben a Szövőmûhely tag‑
jainak irányításával gyönyörû 
babákat és bábokat készíthet‑
tek, Szûcs Magdolnától pedig 
elleshették a kerámiakészítés 
alapjait. 

Az utcabálra idén is kitelepült 
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár; 
a standnál legalább ezer ember 
fordult meg az utcabál délután‑
ján, ami nem csoda: ingyenes 
beiratkozási lehetőséget és több 
száz, igencsak kedvezményes 
árú könyvet kínáltak. Ezek a 
kötetek természetesen nem a 
könyvtár állományából valók, 
hanem ajándék, hagyaték for‑
májában jutottak az intézmény‑
hez. Itt és most minden könyv 

kétszáz forintért kelt el, és bi‑
zony sokan tömött táskákkal 
léptek el a pulttól. Estig több 
mint háromszáz könyv talált új 
gazdára, és negyvenketten irat‑
koztak be. A gyermekkönyvtár 
játékos totóval és horgászjá‑
tékkal várta a gyerekeket, és 
egy‑egy kifogott halért szabadon 
választott gyerekkönyv járt aján‑
dékba. Aki pedig a mûvelődési 
központ totójára válaszolt, az 
csokoládét kapott.

Szép számmal megfordultak 
a Kertbarátkör terménykiállítá‑
sán is, amit a mûvelődési köz‑
pont aulájában rendeztek – aki 
most lekésett róla, legközelebb 
tavasszal pótolhatja, addig is a 
klubnapjaikon várják szeretettel 
a kertészkedés, zöldség‑ és gyü‑
mölcstermesztés iránt érdeklő‑
dőket.  

A délután múlásával egyre cse‑
pergősebbre fordult az idő, ám 
a város főterén nőtt és hullám‑
zott a tömeg. Wolf Kati, Fluor 
Tomi az egyik, a Kiss Kompany 
és Csocsesz a másik színpa‑
don, az Érdi Shaolin wushu‑ és 
sportakrobatika‑produkciójával 
megfûszerezve – így kezdő‑
dött az este. Nyolc órakor T. 
Mészáros András köszöntötte 
az utcabálozókat, azt kíván‑
va, hogy vegyenek részt minél 
többen és érezzék jól magukat 
nemcsak az Érdi Napok eme 
nyitó rendezvényén, hanem a 
többi kulturális és szórakoztató 
programon is. A városvezetőt a 
Compact Disco követte a szín‑
padon, és a jó hangulatot csak 
tovább emelte a fél tízkor kez‑
dődő tûzijáték. 

A kitartó utcabálozók – volt 
belőlük jócskán, hiszen még tíz 
órakor is tele volt a főtér – két 
késő esti program közül választ‑
hattak: a nagyszínpadon a na‑
gyon sokak által várt Punnany 
Massif, a múzeumkertben a 
nemcsak az érdiek között is‑
mert és népszerû Szabó Ádám 
harmonikamûvész várta a kö‑
zönséget. A napnak a koncer‑
tek befejeztével sem volt vége: 
éjféltől a Club Spaten tartott 
After Partyt azoknak, akik nem 
elfáradtak, hanem épp belelen‑
dültek…

Így van ez az Érdi Napokkal 
is, amely az utcabállal épphogy 
elkezdődött; remélhetőleg mi‑
nél többen belelendülnek, azaz 
részt vesznek a színes helyi 
programokon, amelyek közt 
kulturális és zenei rendezvé‑
nyek éppúgy helyet kapnak, 
mint a kaktusz‑, vagy éppen a 
kézilabdatörténeti kiállítás, és a 
hagyományos szüreti mulatság‑
gal zárulnak szombaton.

 Ádám Katalin
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Lehet‑e olyannyira érdekes egy kosár paradicsom 
meg zöldtök, esetleg néhány fürt szőlő, vagy a 
szokásosnál nagyobbra nőtt paprika, hogy azo‑
kat közszemlére kellejen tenni? A Kertbarátkör 
több mint egy évtizeddel ezelőtt elindított, és 
azóta minden szeptember elején megrendezett 
terménykiállítása igazolja, hogy az érdi kisker‑
tekben megtermelt zöldségek és gyümölcsök 
nemcsak szemet gyönyörködtetőek és ízletesek, 
hanem mindig akad köztük olyan újdonság is, 
ami felkelti a hobbikertészek érdeklődését, így 
a bemutatón hosszas eszmecserét folytathatnak 
a konyhakerti növények termesztésének, illetve 
egyes ritka fajok meghonosításának titkairól és 
fortélyairól. 

A Kertünk díszei címmel megrendezett idei 
kiállítás megnyitóján elsőként Németh Antal, a 
Kertbarátkör vezetője köszöntötte a kiállítókat 
és a megjelent érdeklődőket, majd Szedlacsek 
Emília, a Szepes Gyula Mûvelődési Központ 
igazgatója méltatta a kultúrház keretein belül 
mûködő Kertbarátkör munkáját. A kertészkedést 
kedvelő csoport tagjai ugyanis nemcsak egymás 
ismereteit bővítik, hanem a közösségért is sokat 
dolgoztak. Rendbe tették például a minaret kör‑
nyékét, és szépítették, virágokkal ültették be a 
kultúrház környezetét is. Az igazgatónő kifejtet‑
te: számos terménybemutató áll már mögöttük, 
de nemhogy megunnák a résztvevők, hanem 
– mint örömmel tapasztalja – évről évre több a 

kiállító, és minden alkalommal akad néhány ku‑
riózum, korábban nem látott növényi érdekesség 
is. Ráadásul az idei kiállításon már nemcsak a 
terményekben lehet gyönyörködni, hanem sokan 
kóstolót is hoztak a különféle zöldségekből és 
gyümölcsökből készült ételekből is. Ízletes lek‑
várokkal, szörpökkel, szendvicskrémekkel kínál‑
gatták a látogatókat. A recepteket pedig szívesen 
megosztották azokkal, akiket érdekelt, hogyan 
készült például a paprikalekvár vagy a különféle 
zöldséges szendvicskrém. A nézelődéshez és a 
termesztési tudnivalókról szóló eszmecseréhez a 
Rosenbrücke énekkar biztosította a jó hangulatot, 
amelynek tagjai német népdalokkal köszöntötték 
a terménybemutató kiállítóit és érdeklődőit. Ez 
utóbbiak között számos külföldi is akadt, hi‑
szen délelőtt kerekasztal‑beszélgetésre érkeztek 
a testvérvárosok delegációi is, amelyek tagjai 
kíváncsian járták körbe a kiállítást, és érdeklődve 
kóstolgatták a kertbarátok által készített zöldsé‑
ges és gyümölcsös falatokat. 

A kiállítás este hat óráig nyitva állt, és ez idő 
alatt a kertbarátok készséggel álltak a látogatók 
rendelkezésére, amennyiben kérdéseik voltak, 
vagy szerettek volna többet megtudni egy‑egy 
növény gondozásáról, termesztéséről. 

A Kertünk díszei elnevezésû hagyományos ki‑
állítás mindig érdekes színfoltja az Érdi Napok 
programsorozatnak, és ráirányítja a figyelmet 
arra, hogy egy kis szorgalommal és némi hozzá‑
értéssel a kiskertekben is érdemes haszonnövé‑
nyeket termeszteni.  Bálint Edit 

A Kertbarátkör õszi terménykiállítása

Méretes paradicsom, paprikalekvár, 
zöldséges szendvicskrémek

A Rosenbrücke Énekkar németül és magyarul is éne-
kelt a megnyitón
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Nem csak szépek, ízletesek is a kiskertekben termelt 
zöldségek és gyümölcsök

Ezeket az ötletes autógumi üléseket bárki kipróbálhatta – és otthon akár el is készítheti

Az élõ szobrokkal kicsik és nagyok egyaránt szívesen fényképezkedtek
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A könyvtár több száz kötettel és ingyenes beiratkozással várta a 
felnõtteket, ajándékkönyvekkel és játékkal a gyerekeket

Amikor a koncertek mossák el az esõt, és nem fordítva…

Utcabál, idén is nagy sikerrel
Ha szeptember eleje, akkor utcabál – ez ugyanúgy tény, mint az, hogy évrõl évre 
egyre többen jönnek el, hogy szórakozzanak, kikapcsolódjanak az Érdi Napokat 
bevezetõ rendezvényen. Idén rendkívül színes programmal várták a szervezõk a kö-
zönséget: a koncertek mellett terménykóstolás, könyvböngészde, kézmûves asztalok 
várták az érdieket, és nem maradhatott el a kézmûvesvásár és a vidámpark sem.

Tisztelt Polgárok,
kedves Hívek! 

A Budaörsi Római Katolikus Egyházközség nevében szólítjuk meg 

Varga János Kovács Richárd
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. szeptember 15 – 21.

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: 

Ingyenes meridián torna
Élj 100 évet egészségesen a 3-1-
2 meridián gyakorlatokkal!

Ingyenes gyakorló klub
Az első foglalkozás szeptember 15-
én, hétfőn 9 órakor  lesz.
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!
A meridián torna olyan, kínai 
professzorok által kidolgozott 
módszer, amely nem csak 
egészségünk megőrzésére, 
hanem betegségeink legyő-
zésére is alkalmas. Az egész 
testet felölelő gyakorlatsor 
eredményesen kezeli a külön-
böző szív- és érrendszeri, 
emésztőrendszeri, légzőszervi, 
érzékszervi, mozgásszervi és 
idegrendszeri problémákat. Hat 
az immunrendszerre, ezáltal 
segít az allergiás, megfázásos 
tünetek kezelésében is.

