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Testvérvárosok
Idén a család, demográfiai helyzet volt a témá-
ja a kerekasztal-beszélgetésnek.

2

Új könyvtár épülhet
A mûvelõdés helyszínei formálhatják igazi 
közösséggé az érdieket.

3

Csapadékvíz-elvezetés

Az elmúlt hetek idõjárása – és az annak nyomán tapasztalható szélsõséges csapa-
dékmennyiség – bebizonyította, hogy Érd egyik legsürgetõbb gondja a szennyvíz-
csatorna megépítése után a csapadékvíz-elvezetõ rendszerek kiépítése. A múlt heti 
esõzés extrém mennyiségû csapadékkal járt és országszerte hatalmas áradásokat 
okozott, és arra is számítani lehet, hogy a jövõben lesznek még hasonló események. 
 5. oldal

Babaszoba Bukfenccel és Ringatóval
Szeptember 10-én babaszo-
bát adtak át a mûvelõdési köz-
pontban, azzal a céllal, hogy 
az intézményben mûködõ kis-
gyermekes foglalkozásoknak 
bababarát környezetet bizto-
sítsanak. A teremben puha 
szõnyeg, kisbútorok, játékok, 
hatalmas tükör és mesede-
koráció fogadja a gyerekeket 
és szüleiket. A babaszobának 
nagy sikere van, hiszen a 
mûvelõdési központban he-
tente több zenei vagy moz-
gásos foglalkozást tartanak a 
legkisebbeknek. 8. oldal

Közönségtalálkozó

Hol tartunk, hogyan helyezzük el hazánkat Európában 
és a világban? Mit gondol a írónõ a közéletrõl, házas-
ságról, családról és az egyéni küldetésrõl? – többek 
között ezekrõl a fontos kérdésekrõl is a maga „spi-
rituális realizmusával” beszélt Jókai Anna Kossuth-
nagydíjas író az érdi könyvtárban szeptember 12-én 
megtartott közönségtalálkozón.  7. oldal

Tanévkezdés
Idén is telt házzal indult a tanév a Érdi Vörös-
marty Mihály Gimnáziumban.

9

Egy félidõ, két gól
Az érdi labdarúgók hozták a „kötelező” győ-
zelmet Tápiószecső csapata ellen.

16

Tigrisek

Nem mondható, hogy vi-
dám és könnyed éveit éli 
meg városunkban a ponto-
san 13 esztendõvel, 2001. 
szeptemberében megala-
kult Tigers SE.  13. oldal

Gyõzelem

Küzdelmes mérkõzésen 
nyertek az érdi kézilab-
dázónõk a Mosonmagyar-
óvár csapata ellen.  
 16. oldal
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Az Állatok világnapja alkalmából, szeptember 28.-án 
különleges programokkal, kulisszatitkokkal, szűrőház látogatással, 
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rendbe tenni, ami szintén óriá-
si feladat egy ekkora városban. 
Ugyanakkor az is látható volt, 
hogy az érdi diákok középisko-
lai elhelyezését is meg kell olda-
ni, mert a csaknem 600 tanulóra 
mindössze 400 hely jutott a vá-
ros középfokú oktatási intéz-
ményeiben, ezért a Gárdonyi 
iskola új épületében bevezették 
a gimnáziumi oktatást. Hogy ez 
mennyire időszerû lépés volt, 
az is igazolja, hogy idén sike-
resen érettségizett ott az első 
nemzedék, és sokan folytatják 
is a tanulmányaikat. Egyébként 
tagadhatatlan, hogy a város fej-
lesztésének szinte minden terü-
lete beleszól a családok életébe, 
és meghatározza annak minősé-
gét –, húzta alá a polgármester – 
ezért a városvezetés a kezdetek-
től fogva kiváló kapcsolatot ápol 
az Ága-Boga Nagycsaládosok 
Egyesületével. Talán az el-
mondottaknak is köszönhe-
tő, hogy a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületétől Érd 
2008-ban elnyerte a Családbarát 
Önkormányzat címet. Beveze-
tője végén T. Mészáros András 
röviden kitért a jövőbeni fel-
adatokra is, amelyek között a 
legfontosabb, hogy minél több 
fiatal helyben tudjon elhelyez-
kedni, hogy a város valamennyi 
lakosa igazi otthonának érezze 
Érdet. 