Érd el a fényt,  
ami benned van! 
2014. 09. 26-án, pénteken 18 órakor
 
Utazzunk a Szeretet hul-
lámhosszán. Egy családias, 
szeretetteljes vidám együttlét 
versekkel, dalokkal, zenével, 
meglepetésekkel szeretetről, 
szerelemről, életről, egészség-
ről. 
Fővédnök:  T. Mészáros András 
polgármester 
Támogatói belépő: 1500  Ft 
Akik emelik a műsoros délután 
fényét: Madarász Katalin, Pánti 
Anna, Görög Hajnalka, Osvát 
Magda, Kovács Böske, 
Juhász Margaréta, Békési 
Kocsor Irén, Légrádi Lilla Lea, 
Pataki Saci, Bíró Edina, Barát 
Enikő, Németi Pál, Kerekes 
Károly, Kerekes Ibolya, Makai 
József, Hankó József és cigány-
zenekara, Sall Margit.

Szeptember 16-17-18-án  indulnak 
ismét babafoglalkozásaink:
kedden 10 órától Kerekítő
szerdán 9 órától Ringató
pénteken 9.30-tól Bukfenc 
torna
Minden családot szeretettel vár-
nak a foglalkozásvezetők!

Szeptember 20-án, szombaton 9-12 óráig
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására.
További információ: Czinderné 
Bea 06 30 597-8823

Kiállítás: 
 
A kamarateremben
Mészáros László festőművész 
emlékkiállítása
A  kiállítás megtekinthető szept-
ember 30-ig.

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

A fotógalériában
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
A Duna forrásvidékén a 
Fekete-erdőben
Tibád József fotókiállítása

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 
9. (péntek) 18 óra

„A dinnye szíve”, a Málko 
Teatro műsora.
Előadják: Hadzsikosztova 
Gabriella vokál
Nikolai Ivanov OM szintetizá-
tor, gitár, tambura, vokál, fúvós 
hangszerek és perkusszió 
Zene: Nikolai Ivanov OM
Az előadás az Érdi Bolgár 
Önkormányzat támogatásával 
jön létre.

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

szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:   8 – 13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:   12 – 18 h
csütörtök:  12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 

gazdasági vezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

A  közalkalmazotti  jogviszony  időtartama:  határozott idejű gyes, gyed idejéig tartó közalkal-
mazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, gyed, gyes idejéig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 69/B. A beosztáshoz tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtá-
sáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott feladatok ellátása saját 
gazdasági szervezettel rendelkező Érdi Közterület-fenntartó Intézményben. Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a(z) 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Vezetői 
beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.  
A továbbiakban a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. 
(V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, 
• szakirányú végzettségnek megfelelő munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság 
• Cselekvőképesség 
• Büntetlen előélet 
•  Szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevé-

kenység ellátására jogosító engedéllyel 
•  Főiskola, felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgálói vagy államház-

tartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy méglegképes könyvelői szakképesítéssel és 
gazdasági vezetői, belső ellenőri, évényesítői - vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (Szt.) 150. 
§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok elátásában költségvetési szervnél legalább 5 éves igazolt 
szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
• Vállalkozási számvitelben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• Iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata 
• A nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) másolata 
•  A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással öszefüggő kezeléséhez hozzájárul 
•  A pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 21. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető; 
Ferencz Judit Költségvetési Csoportvezető nyújt, a 23/522-366 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 14-39408/2014 , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető. 

• Személyesen: Bartos Beatrix, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. I. 116. 
A  pályázat  elbírálásának  módja,  rendje:  a beosztás betöltéséről az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. Törvény 9. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (6) bekezdése alapján Érd Megyei 
Jogú Város Polgármestere dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének 
megfelelően létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www. erd.hu - 2014. szeptember 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozott idejű közszolgálati jogviszony, három hónap próbaidő kikötésével. 

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

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

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

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

kel, bravúros hangszeres szólókkal , valamint 

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

Elegáns 
-

 Kérem látogassanak 
el honlapunkra, ahol megtekinthetik 

-
münket, valamint tájékozódhat-
nak:

Z

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

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

enehajó
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szeptember 15. hétfő
08:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
08:30 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
09:00 Mozgás sportmagazin
09:30 Aggódunk érted… 

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

10:30 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
11:00 Ízőrzők 7.
11:30 Fény-Kép kulturális magazin
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
15:30 Párbeszéd

beszélgetés aktuális témákról
15:45 Életem Afrika 17/12. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

16:15 Mozgás sportmagazin
16:45 Aggódunk érted… 

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

17:45 Fény-Kép kulturális magazin
18:15 Azelőtt magyarok voltunk 2. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 41’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés 
21:00 Ízőrzők 7.
21:30 Híradó ism.
21:45 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 58. rész 
22:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22.30 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom

szeptember 16. kedd
08:00 Híradó
08:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
08:30 Aggódunk érted… 

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

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

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:30 Azelőtt magyarok voltunk 2. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 41’

15:00 Híradó
15:15 Aggódunk érted… 

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

16:15 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

16:30 Ízőrzők 7.
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/73. 
18:00 Fény-Kép kulturális magazin
18:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 58. rész 
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Ízőrzők 8.
20:05 Fény-Kép kulturális magazin
20:35 Híradó ism.
20:50 Bibliai Szabadegyetem 90/73. 
21:50 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22:05 Fény-Kép Kulturális magazin

szeptember 17. szerda
08:00 Híradó
08:15 Fény-kép kulturális magazin
08:45 Életem Afrika 17/12. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

09:15 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

09:30 Aggódunk érted… 
Krónikus vírusos májbetegségek 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 56’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/73. 
11:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 58. rész 
15:00 Híradó
15:15 Párbeszéd

beszélgetés aktuális témákról
15:30 Aggódunk érted… 

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

16:30 Híradó
16:45 Bibliai Szabadegyetem 90/73. 
17:45 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:15 Azelőtt magyarok voltunk 2. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 41’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Életem Afrika 17/13. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt

20:30 Híradó ism.
20:45 Mozgás sportmagazin ism.
21:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
21:30 Ízőrzők 8.
22:05 Azelőtt magyarok voltunk 2. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 41’

szeptember 18. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás sportmagazin
08:45 Aggódunk érted… 

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

09:45 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

10:00 Közgyűlés
15:00 Híradó
15:15 Mozgás sportmagazin
15:45 Ízőrzők 8.

16:15 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

16:30 Fény-Kép kulturális magazin
17:00 Aggódunk érted… 

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

18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Életem Afrika 17/13. magyar ismeretterjesztő 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés 
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/74. 
22:00 Híradó ism.
22:15 Azelőtt magyarok voltunk 2.

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 41’

23:00 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

szeptember 19. péntek
08:00 Híradó
08:15 Bibliai Szabadegyetem 90/74. 
09:15 Polgár-társ, 

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
09:45 Életem Afrika 17/13. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
10:15 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 58. rész 
10:45 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
11:00 Aggódunk érted… 

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

15:00 Híradó 
15:15 Fény-kép kulturális magazin
15:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:15 Ízőrzők 8.
16:45 Életem Afrika 17/13. magyar ismeretterjesztő 

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

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

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

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás sportmagazin
20:00 Még kér a nép 

színes, magyar filmdráma, 1971, 87’  
rendező: Jancsó Miklós
forgatókönyvíró: Hernádi Gyula 
zeneszerző: Cseh Tamás
operatőr: Kende János

21:30 Híradó ism.
21:45 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22:00 Azelőtt magyarok voltunk 2. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 41’

szeptember 20. szombat
09:00 Híradó
09:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
09:45 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:00 Aggódunk érted… 

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

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Híradó
15:15 Mozgás sportmagazin
15:45 Életem Afrika 17/13. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
16:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/74. 
17:30 Fény-kép kulturális magazin
18:00 Aggódunk érted… 

Védőoltások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 58. rész 
20:30 Azelőtt magyarok voltunk 2. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 41’

21:15 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója ism.

21:45 Aggódunk érted… 
Védőoltások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

szeptember 21. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
09:30 Mozgás sportmagazin
10:00 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:10 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:40 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:55 Bibliai Szabadegyetem 90/74. 
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 58. rész 
16:00 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
16:30 Még kér a nép 

színes, magyar filmdráma, 1971, 87’  
rendező: Jancsó Miklós 
forgatókönyvíró: Hernádi Gyula 
zeneszerző: Cseh Tamás 
operatőr: Kende János 

18:00 Bibliai Szabadegyetem 90/74. 
19:00 Azelőtt magyarok voltunk 2.

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 41’

19:45 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 59. rész

20:15 Mozgás sportmagazin
20:45 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom 
21:15 Fény-kép kulturális magazin
21:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. szeptember 15 – 21.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Ilyenkor kitüntetéseket adunk 
át Szent István egyszerû örökö-
seinek, a mindennapok példa-
képeinek, elkötelezett szakem-
bereknek, mûvészeknek, polgá-
roknak, akik őszinte szeretettel 
szolgálják a közösséget, a nem-
zetet – fogalmazott köszöntőjé-
ben Balog Zoltán emberi erőfor-
rások minisztere, aki augusztus 
20-a alkalmából állami kitün-
tetéseket, szakmai elismerése-
ket adott át a Pesti Vigadóban, 
többek közt Bazsóné Megyes 
Klárának, az érdi Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár nyugalmazott 
igazgatójának, aki Szinnyei 
József-díjban részesült. Ezt az 
elismerést, amit a könyvtári 
szakterületen hosszabb időn át 
végzett kiemelkedő tevékeny-
ség elismeréseként adományoz-
nak, korábban hatan, 2013-tól 
már csak négyen kaphatják meg 
országosan. 

Bazsóné Megyes Klárát, 
az érdi könyvtár volt igazga-
tóját a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete terjesztette fel a 
rangos állami elismerésre. 
A méltatásban érdemeit so-
rolva először a több évtizedes 
kiváló szakmai munkáját em-
lítik. A 80-as évek végén igaz-
gatóhelyettesként került az érdi 
könyvtárba, majd néhány évvel 
később már vezetője lett a váro-
si intézménynek, és nagy átte-
kintéssel, a szakmai megújulás 
iránti érzékenységgel vezette 
a nehéz körülmények között 
mûködő könyvtárat. Igazgatói 
vezetése alatt indult el a nem 
kis feladatot jelentő könyvtári 
munkafolyamatok számítógé-
pesítése, az állomány digitali-
zálása. 