A polgármester gondolat-
ébresztő szavait követően 
Adam Margraf, Lubaczow al-
polgármestere osztotta meg a 
lengyel város családpolitikájá-
nak jelentősebb mozzanatait. 
Hangsúlyozta: egészséges csa-
ládok nélkül nem lehet fejlődést 
elérni, ezért nagy figyelmet kell 
fordítani a megfelelő családpo-
litika kialakítására, amelyben 

szerepe van ugyan a szociális 
segítségnyújtásnak is, de nem 
ez az elsődleges célja, hanem 
az, hogy biztosítsa a megfelelő 
társadalmi és gazdasági köze-
get ahhoz, hogy a család meg-
álljon a saját lábán, és fejlő-
dőképes legyen – tette hozzá 
az alpolgármester. Felsorolta a 
lengyel önkormányzatok által 
adható támogatásokat, kiemel-
ve, hogy a lengyel lakosság is 
ijesztően elöregedik, miközben 
a születések száma nem növek-
szik. Ennek ellenére a lengyel 
kismama szülés után csak 3 
hónapig kaphatja meg a fize-
tése 100 százalékát, vagy  azt 
választhatja, hogy hat hónapig, 
esetleg egy évig marad otthon 
szülési szabadságon, de ekkor 
meg kell elégednie a fizetése 80 
százalékával. Demeter Mária, 
Szászrégen önkormányzatának 
képviselője a romániai helyzet-
ről szólva elsősorban azt a fon-
tos kérdést vetette fel, hogyan 
lehet képes egy nő arra, hogy a 
karriert és a családot összehan-
golja. A fogyasztói társadalom 
egyik velejárója ugyanis, hogy 
az igények megnövekedése mi-
att egyáltalán nem elég már az 
a fizetés, amit a családfő hoz 
haza, az anyának is munkába 
kell állnia. Ezért nagyon fontos 
lenne, ha a háztartási munkák-
ban és a gyermeknevelésben is 
elérnék a valós egyenjogúságot, 
és a nők meg a férfiak egyenlő 
részben vállalnák fel a családon 
belül is, és nem csak az édes-
anyára hárulna minden otthoni 
feladat. 

Kern Sólya Mária polgármes-
teri tanácsos Szabadkáról, az 
Európai Unión kívüli Szerbiából 
érkezett. Mint elmondta, a 
demográfiai válság a volt 
Jugoszlávia utódállamát is utol-
érte, de ezen belül a Vajdaságot 
még drasztikusabban érin-
ti, ezért is tartja fontosnak a 
Testvérvárosi kerekasztalt, 
amelyen tapasztalatokat szerez-
het a gyermekvállalást ösztön-
ző családtámogatási formákról 
is. Gazdaságilag roppant nehéz 
helyzettel küzd Szerbia, óriási 
a munkanélküliség, ezért ren-
geteg az olyan család, amely-
ben a családfő, vagy mindkét 
szülő külföldi munkavállalásra 
kényszerül. Ugyanakkor sú-
lyos probléma, hogy azokban a 
családokban születik a legtöbb 
gyermek, amelyekben nem ké-
pesek eltartani őket, míg azok 
a házaspárok, amelyek anyagi 
helyzetükből adódóan képesek 
lennének több utód vállalására 
is, erre – főként kényelmi szem-
pontok miatt – nem hajlandóak. 
Ezért Szabadkán olyan család-
barát programok bevezetésén 
gondolkodnak, amelyek a jól 
szituált fiatalokat több gyermek 
vállalására ösztönöznék.

A Testvérvárosi kerekasztalt 
követő délutánon a külföldi de-
legációk tagjai részt vettek az 
Érdi Napok további programja-
in. Bálint Edit
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A polgármester  
fogadóórája:

T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes 
bejelentkezés a 23/522-313 tele-
fonszámon.  

Az alpolgármester fogadóórája:

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  
Képviselői 
fogadóóra 

minden hét keddjén 9-
12 óráig, telefon egyez-
tetés alapján.

 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  
Könyvtárban,  
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

Több éves hagyomány, hogy az 
Érdi Napok kulturális program-
sorozat indító utcabáljára a vá-
ros vendégül látja testvérváro-
sainak delegációit, és amellett, 
hogy a vendégek részt vesz-
nek a látványos, szórakoztató 
programokon, egy-egy aktuális 
témában konferenciára, illetve 
kerekasztal beszélgetésre is sor 
kerül. Korábban téma volt már 
az európai integráció, a gazda-
sági fejlesztés, a térség jövője és 
sok egyéb fontos kérdés. Ennek 
a 2006-ban kezdődő, hasznos 
tapasztalat- és eszmecserének 
az idén a család volt a témája. 
Érd hat testvérvárosa közül ezút-
tal csak három tudott élni a meg-
hívással, így a mûvelődési köz-
pontban megtartott kerekasz-
tal-beszélgetésen Lubaczów, 
Szászrégen és Szabadka, vala-
mint a házigazda, Érd delegá-
ciója vett részt. A beszélgetés 
előtt Szedlacsek Emília, a 
Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ igazgatója köszöntötte 
a megjelenteket, és röviden be-
mutatta városunk mûvelődési 
életét. A kerekasztal mode-
rátora Baracskayné Komonyi 
Angéla, az önkormányzat mun-
katársa  volt, aki először T. 
Mészáros Andrást kérte fel, 
hogy mondja el a család köré 
összpontosult témához fûződő 
bevezetőjét. Érd Pest megye leg-
nagyobb és legdinamikusabban 
fejlődő városa, amelynek immár 
– Budapesthez hasonlóan – sa-
ját agglomerációja van, hiszen 
városunk a közel települések já-
rásközpontja is egyben – mond-
ta a polgármester, majd azzal 
folytatta, hogy a város lakossá-
ga évek óta olyan rohamosan 
növekedett, hogy ezt igencsak 
nehéz volt infrastruktúrával kö-
vetni. Mivel a családi házas, 