Az érdi könyvtárban mindig 
nagy hangsúlyt fektettek a hely-
ismereti gyûjtemény fejlesztésé-
re, és ehhez szorosan kapcsoló-
dott a kiadói tevékenységük is. 
Számos kiemelkedő színvonalú 
kiadvány jelent meg, amellyel 
hozzájárultak Érd város szel-
lemi, kulturális emlékeinek 
feltárásához, és e kulturá-
lis örökség hiteles, szakszerû 
megőrzéséhez. Bazsóné emel-
lett nagy gondot fordított az új 
nemzedék, a gyerekek könyv-
tárhasználati ismereteinek és 
szokásainak fejlesztésére is. 
A jól szervezett rendezvények, 
vetélkedők – köztük a könyvtári 
Bod Péter verseny, helyismereti 
és irodalmi megmérettetések, 
rajzversenyek – azt szolgálták, 
hogy az ifjúság ismerje meg, 
és aktívan használja a könyvtár 
lehetőségeit, hagyományos és 
digitális szolgáltatásait, és nem 
utolsó sorban azt is, hogy a 
gyerekek érezzék jól magukat a 
könyvtárban. A szakma is meg-
becsülte tevékenységét, hiszen 
Bazsóné Megyes Klára két cik-
luson keresztül volt a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Pest 
megyei szervezetének elnö-
ke, 2011-től pedig a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete taná-
csának elnöke. Utóbbiban mun-
káját nagy odaadással és elköte-
lezettséggel végzi ma is, sokat 
tesz a szervezetek összefogásá-
ért, így nyugdíjazását követően 
is aktívan kiveszi a részét a 
szakmai tevékenységekből. 

Több évtizedes, lelkiismere-
tesen végzett munkája alapján 
mindenképpen méltónak tar-
totta a felterjesztő a Szinnyei 
József-díjra, amivel az elisme-

rést odaítélő bizottság is egyet-
értett, így Bazsóné Megyes Klára 
is egyike lehetett azoknak, akik 
Szent István napja alkalmából 
megtartott állami rendezvényen 
átvehették ezt magas állami ki-
tüntetést. Pedig világéletében 
pedagógusnak készült – tudtuk 
meg róla. Nagy álma volt a ta-
nítás, ezért is jelentkezett vol-
na történelem-magyar szakra a 
budapesti egyetemre, de abban 
az évben valamiért nem lehetett 
ezt a két tárgyat párosítani, ezért 
a történelem-könyvtáros szakot 
volt kénytelen választani. Még 
ekkor sem vágyott arra, hogy 
egyszer majd könyvtáros le-
gyen, és egyébként is, valahogy 
azt remélte, ez a szak is olyan, 
mint a magyar, hogy rengete-
get kell olvasni, azt meg úgyis 
szerette. Aztán az egyetemen 
elkezdett segédkezni az akkor 
újonnan létrehozott könyvtár-
ban, és egyre inkább érdekelni 
kezdte a szakma, meg is sze-
rette. Miután diplomát szerzett, 
rövid ideig Jászberényben dol-
gozott, majd a diósdi általános 
iskolába került, ahol teljesült 
mindkét vágya: taníthatott is, 
meg a könyvtárat is vezette. 
Innen pályázta meg az érdi 
könyvtár igazgatóhelyettesi ál-
lását, és maradt is, de 1997-től 
nyugdíjazásáig már az intéz-
mény igazgatójaként dolgozott. 

Bazsóné épp akkoriban vette 
át az intézmény irányítását, ami-
kor a legnagyobb változásokon 
ment keresztül a könyvtári szol-
gáltatás, hiszen alkalmazkodni 
kellett a rohamos léptekkel válto-
zó, új körülményekhez. Voltak, 
akik a könyvtárak megszûnését 
jósolták, mondván, a digitális 

fejlődés „elnyeli”, feleslegessé 
teszi a nyomtatott könyveket. 
Szerencsére nem így történt, 
de átalakításra, korszerûsítésre 
mindenképpen óriási szükség 
volt. Fontos volt, hogy a könyv-
tár megőrizze a kultúra és az 
információ közvetítési funkció-
ját, de erre csak a számítógépes 
programra való átállással volt 
képes. Ugyanakkor a kulturális 
programok szervezését is elen-
gedhetetlennek tartották, ezért 
nemcsak a saját rendezvényeikre 
várják a nagyközönséget, hanem 
számos egyéb, kulturális és tu-
dományos ismereteket közvetítő 
szervezetek, csoportok számára 
is lehetőséget adnak a megmu-
tatkozásra. Irodalmi esteknek, 
könyvbemutatóknak, író-olvasó 
találkozóknak, pódium esteknek, 
ismeretterjesztő előadásoknak, 
képző- fotó- és iparmûvészeti 
kamara-kiállításoknak és még 
hosszasan lehetne sorolni, hány-
féle magas színvonalú rendez-
vénynek adott, s ad ma is teret 
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
olvasóterme, illetve a zenei prog-
ramoknak a Zenei Könyvtár, 
vagy a legkisebbek számára 
vonzó mesedélelőttöknek, báb-
előadásoknak, kreatív kézmûves 
foglalkozásoknak, vetélkedők-
nek, irodalmi versenyeknek a 
Gyermekkönyvtár részleg. 

Az igazán jó könyvtárosnak 
– Bazsóné szerint – elsősorban 
kíváncsi embernek kell lennie. 
Ne csak az új információkra és 
tudásra legyen nyitott, hanem 
legyen arra is kíváncsi, amit a 
könyvtárba betérő ember keres, 
ami után kutat, mert csak akkor 
tud igazán segíteni, ha a keresés 
legalább akkora izgalmat jelent 
neki is, mint annak, aki hozzá 
szeretne jutni ahhoz a bizonyos 
információhoz. A jó könyvtáros 
kiválóan kommunikál, és az 
sem elhanyagolható szempont, 
hogy humora is van, hogy felül 
tudjon kerekedni minden nehéz 
helyzeten. Nemcsak Bazsóné 
Megyes Klára, hanem az érdi 
könyvtár valamennyi munka-
társa rendelkezik a felsorolt 
adottságokkal. 

A volt könyvtárigazgató Érd 
városától korábban megkapta 
a Csuka Zoltán-díjat, ezt köve-
tően a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete Emlékérem tulajdo-
nosa lett, és idén a Szinnyei 
József-díjat is átvehette. 
Mindegyik elismerésnek örült, 
de ez utóbbi különösen meg-
tisztelő számára, hiszen jól tud-
ja, ezt a rangos kitüntetést éven-
te mindössze négy könyvtáros 
kaphatja meg az országban, a 
csaknem tizenegy-ezerből. Mint 
az a laudációból is kiderült, 
Bazsóné nyugdíjasként is szívén 
viseli a szakma jövőjét, és aktí-
van részt vesz a „háttérmunká-
ban”. Mindeközben egyéb ön-
kéntes tevékenységet is vállal, 
többek között a Lengyel-Magyar 
Kulturális Egyesület elnöki 
tisztségét. Az egyesületen belül 
számos ismeretterjesztő kirán-
dulást szervez, tehát igencsak 
aktívan éli a nyugdíjas éveit. 

 Bálint Edit

Rangos elismerésben részesült a volt könyvtárigazgató

Szinnyei József-díjat kapott  
Bazsóné Megyes Klára
A könyvtárosok legmagasabb állami elismerésében, Szinnyei József-díjban része-
sült Bazsóné Megyes Klára, az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár nyugalmazott 
igazgatója, aki évtizedekig volt az idén hatvanéves városi intézmény munkatársa. 
Bazsóné a rangos kitüntetést Balog Zoltántól, az emberi erõforrások miniszterétõl 
vehette át a Pesti Vigadóban megrendezett ünnepségen. 

Bazsóné Megyes Klára meghatódva vette át a több évtizedes eredményes könyvtári munkájáért odaítélt rangos 
állami elismerést Balog Zoltántól, az emberi erõforrások miniszterétõl
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ERZSÉBET
TÁBOR

A kaland ősszel is folytatódik!
Szeptember közepén újra megnyílnak a 
Balaton-parti táborok kapui.
6 hét, 2 táborhelyszín: indul az Őszi kirándulás!
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dozza. Előfordul, hogy a szülők 
ilyen esetben nem jelzik ezt a 
gyámhivatalnak, mert úgy ér‑
zik, felesleges, hiszen napi kap‑
csolatban vannak a nagymamá‑
val, és havonta hazajárnak. Ez 
súlyos hiba; a gyermek ugyanis 
nem maradhat törvényes kép‑
viselő nélkül. Gondoljunk csak 
bele, mi történik, ha a gyermek 
hirtelen kórházba kerül, és dön‑
teni kell egy beavatkozásról? 
A nagyszülő az ezzel kapcsola‑
tos dokumentumot csak akkor 
írhatja alá, ha ő a törvényes 
képviselő… 

– Vannak olyan esetek is, 
amikor a törvényes képviselő a 
szülő marad, mivel a gyermek 
csak pár napra kerül el otthon‑
ról. Például: édesapa külföl‑
dön dolgozik, édesanya pedig 
a második gyermekét várja, és 
a nagyobb testvérről egy hét‑
ig gondoskodni kell a szülés 
idején. Ilyenkor, ha nincs ro‑
kon, ismerős, aki segít, hivata‑
lunk az Érden mûködő Fészek 
egyesületnél tudja elhelyezni 
ideiglenesen a gyereket. Mivel 
ezekben az esetekben gyorsan 
kell intézkedni, gyakran mun‑
kaidőn túl is, az ideiglenes elhe‑
lyezésről nemcsak mi vagyunk 
jogosultak dönteni, hanem a 
rendőrség, az ügyészség és a bí‑
róság is – hangsúlyozta az osz‑
tályvezető, hozzátéve: minden 
esetben megvizsgálják, hogy a 
gyermek visszahelyezhető‑e a 
családjába, vagy egyéb intézke‑
désekre van‑e szükség (ilyen le‑
het a nevelésbe vétel, a családba 
fogadás, esetleg bírósági úton 
egy harmadik személynél való 
elhelyezés). 