jó levegőjû környezetbe főként 
a kisgyermekes családok köl-
töznek, Érden az átlag életkor 
30 év alatti. Nyugodtan mond-
hatjuk tehát, hogy városunk, 
szerencsére azon ritka kivételek 
egyike, ahol az ijesztő országos 
és európai adatokkal ellentét-
ben, egyáltalán nincs demográ-
fiai válság, így nekünk egészen 
más problémákat – a bölcsődei 
és óvodai elhelyezés jelentős 
bővítését, valamint a helyi kö-
zépiskolai rendszer átalakítását 
kellett sürgősen megoldanunk, 
amikor a 2006. évi önkormány-
zati választás után átvettük a 
város vezetését – fejtette ki a 
polgármester. 

– Akkor még csaknem ezer 
apróság maradt ki az óvodai 
ellátásból azért, mert nem volt 
számukra elég hely a nevelési 
intézményekben. Világos volt 
számunkra, hogy ennek meg-
oldása mindenképpen sürgős 
feladat, mert az egész család 
egzisztenciáját veszélyezteti, 
ha a szülők azért nem tudnak 
munkát vállalni, mert nincs ki-
re hagyni a kisgyermekeiket. 
Bővítettük tehát az intézménye-
ink nagy részét, és új óvodát is 
építettünk, így ennek eredmé-
nyeként, nyolc év után végre 
elmondhatjuk, hogy aki Érden 
óvodába szeretné járatni a cse-
metéjét, ma már mindenképpen 
megteheti. Lehet, hogy nem a la-
kóhelyéhez legközelebbi intéz-
ményben sikerül elhelyezni, de 
a főként gépjármûvel közlekedő 
szülőknek ez már nem jelenthet 
akkora problémát, mint a hely-
hiány – húzta alá T. Mészáros 
András, majd beszélt arról is, 
hogy a következő fontos feladat 
a helyi közösségi közlekedés 
megoldása, de ehhez minde-
nekelőtt az utak állapotát kell 

Idén a család volt a témája a testvérvárosok kerekasztal-beszélgetésének

Érden nincs demográfiai válság
Városunk szerencsére azon ritka kivételek egyike, ahol az ijesztõ országos és eu-
rópai adatokkal ellentétben, nincs demográfiai válság, így nekünk egészen más 
problémákat, egyebek között a bölcsõdei és óvodai elhelyezés jelentõs bõvítését, 
valamint a helyi középiskolai rendszer átalakítását kellett sürgõsen megoldanunk – 
emelte ki T. Mészáros András polgármester az idei, szeptember 6-án megrendezett 
Testvérvárosi kerekasztal bevezetõjében, amelynek témája ezúttal a család volt. 

A testvérvárosok delegációi nagy érdeklõdéssel hallgatták, hogy az egyes települések milyen programokkal, fej-
lesztésekkel segítik a családokat
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A delegációkat elõször Szedlacsek Emília, a mûvelõdési központ igazgató-
ja üdvözölte - a kulturális programokról is tájékoztatta õket



Érdi Újság 3XXIV. évfolyam, 2014. szeptember 18.

Érden még épültek kalákában 
házak, mert összetartottak az 
emberek. Kénytelenek voltak 
 összetartani, mert a hiánygazdál-
kodásban nemcsak a malterkeve-
réshez nélkülözhetetlen sör volt 
hosszú ideig nehezen beszerez-
hető hiánycikk, a tégla és a mész 
mellett, de a szekértelem is. És 
nem is annyira a közös munká-
ra szólító hivatalos propaganda 
hozta össze a vasárnapi építke-
zőket, hanem a szükség. A jó 
kisiparosokat addig piszkálták 
az adóval, az ellenőrzésekkel, a 
szabályozókkal, addig igyekeztek 
a kizsákmányolók ellenségképére 
maszkírozni őket, míg be nem 
kényszerültek az ipari szövetke-
zetekbe, vagy el nem menekültek 
a nagyiparba. Csepel és Dél-Buda 
vagy Soroksár így szippantotta föl 
Érdet, a kiváló, képzett és önálló 
gondolkodású mestereket, hogy 
azok fogukat szívva öntudatos 
proletárok legyenek. Akkoriban 
az állami építkezések lakótele-
pekre és nagy ipari beruházá-
sokra szakosodott keretei közül 
hiányzott az a kisebb léptékû, a 
családi házakhoz értő vállalkozói 
réteg. Így a hatvanas, hetvenes 
évek idején a családi kapcsolatok, 
a barátságok, a szélesebb isme-
retségi kör hozta össze a kivite-
lezésre szakosodott csapatokat. 
Kalákában dolgoztak az emberek, 
pedig magát a fogalmat régen el-
felejtették és azt csak a kodályi 
elvek alapján verseket megzené-
sítő, mára már Kossuth-díjas ze-
nekar hozta vissza a köztudatba. 
Akkoriban persze a megfelelő 
minőségû építőanyagok beszer-
zése sem volt egyszerû dolog. 
Mindig azt kellett megvenni, amit 

éppen kapni lehetett, vagy amit 
finom huncutsággal az állami vál-
lalatok keretei közül „ki lehetett 
menteni”. Ha a környező mező-
gazdasági termelőszövetkezetek 
valamelyik ügyesen szervezett 
melléküzemága vállalkozott épít-
kezésre, az ottani vezetők köny-
nyen megégethették az ujjukat. 
A mostanában napvilágot látott 
perek kötete több ezer agrárgaz-
dasági vezető kálváriáját mutatja 
be. Azokét, akik komolyan vették 
a reformok irányát és a vállalkozá-
sok szabadságát. A politika bármi-
kor leszámolhatott az ambiciózus 
„kapitalista elhajlókkal”. De ezer 
sebből vérzett az a szövetkezeti 
mozgalom is, amelyet gúzsba kö-
tött a tervgazdálkodás, a sikerek 
esetén a gyanakvás, az irigység 
is. A kényszerrel összeterelt gaz-
dálkodók nem felejtették el a té-
eszszervezések több hullámban 
elszenvedett pofonjait sem. Tehát 
amilyen közel van, éppolyan tá-
vol esik hozzánk Dánia. És nem 
a szomorú sorsú királyfi hiányzik 
innen a dél-budai halmok lanká-
iról – hirtelen épségben maradt 
várat sem tudnánk helyszínül kí-
nálni a Shakespeare-i hősnek –, 
ám a dán mezőgazdaság nem is 
volt sehol, mikor Európa számon 
tartotta az itteni gyümölcsösö-
ket, a környék állatállományát, 
a szőlő ültetvényekről nem is 
beszélve. A népfőiskola is csak 
egyre halványuló emlék Érden. 
A hozzá köthető termelési kul-
túrát meg leradírozta az elmúlt 
fél évszázad, pedig akkor már 
éppen a németalföldi szövetke-
zési tapasztalatokat igyekeztek 

a szakemberek, sokszor az esz-
mék környékén forgolódó jeles 
szépírókkal karöltve, terjeszteni. 
Ráadásul a magyar hagyomány 
mégkorábbra nyúlik vissza, hi-
szen ha a nemzeti függetlenség, 
a gazdasági fejlődés magyar re-
formkori bajnokai zömmel a kis-
nemesség köréből kerültek ki, a 
szövetkezeti gondolatot egyene-
sen Magyarország egyik mágnás 
családjának tagja ötölte ki, gróf 
Károlyi Sándor személyében. 
A termelési és felvásárlási, érté-
kesítési keretek egyrészt jelentős 
önállóságot és mozgásszabad-
ságot hagytak a gazdálkodók-
nak, másrészt a hatékonyabb, 
korszerûbb termelési módokat 
népszerûsítették, harmadrészt 
garantálták a piacra jutást, és a 
befektetett munkához méltó 
megélhetést. Baranyai Nándor, 
aki 1914-től mintegy 30 éven át 
volt Érd főjegyzője, 1917-ben 
Kéry Nándorral megalapította a 
településen a Hangya Fogyasztási 
és Értékesítő Szövetkezetet, 
amelynek elnöke is lehetett. 
Ám a második világégés után 
néhány esztendővel ugyanazt 
a türelmetlenséget, ugyanazt a 
világmegváltó buzgalmat erőltet-
ték a „holnapra megforgatjuk az 
egész világot” katonái. Akinek 
csak néhány négyzetméter kertje 
van ma Érden, akinek egyetlen 
tyúkja kárál a kertben, az is tudja, 
hogy a növényeket és az állatokat 
a legkevésbé sem érdekli az em-
beri szándék, ők csak a végtelen 
türelemre és a gondoskodásra vá-
laszolnak kedvezően. Innen kel-
lene valahogy újra kezdenünk, 
mint a hangya, vagy a Hangya.  �
� Antall�István

Hangyaszorgalom

Gyönyörű sorokkal köszöntöt-
te az évszakot a költő, úgy 166 
évvel ezelőtt: Itt van az ősz, itt 
van ujra,/S szép, mint mindig, 
énnekem./Tudja Isten, hogy 
mi okból/Szeretem? de sze-
retem. Természetesen Petőfi 
Sándor ezúttal is bölcsességet 
írt, valóban szeretnivaló ez a 
mostanában kezdődő három 
hónap, ha nem is tudjuk pon-
tosan megfogalmazni, hogy 
miért. Mert érkezhet – sajnos, 
már eddig is érkezett – zord 
idő is, szélviharral, bőséges-
nél is több csapadékkal, ára-
dással, de már olykor kisüt a 
nap, és okkal várhatjuk, hogy 
a sötét felhők is előbb-utóbb 
eloszlanak. Akkor pedig ki-
bontakozhatnak előttünk az 
évszak szépségei: a szüretre 
váró fürtök a tőkéken, az ezer-
színű levélpalástba burkolózó 
fák, bokrok, amelyek alig vár-
ják a kirándulók látogatását. 