– Mindig azt vizsgáljuk, hogy 
hosszú távon mi szolgálja leg‑
inkább a gyermek érdekét. 
Arra törekszünk, hogy a csa‑
ládjában nőhessen fel, és ha 
szükséges, ehhez segítséget is 
nyújtunk, a gyermekjóléti köz‑
pont és a családsegítő szolgálat 
közremûködésével. Fontos tud‑
ni, hogy mi hatóságként járunk 
el, vagyis kötelezhetjük a szü‑
lőket a törvények betartására 
– hangsúlyozta Turzó Katalin, 
hozzáfûzve: illetékességi terüle‑
tükön napi kapcsolatban állnak 
a gyermekjóléti, illetve családse‑

gítő szakszolgálatokkal, hiszen 
ezek biztosítják az alapellátást. 

– Nekik nincsenek meg azok a 
hatósági eszközeik, amelyekkel 
el tudnák érni azt, hogy a csalá‑
dok velük együttmûködjenek. 
Ha tehát azt tapasztalják, hogy 
egy családban a gyermek vala‑
milyen oknál fogva veszélyezte‑
tett, és a szülők nem mûködnek 
együtt velük a probléma megol‑
dásában, jeleznek nekünk. Mi 
ilyen esetben a védelembe vétel 
elrendelésével kötelezni tudjuk 
a szülőket az együttmûködésre. 
Egy jellemző példa: a gyerek 
igazolatlanul hiányzik az isko‑
lából. Ez leggyakrabban a ka‑
maszokkal fordul elő, 14 éves 
koruk táján. Ha ötven óra iga‑
zolatlan hiányzása összegyûlik, 
az iskola jelez a gyámhivatal‑
nak, mi pedig (amennyiben a 
gyermek 16 év alatti) elrendel‑
jük a védelembe vételét. Iyen 
esetben a Magyar Államkincstár 
szünetelteti a családi pótlék ki‑
fizetését, legalább három hó‑
napig. Amennyiben ez idő után 
azt tapasztaljuk, hogy a gyerek 
rendesen jár iskolába, jelezzük, 
hogy a támogatás ismét folyósít‑
ható. Mindenképp azt tanácso‑
lom tehát a szülőknek, nagyon 
figyeljenek oda, mert az ötven 
óra igazolatlan hiányzás hamar 
összegyûlik egy felső tagozatos 
fiatal esetében – jegyezte meg 
az osztályvezető.

– A gyámhivatal természe‑
tesen nemcsak veszélyezte‑
tett gyermekekkel foglalkozik. 
Előfordul – járásunkban megle‑
hetősen gyakran –, hogy tehet‑
séges gyerekek, fiatalok rendez‑
vényeken, előadásokon díjazá‑
sért lépnek fel (vagy mondjuk 
reklámfilmben szerepelnek). 
Ha még nem töltötték be a 14. 
évüket, ehhez a gyámhatóság 
hozzájárulása szükséges. 

– Az örökbefogadás is a 
gyámhivatalhoz tartozik: a járá‑
si hivatal dönt az örökbefogadni 
szándékozók alkalmasságáról 
és rendeli el nyilvántartásba vé‑
telüket, ám az örökbefogadás 
engedélyezéséről, a gyermek 
örökbe fogadhatónak nyilvánítá‑
sáról egy‑egy kijelölt gyámhiva‑
tal dönt (Pest megyében a szen‑
tendrei). Hozzánk tartoznak a 

gyermek családi jogállásának 
rendezésével kapcsolatos teen‑
dők is (apaság megállapítása, 
apasági nyilatkozat). Mi enge‑
délyezzük a 16 évesnél idősebb, 
de még nem nagykorú fiatalok 
házasságát is (természetesen 
körülményeik, helyzetük vizs‑
gálata után). 16 évesnél fiatalab‑
bak nem köthetnek házasságot 
– hangsúlyozta Turzó Katalin, 
aki kérdésünkre elmondta: bár 
egy 15 éves lány nem mehet 
férjhez, gyermeke születhet, 
azonban a kicsi törvényes kép‑
viseletét az anya nagykorúságá‑
ig más fogja ellátni. 

– A szülői felügyelet gyakor‑
lása körébe tartozó kérdések is 
hozzánk tartoznak. Amennyiben 
az anya és az apa megegyeznek 
abban, hogy a szülői felügyele‑
tet ki lássa el a válásuk után, a 
gyámhivatal döntésüket jegyző‑
könyvben rögzítheti. Ez a meg‑
állapodás nem azonos hatályú a 
bíróságnak a válás során hozott 
határozatával – jegyezte meg az 
osztályvezető, hozzátéve: ha az 
érintettek a szülői felügyelet kö‑
rébe tartozó kérdésekben nem 
tudnak megegyezni, kérhetik 
a gyámhivatal döntését többek 
közt óvoda‑ és iskolaválasztás, a 
gyermek tartózkodási helyének 
kijelölése, nevének meghatáro‑
zása, megváltoztatása ügyében. 

– Gyermektartási ügyekben is 
eljárunk: a hivatal feljelentést 
tesz a tartási kötelezettség el‑
mulasztása esetén. Amennyiben 
a kötelezett szülő nem fizet tar‑
tásdíjat, a másik kérheti a gyám‑
hivataltól a tartásdíj állam által 
történő megelőlegzését is. Ha 
a szülő azt kéri, hogy a másik 

fél fizessen, felszólítjuk, hogy 
e kötelezettségének tegyen ele‑
get, ám a végrehajtás már nem 
ránk tartozik. Ami nagyon fon‑
tos: a tartásdíjjal kapcsolatos 
ügyekben szükség van a bíró‑
sági ítéletre, amely megállapít‑
ja, hogy az illetőnek tartásdíjat 
kell fizetnie. Ügyvéd előtti meg‑
állapodás alapján sajnos nem 
végrehajtható a tartásdíj, csak 
bírósági ítélettel – fûzte hozzá 
az osztályvezető. 

A fenti, korántsem teljes is‑
mertetőből talán látható, hány‑
féle üggyel is foglalkozik az Érdi 
Járási Gyámhivatal. Érden kilen‑
cen dolgoznak, és van egy ki‑
rendeltségük Százhalombattán 
is. Nehéz lenne megmondani, 
hány üggyel is foglalkoznak 
évente, hiszen nemcsak egy‑két 
hónap alatt lezáródó esetekről 
van szó (gondoljuk csak arra, 
hogy egy súlyos értelmi sérült, 
húsz éves fiatalember évtize‑
dekig állhat gondnokság alatt). 
Aki először látogat ide, annak 
különös lehet, hogy a munka‑
társak gyereksarkot is berendez‑
tek, játékokkal, rajzeszközökkel 
– ez azt a célt szolgálja, hogy 
a várakozás, illetve ügyintézés 
alatt a gyerekek el tudják tölteni 
az időt. Amennyiben szükség 
van egy‑egy esetben a gyermek 
meghallgatására is, azt is igye‑
keznek játékos környezetben 
lebonyolítani. 

A gyámhivatal ügyfélfogadása 
az okmányirodáétól eltérő: mind 
Érden, mind Százhalombattán 
hétfőn és szerdán 8 és 16 óra 
között fogadják az érdi járáshoz 
tartozó településeken élőket.

 Ádám Katalin
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A gyámság régi és fontos fo‑
galom – a régi római jog több 
fajtáját is megkülönböztette. 
Manapság főleg gyermekekre 
vonatkoztatva használjuk, pe‑
dig magukról gondoskodni kép‑
telen, ügyeikben felelősséggel 
döntést hozni nem tudó em‑
berek is kerülhetnek gyámság 
(pontosabban: gondnokság) 
alá. A gyámsággal kapcsola‑
tos ügyekkel a gyámhivatalok 
foglalkoznak, amelyek 2013 
januárja óta a járásokhoz tar‑
tozó szakigazgatási szervként 
mûködnek, illetékességi terü‑
letük pedig megegyezik a já‑
rási hivataléval. Az Érdi Járás 
gyámhivatalához így Diósd, 
Érd, Pusztazámor, Sóskút, 
Százhalombatta, Tárnok, 
Törökbálint települések gyer‑
mekvédelmi és gyámügyi felada‑
tai tartoznak – ezek a feladatok 
pedig sokkal sokrétûbbek, mint 
első látásra gondolnánk. Hogy 
milyen ügyekben fordulhatunk 
a gyámhivatalhoz, arról Turzó 
Katalin, az Járási Gyámhivatal 
osztályvezetője beszélt lapunk‑
nak.

– A gyámhivatal a gyermekek 
és gondnokság alá helyezett 
személyek törvényben foglalt 
jogainak és érdekeinek érvé‑
nyesítésével foglalkozik. Ez na‑
gyon nagy terület, szerteágazó 
feladatokkal, ezért csak a leg‑
jellemzőbbeket szeretném em‑
líteni. Kezdjük a felnőttekkel: 
vannak olyan nagykorúak, akik 
betegségük, fogyatékosságuk 
miatt nem tudják érvényesíteni 
jogaikat, ezért segítségre szo‑
rulnak és bizonyos esetekben 
gondnokság alá helyezi őket a 
bíróság. Ha valakit gondnokság 
alá helyeznek, a gyámhivatal 
rendel ki gondnokot, akinek a 
tevékenységét a hivatal felügye‑
li. Sokan úgy gondolják, idős, 

ügyei ellátására képtelen édes‑
anyjukat kegyetlenség gond‑
nokság alá helyezni, és csak 
akkor döbbennek rá arra, hogy 
ez valójában nem bûn, hanem 
segítség, amikor az idős em‑
bert szélhámosok megfosztják 
a nyugdíjától, vagy akár a laká‑
sától is. (Természetesen csak a 
kora miatt senki nem kerülhet 
gondnokság alá). Gyermekek 
esetében mi intézkedünk akkor, 
ha egy kiskorú árván marad, 
ezért gyámot kell kirendelni 
mellé; vagyoni ügyekben kép‑
viseljük a gyermekek érdeke‑
it (például: a gyermek örökölt 
egy ingatlant, amit a szülei el 
szeretnének adni). Ha a társ‑
szervek beérkező jelzései alap‑
ján hivatalunk úgy látja, hogy 
egy gyermek veszélyeztetett, 
intézkedünk a védelembe vé‑
tele ügyében, adott esetben 
gondoskodunk a gyermekek 
ideiglenes hatállyal történő el‑
helyezéséről, megállapítjuk a 
szülői felügyeleti jog szünetelte‑
tését, feléledését, megszûnését. 
A gyámhivatal dönt a gyermek 
nevelésbe vételéről, kapcsolat‑
tartásáról is – sorolta az osztály‑
vezető, aki példaként egy‑egy 
jellemző esetet is említett.