Mielőtt azonban teljesen el-
érzékenyülnénk a természeti 
képeken, érdemes néhány pil-
lantást vetni közvetlen környe-
zetünkre, a szoros értelemben 
vett emberi környezetre. Úgy 
tűnik, a viharok itt is meg-
tették, megteszik a magukét: 
nyomott hangulatú ébredések 
és ingerült mondatok nehezí-
tik időnként az otthoni min-
dennapokat, a „külvilágban” 
durva kitételeket sem nélkü-
löző közéleti vitáknak lehe-
tünk tanúi, ráadásul szomorú 
gyakorisággal kell ismert és 
kevésbé ismert embertársa-
inktól örök búcsút vennünk. 
Lehet, hogy az idegrendsze-
rünk, fizikai állapotunk ér-
zékenyebb lett a meteoroló-
giai változásokra? Valamilyen 
szintű összefüggés nyilvánva-
lóan kimutatható az időjárás, 
az egyéni és a közhangulat 
alakulása között, erről hall-
hattunk már szakértői véle-
kedéseket is, vannak azonban 
olyan jelenségek, amelyeket 
nem lehet az időjárás szám-

lájára írni. Kézenfekvő a pél-
da, és valamelyest össze is 
kapcsolja az előző kérdéskö-
röket, nevezetesen az esőzés 
és a közélet összefüggését az 
a szűkebb és tágabb környe-
zetben egyaránt tapasztalható 
jelenség, ahogy igyekeznek 
néhányan népszerűségi tőkét 
kovácsolni az időjárás jelen-
ségeinek felhasználásával. 
Ott még nem tartunk – bár 
elképzelhető, hogy eljutunk 
addig is –, hogy a felhőszaka-
dást valamelyik „megmondó 
ember” a vele szemben álló 
politikai oldal ármánykodásá-
nak állítsa be, sok más azon-
ban elhangzott országosan is, 
meg itt, a városban is. Jelen 
néhány soros írás nem teszi 
lehetővé a szakmai részletek 
ismertetését, a hozzáértés lát-
szatát keltő szánalmas han-
goskodás-folyamból azonban 
érdemes kiemelni egy-két 
kitételt. Mindenekelőtt azt a 
próbálkozást, ahogy víz, vagy 
bármilyen más kárt elszenve-
dett embertársaink helyzetét, 
az őt ért veszteséget kísére-
lik meg politikai nyereséggé 
formálni, a másik fél lejára-
tására felhasználni. Ezek a 
módszerek ugyanis nemcsak 
hazugok, hanem etikátlanok 
is, nélkülözik a közéleti sze-
replőtől elvárható tisztesség 
minimumát is.

Bízhatunk azonban abban, 
hogy a sötét felhők – az égbol-
ton is, meg másutt is – hama-
rosan eloszlanak, mint eddig 
is tették. És arról sem szabad 
elfeledkezni, hogy bár most 
ősz van, de utána gyönyö-
rű, hóeséses tél, majd virág-
zó tavasz következik, nem is 
szólva a tomboló, napsütéses 
nyárról…

A szerkesztõ jegyzete

Itt az õsz

A könyvtár minden időben a 
kultúra és a közösségi esemé-
nyek színtere. Érden is így van 
ez, természetesen, bár több-
ségében az állapotuk nem ép-
pen megfelelő. 

– A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár telephelyei: a Hivatal-
nok utcában a felnőtt- és gye-
rekkönyvtár, a Jószomszédság 
könyvtár Érdligeten, a Parkvárosi 
könyvtár a Parkvárosi közösségi 
házban. Az Alsó utcában talál-
ható a zenei könyvtár, amelynek 
épületét négy éve újította fel az 
önkormányzat. Ezt leszámítva a 
könyvtáraknak helyet adó épü-
letek valóban elavultak, rossz 
mûszaki állapotban vannak, 
és az igényekhez méretükben 
sem tudnak alkalmazkodni. Az 
említett épületek közül elsősor-
ban az érdligeti Jószomszédság 
könyvtár felújítása sürgető fel-
adat – minősíti a helyzetet Bács 
István. – Ebben a Bauhaus stí-
lusjegyeket viselő épületben élt 
és alkotott Csuka Zoltán.

– A hírek szerint Parkvárosban 
új könyvtár nyílhat. Mikorra 
várható ez?

– A parkvárosi könyvtár hely-
zete megoldódni látszik. 2015-
re elkészül az Interspar áruház, 
ahol 500 négyzetméteren egy 
új, korszerû könyvtárat tudunk 
kialakítani. Itt egy állományfris-
sítés után 10.000 kötet kényel-
mesen elfér majd úgy, hogy egy 
50-60 fő befogadására alkalmas 
közösségi tér is kialakul. Itt 
nyugdíjas klubok, egyesületek 
tarthatják találkozóikat. 