– Előfordul, hogy az egye‑
dülálló édesanyának hosszabb 
időre, mondjuk három hónapra 
be kell feküdnie a kórházba, és 
egy baráti család gondoskodik 
ebben az időszakban a gyerme‑
kéről. Ilyen esetben a gyámhi‑
vatal dönt a kiskorú családba 
fogadásáról. Ekkor a gyermek 
gyámja, törvényes képviselője 
a befogadó barát lesz, addig az 
ideig, amíg az édesanya ki nem 
jön a kórházból. Vagy egy másik 
jellemző példa: a szülők egy év‑
re külföldön vállalnak munkát, 
a gyermeket pedig ezen időszak 
alatt a nagymama neveli, gon‑

Sorozatunkban ezúttal az Érdi Járási Gyámhivatalt mutatjuk be

Ahol a legkiszolgáltatottabbak érdekeit óvják
Tartásdíj-elmaradás, igazolatlan iskolai hiányzás, 
gyermek tulajdonában lévõ ingatlan eladása, apasági 
nyilatkozat, tizenhat évesek házassága, örökbefogadás 
– mi a közös bennük? Az, hogy mindegyik a gyámhi-
vatal hatáskörébe tartozik. Az Érdi Járási Hivatalt és 
szakigazgatási szerveit bemutató sorozatunk második 
részében az Érdi Járási Gyámivatal munkáját, ügykö-
rét ismertetjük olvasónkkal, egy-két fontos tudnivalót 
megosztva, például a tartásdíj, az iskolai hiányzás 
vagy éppen a kiskorú gyermek pénzért történõ szerep-
lése ügyében.
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helyi társadalom

Megemlékezés

A 2014. évi Holokauszt megemlékezést 
szeptember 16.‑án kedden 15 óra 30 perckor 

az érdi zsidó temetõben tartjuk.

Hidasi Endre
DUZSIKE elnök

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 szövetségüket  több  évtized-
del  ezelőtt  megalapító  magyar-
országi  németség  mûvészei 
már  1977-től  évente  találkoz-
nak,  hogy  a  felolvasó  este-
ken,  mûhelybeszélgetéseken 
verseikről,  elbeszéléseikről 

értekezzenek.  Ilyenkor  ma-
gyar  és  német  germanistákkal 
előadásokat  hallgatnak  meg, 
és  építő  jellegû  vitákat  folytat-
nak  mûhelyproblémákról,  a 
kisebbségi  írók  küldetéséről. 
A mûhelymunka  eredményei-

ről  és  az  elhangzott  írásokról 
az  olvasóközönség  a  „Neue 
Zeitung”  (Új  Újság)  címû  he-
tilapban,  illetve  az  1984  óta 
évente  egyszer  megjelenő 
„Signale”  mellékletben,  vala-
mint  a  „Deutscher  Kalender” 

(Német  Kalendárium)  címû 
évkönyvben  olvashat.  1990-ig 
–  túlnyomórészt  a  Budapesti 
Tankönyvkiadó  Nemzetiségi 
Szerkesztősége  gondozásában 
– 21 magyarországi német anto-
lógia és egyéni kötet jelent meg, 
és  azóta  is bővül  e kiadványok 
száma. 
A VUdAK célja az irodalom és 

mûvészet támogatása révén erő-
síteni a magyarországi németség 
identitástudatát.  A szövetség 
tagjai szükségesnek látják a né-
met nyelvû írásosság, a Kárpát-
medence irodalmi és mûvészeti 
hagyományainak megismerését, 
dokumentálását és publikálását, 
de  ezzel  együtt  fontosnak  tart-
ják  a  magyarországi  németség 
múltjának,  jelenének  és  jövő-
jének  irodalmi,  mûvészi  esz-
közökkel  történő  feldolgozását 
is.  Természetesen  igyekeznek 
fiatalokat  is  bevonni  az  irodal-
mi-képzőmûvészeti  tevékeny-
ségbe:  így pályázatot hirdetnek 
fiatal  írók  számára,  valamint 
Irodalmi Kávéház címen három-
havonta találkozót szerveznek a 
pécsi Lenau-házban.  Itt  az  írók 
és  a  pécsi  egyetem  német  tan-
székének  germanistái  elemez-
nek  verseket,  elbeszéléseket. 
A kávéház munkájába bevonják 
a fiatalok számára kiírt irodalmi 
pályázat  nyerteseit,  egyetemi 
hallgatókat,  és  a  programjukat 
nyilvános  felolvasással  is  kibő-
vítik. 
Szeptember  5-én  az  érdi 

Városi  Galériában  megtartott 
irodalmi est azon ritka alkalmak 
egyike volt, amikor együtt talál-
kozhatott a közönség a VUdAK 
képzőmûvészeti  és  irodalmi 
szekció  aktív  tagjaival  és  aktu-
ális mûveikkel egyaránt. 
  Bálint Edit

Érden tartotta meg éves találkozóját a VUdAK irodalmi szekciója 

Versek, elbeszélések, német nyelven
A közelmúltban az Érdi Újság is beszámolt a Magyarországi Német Írók és 
Mûvészek Szövetsége (német betûszóval: VUdAK) képzõmûvészeti szekciójának az 
Érdi Galériában megrendezett csoportos kiállításának megnyitójáról. A tárlatot há-
rom hétig volt látható, amelynek zárórendezvényeként a VUdAk irodalmi szekciója 
is bemutatkozott az érdi közönségnek. Az irodalmi esten a hazánkban élõ német 
nemzetiségi írók és költõk anyanyelvükön olvastak fel legújabb mûveikbõl. A ren-
dezvényt német népdalokkal indították, majd az ország különbözõ részeirõl érkezõ 
költõk és írók következtek, akik németül írt írásaikat osztották meg egymással és a 
helyi érdeklõdõkkel. 

A kórus német népdalokkal színesítette az irodalmi mûvek felolvasását
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Az irodalmi esten kilenc magyarországi német író és költõ olvasott fel 
mûveibõl

A VUdAK irodalmi szekciója nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a fiatal tehet-
ségeket is bevonja a szövetség munkájába - az ifjú költõ elõször lépett 
nagyközönség elé

panoráma
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A megyei  másodosztályból  feljutott  Dabas-Gyón 
csapatát fogadta a pontveszteség nélkül álló érdi 
csapat.  A vendégek  az  előző  fordulóban  javuló 
játékkal nyertek, így nem ígérkezett sima mérkő-
zésnek a találkozó a hazaiak részére.
Nagyon  belekezdett  az  érdi  együttes.  Gyors 

támadói  révén nagy nyomás  alá  helyezte  a  ven-
dégcsapat  védelmét,  de  az utolsó passzokba  va-
lahogy mindig hiba  csúszott,  így nem sikerült  a 
vezető  gól  megszerzése.  Negyedóra  után  kissé 
alábbhagytak  az  érdi  rohamok,  lehetőséget  ad-
va  a  vendégeknek  néhány  támadás  vezetésére. 
A néhány  kimaradt  érdi  lehetőségen  kívül  nem 
sok  említésre  méltó  esemény  történt  a  további-
akban, míg a 37. percben egy fura góllal vezetést 
szerzett a hazai csapat. Kupi Z. végzett el egy sza-
badrúgást.  A beívelésére  a  vendégek  kapusa  és 
Csiszár Z.  együtt  ugrott  fel. A vendégek hálóőre 
a  labda mellé ütött, az pedig a hátáról a kapuba 
került. 1-0. A vezető gól után Obot D. növelhette 
volna a hazaiak előnyét, de a gólszerzési lehető-
ség kimaradt.
Kapkodva  kezdte  mindkét  csapat  a  második 

félidőt,  de  a hazaiaknak  sikerült  előbb megnyu-
godni. A 61. percben Brkic D. nagyszerûen futott 
el a bal oldalon, beadására Obot D. érkezett és fe-
jelt a hálóba. 2-0. A kétgólos előny megnyugtatta 
a hazaiakat és két nagy helyzetet is kidolgoztak, 
de először Obot D., majd Csizmadia Z. nem élt a 
gólszerzési lehetőséggel. A kimaradt érdi helyze-
tek  fellelkesítették  a  vendégeket,  akik,  reményt 
látva a  szépítésre, egyre bátrabb  támadójátékkal 
rukkoltak  ki.  Gólt  azonban  ismét  Obot  D.  sze-
rezhetett  volna,  miután  a  kapust  is  kicselezve 
gurította a labdát kapura, amelyet azonban a be-
futó hátvéd a gólvonalról mentett. A 64. percben 
helyzet nélkül  szépített  a dabasi  csapat. A hazai 
védők  bizonytalanságát  kihasználva  Frohner  F. 
csapott le egy labdára és lőtt a hálóba. 2-1. Ismét 
szorossá vált a mérkőzés állása, de hogy az utolsó 
percekben ne kelljen túlzottan izgulni, arról Obot 
D.S. gondoskodott. A 71. percben a 16-oson belül 
nehéz szögből lőtt a vendégek hálójába, beállítva 
ezzel a 3-1-es végeredményt.
A negyedik forduló után továbbra is pontvesz-

teség  nélkül  tagja  az  érdi  csapat  az  élbolynak. 
Azonban a riválisok is sorra hozzák a „kötelező” 
győzelmeket,  és ez előrevetíti  a nagy versenyfu-
tást a bajnoki címért.