– Idén, épp a napokban ün-
nepli majd 60. születésnapját a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár. 
Terveznek valamilyen fejlesztést 
az évforduló alkalmából?

– Igen, a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár méltó elhelyezésére 
valóban megoldást kell találni. 
Érd Megyei Jogú Város tavaly 
megvásárolta a volt Csatornamû 
telephelyét a Felső utca 9. szám 
alatt. Miután megépült a város 
új főtere és a sétány – amely-
lyel a telek hosszú, 66 méteres 
szakaszon határos –, valamint 
felújítottuk a Magyar Földrajzi 
Múzeumot és a Gesztelyi házat, 
a környék megfelelő környezete 
lehet egy új könyvtár kialakítá-
sának. A jelenleg hatályos Helyi 
Építési Szabályzat erre a tömbre 
vizionálja az új városi könyvtár 
felépítését.

– Vannak konkrét tervek is 
már az új épületre?

– 2013-ban kereste meg a 
főépítészi csoportot Klujber 

A mûvelõdés helyszínei formálhatják igazi közösséggé az érdieket

Készülnek az új városi könyvtár tervei
Régóta beszédtéma a városban, hogy a városi könyvtár elhelyezése, mérete 
egyre kevésbé felel meg az igényeknek. Mi várható, mire számíthatnak az érdi 
könyvtárlátogatók a közeljövõben – errõl beszélgettünk Bács István polgármesteri 
fõtanácsadóval.

Bence, a Budapesti Mûszaki 
Egyetem hallgatója, aki vizs-
gamunkának választotta az új 
könyvtár épületét. A leadott 
anyagot az egyetem professzo-
rai kiemelt 5-ös érdemjeggyel 
jutalmazták.

– E tervek szerint milyen len-
ne az új könyvtár?

– Klujber Bence egy, a megnö-
vekedett igényeknek megfelelő 
könyvtárépületet tervezett, hi-
szen a könyvállomány draszti-
kus növelése is elkerülhetetlen. 
Összehasonlításként néhány 
vidéki könyvtár állománya: 
Budaörs 60.000;  Százhalombatta 
80.000; Kaposvár 326.000 kötet. 
Érden a könyvtár aktív állomá-
nya 105.000 kötet.

– Elfogadta a városvezetés ezt 
a tervet?

– A jelenlegi terv remek ki-
indulópont és vitaalap. Vannak 
olyan elképzelések, miszerint az 
új városi könyvtár mellett eb-
ben a tömbben lenne célszerû 
elhelyezni az új mûvelődési 
központot és talán a zeneiskolát 
is. Ekkor létrejöhetne egy olyan 
kulturális-mûvészeti tömb, 
amely élettel telített az év min-
den napján. Fontos erre áldozni, 
hiszen a város nem csak beton 
és aszfalt. A város egy közös-
ség, amit – véleményem szerint 
– csak a kultúra tud összeková-
csolni. Az Érd Aréna, a Városi 
Galéria, a könyvtár, a múzeum, a 
mûvelődési központ – ezeknek a 
középületeknek az események-
kel való megtöltése és az azokon 
való részvétel formálhatja a vá-
roslakókat érdi közösséggé. Ha 
ezeket egymás után bezárnánk, 
mert a demagógia térnyerése 
okán nem lenne anyagi forrá-
sunk fenntartani őket, kulturális 
programként nem maradna más, 
mint az újonnan aszfaltozott 
utakon táncoló gyíkokra réved-
ni üveges tekintettel. És valljuk 
be, ennek nem csak közösség- 
és értékteremtő képessége, de 
a hasznossága is maximum egy 
flashmobét szárnyalja túl.

 Szentiványi�Zoltán

Néhány részlet a tervezés alatt álló új könyvtár látványtervébõl
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Két Urbán-kötetet mutattak 
be szeptember 10-én a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtárban. 
A Paradicsommadár címû no-
velláskötet szerzője Urbán Péter, 
az Érdi sajtótükör (1894-1973) 
címû könyvet pedig Urbán 
László országos és megyei na-
pi- és hetilapokban megjelent 
cikkekből, írásokból szerkesz-
tette. Az est folyamán mind-
két szerzővel Bencsik Ildikó, 
a könyvtár igazgatóhelyettese 
beszélgetett. Urbán Péternek ez 
az első kötete, amely 4 fejezetre 
bontva, összesen 24 elbeszélést 
tartalmaz, és nyolc év termé-
sét tárja olvasói elé. A szerző 
elárulta, a címe legfeljebb me-
taforikusan ad támaszt a tar-
talmáról, de tulajdonképpen 
véletlenül nevezte el a könyvét 
Paradicsommadárnak, legfő-
képpen azért, hogy szakítson 
azzal a bevett szokással, hogy 
egyik novellája címét kapja 
kötet. Paradicsommadár tehát 
nincs is a könyvben, vannak 
azonban végvárról szóló elbe-
szélések, a középkorban és az 
újkorban játszódók, háborús 
események, aknászok, sőt, még 
szürreális történetek is. Urbán 
Péter szerint a háborús helyzet 
jó téma, mert eleve konfliktu-
sok színhelye, ám ő elsősorban 
azokról szeretett volna írni, akik 
nincsenek benne a történelem-