Érdi VSE-Dabas-Gyón FC  
3-1 (1-0)
Érd, 200 néző
Vezette: Pánti T.
Érd: Kertész F. – Ország P., Süveges G., Csiszár 
Z., Brkic D. – Csizmadia Z. (Héray L.), Kupi 
Z., Kónya B. – Gyurácz B. (Feil M.), Kovács B. 
(Ebedli Z.), Obot D.S.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Kupi Z. 37’, Obot D.S. 52’, 71’, ill. 
Frohner F.64’
Jók: Csíszár Z., Kupi Z., Brkic D.

A mérkőzést  követően  mindkét  edző  a  hazai 
csapat megérdemelt győzelmét emelte ki.
Limperger Zs. (Érd): 
– Végig  kézben  tartottuk  a mérkőzést. Megint 

sok helyzetünk volt, amelyek közül hármat sike-
rült értékesíteni. Megérdemelten tartottuk  itthon 
a három pontot.
Iszák Gábor (Dabas-Gyón ):
–  Nem  álltunk  be  védekezni  az  Érd  ellen. 

Próbáltuk a játékunkat játszani. Erre kaptunk két 
buta gólt. Sokkal több volt ebben a mérkőzésben. 
Az  Érd  egy  rutinos,  jó  csapat,  megérdemelten 
nyerte meg a találkozót.
A 4.  fordulóban szeptember 13-án, szombaton 

három  órakor  az  Érdi  VSE Tápiószecsőn  lép  pá-
lyára,  majd  szeptember  20-án  szombaton  négy 
órakor Pilisszentiván csapata  látogat az Ercsi úti 
sportpályára.
   Harmat Jenő

Elkezdődött  a  bajnokság,  ké-
szülhetnek  az  újabb  „történel-
mi” fotók az érdi női kézilabdá-
ról,  hogy  egyszer  majd  ezeket 
is  kiállítsák. A múlt  héten  több 
mint  három  évtized  fénykép-
terméséből nyílt kiállítás az Érd 
Arénában,  ahol  ezentúl  nem-
csak  élőben  tekinthetők  meg 
a  „bronzlányok”,  hanem  látha-
tunk korábbi mérkőzésekről ké-
szült  kiváló  felvételekret  is,  és 
egyéb  kordokumentumokat  a 
kezdetekről… 
A Szeged  elleni  mérkőzés 

előtt  prominens  személyek 
gyûltek  össze  egy  kis  tárlatné-
zésre. A női kézilabdacsapat ka-
balafigurája  és  Gidófalvy  Attila 
zenész  –  az  együttes  indulójá-
nak szerzője – is kíváncsi volt a 
jobbnál  jobb  fotókra,  amelyek 
felölelik  az  érdi  sportélet  ko-
moly korszakát. A város női ké-
zilabdacsapatának egy-egy jeles 
pillanata  látható  a  képeken.  T. 
Mészáros  András  polgármester 
a  kiállítást  megnyitó  beszéd-
ében felidézte, hogy a harminc-
öt  évvel  ezelőtti  kezdetektől  az 
utóbbi  években  elért  sikerekig 
milyen  hosszú  utat  tett  meg  a 
csapat,  amely  megérdemli  ezt 
a  kiállítást,  és  természetesen 

az  elődök  is,  de  „a  város  és 
ez  a  gyönyörû  sportcsarnok, 
s  persze  a  szurkolók  is,  akik 
mindig  lelkesen  buzdítják  az 
együttest.”
– A jó csapatszellem a képek-

ről  is  sugárzik  – mondta.  –  Az 
elmúlt  szezon  bronzérme  szép 
siker,  a  célkitûzés  a  most  kez-
dődő  idényben  is  a  harmadik 
hely  megszerzése,  nemzetkö-
zi  kupasikerekkel  fûszerezve. 
A magyar  bajnokságban  jó  len-
ne kicsit jobban megszorítani a 
Győrt és a Fradit… 
Ez  a  vágyálma  a  szurkolók-

nak  is.  Tekauer  Norbert  klub-
elnök pedig arról beszélt, hogy 
„ez  a  sporttörténeti  kiállítás  jól 
dokumentálja  az  eltelt  három 
évtizedet, amelyre visszatekint-
hetünk.”
–  Az  Aréna  méltó  helyszín 

egy ilyen tartalmas tárlatra – tet-
te  hozzá  –,  amivel  hozzájárul-
hatunk  az  Érdi  Napok  rendez-
vénysorozatához.  Tizenkétezer 
fotóból  válogattuk  ki  azt  a 
nyolcvanat,  amellyel  reméljük, 
sikerül  reprezentálnunk  a  klub 
pályán belüli és azon kívüli tör-
ténelmét…
S valóban,  ahogy  végignéz-

zük  a  folyosón,  lépcsőfeljáró-

kon  a  falakra  feltett  képeket, 
bepillantást  nyerhetünk  egy  je-
lentős múlttal  rendelkező  klub 
hétköznapi  és  sportéletébe.  Itt 
látható  tegyebek  között  Haskó 
István  1966-ban  és  1968-ban 
kiállított  szakosztályvezetői  és 
játékvezetői  igazolványa  és  fe-
lesége  dokumentumai  is.  Ilyen 
szellemes  képaláírásokkal  is 
találkozhatunk:  Mit  csinál  ez 
a  labda?  Ebből  még  nagy  lö-
vés  lesz! Vagy:  Értitek,  lányok, 
amit mondok?… Az archív fotók 
mellett  –  amelyeket  a  bajnoki 
szezon  végéig  lehet  megtekin-
teni  –  több  relikvia,  érem,  tró-
fea,  dedikált  mez  is  látható  az 
Arénában. 
Az  egyik  törzsszurkoló, 

Ignácz Zoltán csak ennyit fûzött 
hozzá  a  most  megnyílt  kiállí-
táshoz:
–  Jó ötlet, hogy a klub  így  is 

ápolja a hagyományokat, jó volt 
megnézni ezeket a remek képe-
ket és relikviákat.

Remélhetőleg minél több érdi 
sportrajongó elmegy az Arénába 
megtekinteni ezt a „történelmi” 
kiállítást – és egyúttal szurkolni 
is  a  lányoknak, mert meghálál-
ják a pályán a figyelmünket és a 
szeretetünket.  Temesi László

Érdi VSE – Dabas-Gyón FC 3-1 (1-0)

Jól játszó ellenfelet gyõztünk le

Jó mérkõzésen jó játékkal nyert az Érd
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Mit csinál ez a labda? Ebbõl még nagy lövés lesz…

Sporttörténeti kiállítás az érdi kézilabdáról

A polgármesternek is tetszettek a fotók
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Gidófalvy Attila és Tekauer Norbert 
a múltidézõben...

sport
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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

117 CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

Akciós ár:
3.000 Ft

Listaár: 
6.000 Ft

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

Gerincterápia-nyújtással! 
6.000 Ft értékű, 
3 alkalmas regeneráló 
gerincterápia 3D-s 
gerinc feltérképezéssel. 
Részletekért érdeklődjön 
a tema.hu/webshop oldalon

092 EGYEDI DEKORÁCIÓJÚ DÍSZTÁRCSA 

Akciós ár:
8.500 Ft

Listaár: 
17.000 Ft

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

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

055 GYÓGYMASSZÁZS BÉRLET 10 ALKALOMRA

Akciós ár:
20.000 Ft

Listaár: 
40.000 Ft

1182 Budapest, Üllői út 761.
Tel.: 06-30/606-3554;
fax: 06-1/297-6012
maganrendeles@betesz.hu; 
www.betesz.hu

Nagy tapasztalat-
tal rendelkező, 
gyógymasszőreink 
várják a gyógyulni 
vágyókat.

079 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
25.495 Ft

Listaár: 
50.990 Ft

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

Anyag: gipsz
Magasság: 45 cm
Paraméterek: 
125x70cm



ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

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

Kötödébe kisegítõ munkára, valamint 
önállóan szabni tudó munkatársakat kere-
sünk. T:06 30 835 0070

Azonnali kezdéssel kõmûves munkához 
is értõ HIDEGBURKOLÓT felveszünk. T:06 
30 256 6053

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

ÁLLÁST KERES

Takarítást, gyermekfelügyeletet válla-
lok, alkalmanként vagy rendszeresen. T:06 
30 4774 918

Takarítást, vasalást, fõzést vállalok 
Érden és környékén. T:06 30 577 3179

Takarítást vállalok. T:026 30 713 7022

ÁLLATORVOS

ANTIK-RÉGISÉG

ANTIKVITÁS

AUTÓ

AUTÓJÁT MEGVÁSÁROLOM! Lehet 
sérült vagy akar roncs is. Forgalomból 
INGYENESEN kivonom, kiszállási díj nélkül 
a hét minden napján! 06704330123

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BURKOLÁS

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

CSATORNÁZÁS



















DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉLETJÁRADÉK

Fiatal nõ kötne életjáradéki illetve eltar-
tási szerzõdést idõs hölgyekkel és urakkal 
egyaránt. Hívjon bizalommal! Telefon: 06 
30 451 8042

ELTARTÁSI SZERZÕDÉS

Eltartási szerzõdést kötnék. T:06 20 
2242 806

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GYÜMÖLCS

Szedd magad téli körtébõl és 6 féle 
almából szeptember 27-tõl. Érd, Bagoly u. 
87. T:0620 423 0379

GYÜMÖLCSLÉ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS









INGATLAN

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

Jásztelek, Úttörõ út 4/A., 400 nm-es tel-
ken, 95.00 nm-es, családi ház Eladó. A tetõtér 
beépíthetõ. Ár: 9 millió +36304116497 
www.ingatlan.com/20817300

Megvásárolnám a használaton kívüli 
telekrészét gazdálkodás céljára (kis kony-
hakert, paradicsom, paprika, uborka stb.) 
T:06 30 330 1044

JÁRMÛ

KERT

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

Permetezés, favágás, gyepesítés, 
bozótírtás, kerítések építése, javitása. 
Térkövezés, hõszigetelés, vízszigetelés, 
betonozási munkák: 061781-4021, 06 
20 259 6319

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

KIADÓ

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

Káros szenvedélytõl mentes idõsebb, dol-
gozó férfinek v. fiatal lánynak albérlet kiadó, 
kedvezõ bérleti díjért. T:06 23 367 590

















Amerikai konyhás, berendezett, teljesen 
közmûvesített lakás, gépkocsi beállóval, 
hosszú távra kiadó. T:06 20 920 4261

Kiadó munkásoknak külön bejáratú 
fürdõszobás szobák, konyhahasználattal, 
mosási lehetõséggel.T:06 30 429 5365

Érd központjától 8-10 percre olcsó albér-
let kiadó, 1-2 fõ részére. T:06 20 264 7849

Érden külön bejáratú 1 szoba összkom-
fortos házrész kiadó. T:06 70 536 6779

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

Üzlethelyiség kiadó Érd, Fehérvári út 20. 
alatt. Önálló épület, bármilyen tevékeny-
ségre alkalmas. Bérleti díj megegyezés 
szerint. T:06 30 9907 129

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

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

LAKÁSVÁSÁR

Minden eladó: holland, német, svéd, 
fából készült bútorok, kõ kerti díszek, stb. 
T:06 70 402 1993

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

















MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára fel-
készítés tapasztalt, diplomás nyelvtanár-
nál. T:06 70 235 3386

PAPLANKÉSZÍTÉS

ROBOGÓ

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

SZOBAFESTÉS

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS









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

TÛZIFA

TV JAVÍTÁS

VEGYES

Rég nem használt traktorokat, pótkocsi-
kat, szerszámokat, kisgépeket, mûhelyberen-
dezéseket vásárolnék. T:06 30 5611 569

Eladó jó állapotban lévõ gyermek szoba-
bútor és 2 db íróasztal. T:06 20 425 1476

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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A szisztematikus  építkezési  fo-
lyamat,  amelynek  tudatossága 
nyárról  nyárra  meglátszik  az 
ÉRD  női  kézilabdacsapatán,  is-
mét gyümölcsöző volt, és – mint 
a gárda bajnokságot kezdő ösz-
szeállításából  kiderült  –  nem-
zetközi  szintû  játékosok  öltöz-
tek narancssárgába. A szenegáli 
születésû,  138-szoros  francia 
válogatott  Mariama  Signate 
kétszer már világbajnoki ezüst-
érmet  is  szerzett,  ráadásul  a 
2009-es Oroszország elleni nan-
dzsingi fináléban nyolc gólt lőtt. 
Signate a francia fővárosból, az 
Issy Paris gárdájától érkezett, de 
nem  egyedül.  Az  előző  szezon 
harmadik  legeredményesebb 
érdi  játékosa  Alja  Koren  volt, 
aki  edzője,  Marta  Bon  visz-
szahívó  szavának  nem  tudott 
nemet  mondani,  így  visszatért 
Ljubljanába.  Természetesen 
a  gólerős  játékost  pótolni  kel-
lett,  ami  két,  szintén  kiváló 
képességû  jobbszélső  leigazo-
lásával  sikerült  is.  A 74-szeres 
szerb válogatott és világbajnoki 
ezüstérmes  Katarina  Krpezzsel 
helycserés  támadás  történt, 
ugyanis  éppen  ő  érkezett 
Ljubljanából, míg párja a szélen 
Jekatyerina  Kosztjukova  lesz, 
aki  a  macedón  Vardar  Szkopje 
csapatát hagyta el. Alja Korenen 
kívül még Wolf Alexandra, vala-
mint  Török  Petra  távozott,  ám 
nagy öröm lehet a lokálpatrióta 
szíveknek,  hogy  saját  nevelésû 
tehetségek, Takács Kitti, Mester 
Nóra  és Nick Viktória  is  szere-
pet kaptak a keretben. 
  Mintha  az  előző  szezon  el-

ső  fordulója  ismétlődött  volna, 
a  sorsolásnak  köszönhető-
en  az  élvonal  egyetlen  újonc 
csapata  látogatott  Érdre.  Egy 
évvel  korábban  az  Eger,  most 
pedig  a  Szeged  volt  az  ellen-
fél.  A játékoslistát  végignézve 
a  Tisza-partiak  vélhetően  nem 
pont  nélkül  játsszák  majd  le 
a  szezont  –  rutinos  és  ismerő-
sen  csengő  nevek  ugyanis  bő-
ven  akadtak  Marosán  György 

alakulatában.  A felkészülési 
időszakban  ennek  tanújelé-
ül  a  szerb  bajnok,  Radnicski 
Kragujevacot például le is győz-
te  a Szeged,  amelynek  soraiból 
a  legfrissebb  igazolás a  szintén 
szerb  válogatott  Marija  Lojpur 
hiányzott,  papírjait  még  nem 
sikerült elintézni. Honfitársa, az 
egykor  a  Slagelse  együttesében 
pallérozódó  Szuzana  Csubela 
kezdte meg a gólgyártást, átme-
neti  sikerélményhez  juttatva  a 
Szegedet.  A 2014-15-ös  bajnoki 
évad első érdi találatát Triscsuk 
Krisztina szerezte, és ezzel  las-
san  minden  elkezdett  a  helyé-
re  kerülni.  Az  új  szerzemény, 
Katarina Krpezs is hamar belop-
ta  magát  a  szurkolók  szívébe, 
sőt,  a  nyolcperces  szegedi  gól-
csendet megtörő Barján Bianka 
után  még  kétszer  is  villant. 
Janurik  Kinga  közben  magas 
százalékkal  hatástalanította  a 
szegedi  próbálkozásokat,  míg 
a horvát  légiós Danileja Mistric 
meg nem találta az utat az érdi 
kapuba. Míg a vendégek oldalá-
ról csak Mistric és Csubela pró-
bált versenyt futni a hazaiakkal, 
addig  Katarina  Krpezs  már  az 
első  félidőben  ötnél  járt,  míg 
Klivinyi  Kinga,  Kisfaludy Anett 
és Triscsuk Krisztina három-há-
rom gólt szerzett. 
  A szezon  első  számolása  is 

hamar összejött  a  folytatásban, 
sőt, Katarina Krpezs  találatával 
az  ÉRD  már  elérte  a  húszas 
határt,  míg  a  Szeged  csak  ki-
lencnél álldogált. Az örömjáték 
folytatódott,  Schatzl  Nadine  is 
megcsillogtatta  briliáns  képes-
ségeit.  Jól  megszokott  gyakor-
latát  aztán  a  beálló  Szvetlana 
Gridnyeva  is  előadta,  Barján 
Bianka  hétméteresét  hárította, 
bebizonyítva,  intuíciós  képes-
ségei  továbbra  is  átlagon  felet-
tiek.  A különbség  továbbra  is 
rohamléptekben nőtt, az utolsó 
negyedórára  16  gólos  különb-
séggel fordultak a felek. Közben 
az érdi lányok kiegyensúlyozot-
tan termelték a gólokat és végül 

az új szerzemények közül még 
Jekatyerina  Kosztjukova  is  át-
esett  a  tûzkeresztségen,  ami  a 
gólszerzést illeti, csakúgy, mint 
a fiatal tehetségek, Takács Kitti, 
Mester Nóra és Nick Viktória is. 
Hiába újonc, az egyáltalán nem 
rossz  képességû  játékosokkal 
felálló  Szeged  ellen  a  végén  a 
kiütéses  siker  is  összejött,  ami 
egyben  az  érdi  együttes  legna-
gyobb  arányú  bajnoki  sikerét 
is  jelentette,  átadva  a  múltnak 
a  Kiskunhalas  elleni  41-20-as 
győzelmet. 

ÉRD – Szeged KKSE   
39-17 (17-9)
Érd, Városi Sportcsarnok, 1150 
néző
Játékvezetők: Kékes Csaba, 
Kékes Pál
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 5 (1), Triscsuk 
Krisztina 5, Kovács Anna 5, 
Szekeres Klára 2, Kisfaludy 
Anett 4, Klivinyi Kinga 
6, Pálos-Bognár Barbara, 
Mariama Signate, Jekatyerina 
Kosztjukova 1, Katarina Krpezs 
6, Takács Kitti 3, Mester Nóra 
1, Nick Viktória 1
Vezetőedző: Szabó Edina
Szeged: Dobó Mónika, Futaki 
Hajnalka (kapusok), Tóth 
Orsolya, Hárs Adél 2, Dajka 
Bettina 2, Szuzana Csubela 5, 
Aron Andrea 1, Barján Bianka 
1, Albert Helga 1, Karsai 
Roberta, Danileja Mistric 3, 
Zsilák Katalin, Gulyás Vanda, 
Selmeci Sarolta 1, Dobó 
Andrea, Szabó Edina 1
Vezetőedző: Marosán György
Hétméteresek: 1/1, ill. 1/0
Kiállítások: 4, ill. 12 perc

Az  előző  szezon  során  már 
nehéz volt ellene érvelni, a nyári 
átigazolási  időszak  pedig  meg-
erősítette a tényt, Magyarországé 
a  világ  legjobb  női  bajnoksá-
ga.  A Győr  kétszeres  Bajnokok 
Ligája-győztesként  öregbíti  ha-
zánk elismertségét, valamint az 
FTC  is  Európa  egyik  élcsapata. 
Úgy néz ki azonban, hogy min-
den  eddiginél  nagyobb  lesz  a 
harc  a  dobogóért,  vagy  akár  a 
fővárosi zöld-fehérek megköze-
lítéséért  és  ebbe  a  versenybe 
igen  nagy  lendülettel  érkezett 
meg  a  Siófok.  A „cápalányok” 
az  előző  alapszakaszt  ötödik 
helyen zárták, és végül ugyan a 
rájátszás nem sikerült jól, mégis 
a klub egyik legnagyobb sikeré-
vel, egy kupabronzzal zárták az 
évadot. A nyár  is meglehetősen 
aktívra  sikerült,  ugyanis  nem-
zetközi  klasszisokkal  gazdago-
dott  Golovin  Vlagyimir  vezető-
edző  hölgykoszorúja.  A német 
világbajnoki  bronzérmes  Nina 