könyvekben, hanem olyan „hét-
köznapi hősök”, akik a végvára-
kon, a pusztákban harcoltak. Õt 
elsősorban az érdekelte, hogy a 
névtelen vitézek hogyan élték 
meg a csatákat. Elárulta, a sze-
replők karaktere már adott volt, 
többnyire hozzájuk „igazította” 
a történeteket, amelyekben az 
események többé-kevésbé ösz-
szefüggnek. Karaktereit viszont 
napjainkból, azaz civil foglal-
kozásából merítette, ugyanis 
– édesapjához hasonlóan – párt-
fogó felügyelőként dolgozik, 
így lehetősége van arra, hogy 
sokféle karaktert megismerjen. 
Egyes történetekből regényt is 
szeretne írni a későbbiekben, 
ám nem mindegyik novellahős-
ből farag majd regényhőst, csak 
azokból, ekik ott is megállják 
majd helyüket. Urbán Péter a 
Magyar Napló szerkesztőjeként 
is dolgozik, és azt is megtudtuk 
róla, hogy már nagyon régóta 
írónak készül, de első kötetével 
mégis harmincéves koráig várt, 
mert úgy érezte, írásai most 
értek meg egy könyv publikálá-
sára. A II. világháborúba vissza-
vezető elbeszélés a Don-kanyari 
csata visszavonulásának valós 
története, ami a ma 102 éves 
Palotás Mihály elmondásából 
született. A kötet utolsó feje-
zetében viszont elrugaszkodik 
a valóságtól, ugyanis ezeknek 

az elbeszéléseknek a hősei új-
kori lovagok, akik visszatérnek 
a túlvilágról, és itt esnek meg 
velük mindenféle furcsaságok. 
A Paradicsommadár szerzője 
elárulta, a folytatás a novellás-
kötetből készülő regénye lesz, 
de nemrégiben elkezdett fes-
tészettel is foglalkozni, amely 
mûfajban még keresi a helyét. 
Mindenesetre két alkotását a 
könyvbemutatóra is elhozta, 
és bízik benne, hogy majd egy 
önálló tárlata is lesz hamaro-
san. 

Az édesapa, Urbán László iro-
dalomtörténész 83-ik kötetén 
van túl, amelyek túlnyomórészt 
írókról szólnak, de ahhoz, hogy 
egy-egy könyve megjelenhes-
sen, fáradhatatlanul kutat és 
búvárkodik a könyvtárakban. 
Mivel rengeteg régi sajtótermé-
ket átolvasott, állhatatos mun-
kája során rengeteg érdi vonat-
kozású cikkre is bukkant, ame-
lyeket összegyûjtve, Érd a sajtó 
tükrében címmel, két kötet is 
született. Egyik az 1894-1948 kö-
zött megjelent írásokat, a másik 
1950-1961 közötti, Érdről szóló 
cikkeket mutatja be. E két könyv 
újragondolt és újabb szövegek-
kel kibővített változata a most 
bemutatásra kerülő Érdi sajtó-
tükör (1894-1973) címû kötet, 
amely az első kettő ötvözetéből 
jött létre. Urbán László hangsú-
lyozta: ezt a könyvet azoknak 
szánta, akik mostanában költöz-
tek Érdre, és szinte semmit nem 
tudnak a város múltjáról. Az est 
folyamán is sokat mesélhetett 
volna a múltról és az újságcik-
kek hátteréről is, hiszen a kötet-
ben nem a saját tapasztalatait, 
hanem a sajtóban megjelent írá-
sokat közli hitelesen, változtatás 
és véleményezés nélkül, de így 
is kirajzolódik a kötetből a vá-
ros mintegy 80 éves történelme. 
Urbán László csupán néhány ér-
dekességre hívta fel a közönség 
figyelmét, például a Doberdóra, 
amit kevesen ismernek. Éppen 
Gelléri Andor Endre írásait ku-
tatta, amikor az egyik lapban 