Wörz, valamint a tavalyi szerbi-
ai  világbajnokság  aranyérmese, 
a brazil Daniela Piedade egyará-
nt  a Krim Ljubljanától  érkezett 
a  Balaton  partjára,  remek  ké-
pességeik  mellett  nagyon  ko-
moly  rutint hozva a Siófokhoz. 
A Fradival  kötött  jó  kapcsolat 
továbbra  is  fennáll,  így  hár-
man  –  Szekerczés  Luca,  Deáki 
Dóra  és  Such  Nelli  –  költöz-
tek  Budapestről.  A jobbszélső 
Lukács  Viktória  visszatért  a 
zöld-fehérekhez,  de  a  siófoki 
egy  év  annyit  lendített  karrier-
jén,  hogy  most  már  a  váloga-
tott  ajtaján  dörömböl.  A Siófok 
célja  egyértelmû,  a  bajnokság-
ban a  felsőházba  jutást, a KEK-
ben pedig  a  hosszú menetelést 
tûzte  ki  célul  a  klubvezetés. 
Összességében  tehát  máris  ko-
moly  rangadó,  erőfelmérő  várt 
az  érdiekre.  Az  új  szerzemé-
nyek  közül  egyedül  Mariama 
Signate  nem  szerzett  még  gólt 
a bajnokságban, Siófokon azon-
ban  mindössze  két  percet  várt 
ezzel,  vezetéshez  juttatva  a 
vendégeket.  A további  kísérle-
tei  azonban  rendre  sikertelenül 
végződtek, igaz, a hazaiak szin-
tén  pontatlanul  próbálkoztak. 
A német klasszis Nina Wörznek 
jött  össze  az  egyenlítés,  de  az 
ÉRD  újra  meg  újra  egy  góllal 
előrébb  járt.  Az  előző  szezon 
egyik nagy  felfedezettje, Erdősi 
Ildikó  aztán  rendezetlen  véde-
lemmel  szemben egyenlített  az 
első  tíz  perc  végén.  Pastrovics 
Melinda  és  Oguntoye  Viktória 
a  legkülönfélébb  védéseket  be-
mutatva  parádéztak  saját  ka-
pujukban, mígnem meglódult a 
hazai csapat. Orbán Annamária 
kétszer  –  egyik  alkalommal  a 
sáncot is a maga javára fordítva 
–,  Nina  Wörz  és  Erdősi  Ildikó 
pedig egyszer volt eredményes, 
míg  Klivinyi  Kinga  ezen  idő-
szak  alatt  csak  egy  góllal  pró-
bálta megtolni az ÉRD szekerét. 
A kevés  gólos  mérkőzésen  ez 
a  differencia  már  megnyugta-
tóbb  előnynek  számított  és  ez-

Sima gyõzelem után szoros vereség

Borús nyárutó a Balaton partján
zel  megfelelően  is  sáfárkodott 
a Siófok. A hazai  időkérés után 
azonban  ismét  az  érdi  balátlö-
vő  szerzett  gólt,  újfent  nyílttá 
téve  a  találkozót.  Amilyen  ne-
hezen  ment  a  visszazárkózás, 
olyan  könnyedén  egy  percen 
belül Deáki Dóra  és  Such Nelli 
volt  eredményes,  visszaállítva 
a  háromgólos,  12-9-es  különb-
séget. A hajrá eleje azonban az 
érdieknek  sikerült  jobban,  a 
megállíthatatlan  Klivinyi  Kinga 
és Szekeres Klára góljai ugyanis 
egyenlítést értek. A pihenő előtt 
azonban volt még egy fordulat, 
és  Orbán  Annamária  hetesénél 
még  Szvetlana Gridnyeva  is  te-
hetetlen volt. 
  A folytatásban  a  bünteté-

sét  töltő  Kisfaludy  Anett  után 
a  hazaiaktól  Orbán  Annamária 
is  kiszállt,  Katarina  Krpezs 
pedig  azonnal  ki  is  használta 
az  egyenlő  létszámot.  A sokat 
vállalkozó  és  ebből  többször 
is  pontatlanul  célzó  Mariama 
Signate góljával aztán 15-15-nél 
ismét utolérte ellenfelét az ÉRD. 
Az utolsó bő húsz perc döntött 
tehát  arról,  hogy  a  Siófok  vagy 
az  ÉRD marad  százszázalékos, 
ugyanakkor  azt  sem  szabad 
elfelejteni,  hogy  a  hazaiak  az 
első körben Dunaújvárosból tá-
voztak  győzelemmel.  Az  eddig 
megszokott  forgatókönyvhöz 
illeszkedve aztán ismét a Siófok 
indult  meg  nagyobb  lendület-
tel,  Nina  Wörz  bombája  pedig 
megint  háromgólos  előnyt  ért, 
sőt,  Orbán  Annamária  az  ad-
digi  legnagyobb  különbségért 
próbálkozhatott  –  sikertelenül. 
Hogy az érdi szurkolók ne szo-
morkodjanak  sokat  Alja  Koren 
távozása  miatt,  arról  Katarina 
Krpezs  már  a  Szeged  ellen  is 
gondoskodott,  az  utolsó  ne-
gyedóra elején a szélről egy pör-
getett  lövéssel  lopta  közelebb 
a  csapatát,  kifogástalan  tech-
nikáról  téve  tanúbizonyságot. 
Óriási küzdelem folyt a pályán, 
ám  a  Siófok  rendre  egy  pici-
vel,  vagy  akár  többel  is,  rend-
re  az  ÉRD  előtt  volt.  A hajrát 
Szekerczés Luca betörése, majd 
talptól  eleresztett bombája nyi-
totta, amivel tartotta a háromgó-
los  különbséget  a  Balaton-parti 
együttes.  A mágikus  különbsé-
get  ezúttal  sem sikerült  jobban 

felhizlalni,  sőt,  egy  eladott  lab-
dát Klivinyi Kinga bosszult meg 
lerohanásból,  majd  Triscsuk 
Krisztina  ismét  szétzilált  vé-
delmet  hagyott  maga  mögött. 
Az  idegek pattanásig  feszültek, 
ám Such Nelli  szélsőgólja  után 
Kisfaludy Anett szabálytalanko-
dott  Daniela  Piedade-val  szem-
ben, a hétméterest pedig Orbán 
Annamária értékesítette, egy ap-
ró lépésre kerülve a két ponttól. 
A megmaradt  rövidke  időben 
azonban az ÉRD minden erejét 
felhasználva igyekezett, olyany-
nyira,  hogy  az  utolsó  percben 
Szekeres  Klára  futtából  talált 
be. A siófoki időkérés után még 
mindig  36  másodperc  volt  az 
órán  az  egyenlítésre,  ám az  ér-
diek már nem állították megold-
hatatlan  feladat  elé  a  Golovin-
tanítványokat,  hogy  lepörges-
sék  az  órát.  A Siófok  végül  45 
percen  keresztül  vezetve, meg-
érdemelten tartotta otthon a két 
pontot, és így kétségtelenül – az 
előző szezon bronzpárharcának 
mindkét  résztvevőjét  legyőzve 
– bejelentkezett a felsőházi tag-
ságra. 

Siófok KC-Galerius Fürdő 
– ÉRD 24-23 (14-12)
Siófok, Beszédes József Áltanos 
Iskola Sportcsarnok, 600 néző
Játékvezetők: B. Pech Katalin, 
Vágvölgyi Mária
Siófok: Valiantsina Kumpel, 
Pastrovics Melinda (kapusok), 
Schneider Éva, Daniela Piedade 
de Oliveira, Nina Wörz 5, 
Szabadfi Ágnes 1, Szekerczés 
Luca 4, Szalai Babett 1, Orbán 
Annamária 5 (2), Fauszt Éva, 
Deáki Dóra 1, Németh Csilla, 
Such Nelli 4, Erdősi Ildikó 3, 
Termány Rita, Buzsáki Nikolett
Vezetőedző: Golovin Vlagyimir
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 1, Triscsuk Krisztina 4, 
Kovács Anna 1, Szekeres Klára 
2, Kisfaludy Anett, Klivinyi 
Kinga 8, Pálos-Bognár Barbara, 
Mariama Signate 4, Jekatyerina 
Kosztjukova, Katarina Krpezs 3, 
Takács Kitti, Mester Nóra, Nick 
Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2
Kiállítások: 10, ill. 10 perc

További eredmények:
1. forduló
Győri Audi ETO KC – Eubility 
Group Békéscsabai ENKSE 35-
17 (16-8)
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– MTK Budapest 33-26 (18-12)
Ipress Center-Vác – 
Mosonmagyaróvári KC SE 21-22 
(10-11)
Fehérvár KC – DVSC-TVP-
Aquaticum 23-20 (12-12)
Dunaújvárosi Kohász KA - 
Siófok KC-Galerius Fürdő 24-26 
(13-13)
2. forduló
Szeged KKSE - FTC-Rail Cargo 
Hungaria 24-43 (14-23)
  Szarka András

Triscsuk Krisztina nevéhez fûzõdött az évad elsõ érdi gólja – a Szeged ellen

Az Orbán Annamária és Nina Wörz által alkotott siófoki magyar-német 
falon Szekeres Klára próbál átugrani

SZEPTEMBERI AKCIÓ
A LAKÓTELEPI HÚSBOLTBAN!

s. comb 1199.-
s. lapocka 1189.-
s. dagadó 1179.-
s. tarja 1179.-
s. oldalas 1159.-
s. karaj 1259.-
s. karaj filé 1499.-
s. tarja filé 1399.-
s. csülök 998.-
s. láb 399.-
zsírszalonna 499.-
toka szalonna 599.-

csirke comb 769.-
cs. szárny 599.-
farrészes cs. comb 599.-
cs. mell filé 1398.-
tanyasi csirke egész 799.-
tanyasi csirke comb 799.-
tanyasi csirke szárny 699.-
cs. farhát 199.-
cs. máj 769.-
tanyasi cs. mell 1098.-
házi hurka 998.-

1298.-

Érd, Béke tér 7. A-B