rábukkant a „Kilakoltatottak fa-
luja” címû riportra. Egy angol-
magyar bank telekspekulációja 
miatt mintegy hatszáz, fizetés-
képtelen család került abba a 
rettenetes helyzetbe, hogy ki-
lakoltatták őket Budapestről az 
érdi Doberdóra, gyakorlatilag a 
puszta mezőre és sárba, ahol 
nem volt semmijük. Néhányan 
a sziklákba vájtak lyukakat, ott 
húzták meg magukat. Alkalmi 
munkából és segélyből éltek, 
sokan lopni kényszerültek. Ez 
az áldatlan helyzet újabb tíz 
évre visszavetette Érdet a fejlő-
désben, hiszen csaknem kétezer 
emberről, köztük rengeteg gyer-
mekről kellett gondoskodni. 
Egyébként ez a település mindig 
forráshiánnyal küszködött, mert 
mindig csupán a töredékét kap-
ta annak a támogatásnak, ami 
más, ennél jóval kisebb Pest 
megyei településeknek jutott. 
Nem csoda, hiszen 12 évig egy 
budapesti doktornő képviselte 
Érdet, akinek fogalma sem volt a 
település problémáiról, de nem 
is nagyon érdekelte. Néha vi-
szont nemcsak a forráshiány, 
hanem a pénz is képes volt 
felborítani a település nyugal-
mát. Ilyen volt a vízelvezető 
árkok építése, amit olyan fe-
jetlenül végeztek el a kivitele-
zők, hogy több boszszúságot 
és bajt okoztak a lakóknak, 
mint jót. A Vörösmarty gim-
názium építése sem volt egy 
fáklyásmenet, különösen, ami-
kor a fővállalkozó összeveszett 
az alvállalkozóval, így még a 
névadó ünnepség alatt is foly-
tak a munkálatok. Azokban az 
években, amikor végre Érdre is 
jutott egy kis forrás, leginkább 
esztelenül, meggondolatlanul 
csaptak bele a költekezésekbe 
– mesélte a kötet szerkesztője. 
A „jöttment” kifejezést itt-ott 
még ma is hallani, így nevezték 
a betelepülőket. Az igazi „jött-
mentek” azonban elsősorban 
azok voltak, akik jöttek, majd 
tényleg mentek is! Õk a fővá-
rosból kijárva, olcsón vásárolt 
telken építették fel a házukat, 
majd hangosan követelték hoz-
zá az infrastruktúrát, de amikor 
felmentek az ingatlanárak, jó 
haszonnal rögtön túl is adtak a 
tulajdonukon és eltûntek. Volt 
ám azért olyan is, amivel di-
csekedni lehet: például a Benta 
kolbász az egész országban hí-
res volt, és az Érd és Vidéke 
Takarékszövetkezet érte el elő-
ször a milliós állományt.  Hogy 
mi minden történt még ebben a 
városban, illetve az akkoriban a 
„legnagyobb falunak” nevezett 
településen, megtudhatják, ha 
elolvassák Urbán László Érdi 
sajtótükör (1894-1973) címû, 
korabeli újságcikkeket tartal-
mazó válogatását.  Bálint Edit

Kettõs Urbán-könyvbemutató az érdi könyvtárban

Paradicsommadár és Érdi sajtótükör
Urbán Lászlót már nem kell bemutatni az érdi olvasók-
nak, hiszen több tucatnyi könyv szerkesztõje, aki leg-
utóbbi, Érd a sajtó tükrében címû két kötetének tartal-
mát most egy harmadikba szerkesztve, újragondolt és 
kiegészített változatban, Érdi sajtótükör (1894-1973) 
címmel jelentette meg, amellyel az Érdi Napokon 
ismerkedhettek meg az olvasók a könyvtárban. Ám 
ugyanezen a szeptember 10-i rendezvényen került be-
mutatásra a Paradicsommadár címû novelláskötet is, 
amelynek szerzõje Urbán Péter, Urbán László fia. A két 
Urbán, apa és fia – bár más-más mûfajban – képzelet-
ben egy kicsit a múltba is elvezette közönségét. 

Urbán Péter elsõ novelláskötetébõl regényt szeretne írni, mert úgy véli, 
karakterei alkalmasak egy hosszabb lélegzetû mûre is

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A Paradicsommadár, amely csak 
azért került a borítóra, hogy ne egy 
novelláról kapja a címét a kötet

Mindössze pár óra alatt hív-
ta össze rendkívüli ülésre a 
közgyûlést T. Mészáros András 
polgármester. Halasztást nem 
tûrő, indokolt esetben ugyan-
is lehetősége van arra, hogy 
távközlési eszköz vagy elekt-
ronikus levél igénybevételével 
küldjön értesítést a képviselők-
nek. A hétfői, szeptember 15-ei 
rendkívüli értekezlet összehívá-
sát a rendkívüli csapadékhely-
zet indokolta. A polgármester 
az ezzel kapcsolatos sürgősen 
meghozott intézkedésekről tá-
jékoztatta a közgyûlést, az il-
letékes szakemberek és az ön-
kormányzati képviselők pedig 
megosztották a városra zúduló 
hatalmas mennyiségû csapadék 
okozta károkkal kapcsolatos 
tapasztalataikat, és közösen 
keresték a megoldásokat első-
sorban arra, hogyan lehet meg-
előzni a jövőben, hogy az eső-
víz a szennyvízzel keveredve, 
a lakóházakat is veszélyeztetve 
elöntse az alacsonyabban fekvő 
területeket.

Az elmúlt hétvégén, nem 
egész négy nap alatt 110 milli-
méter csapadék esett Érdre, ami 
az éves mennyiségnek csaknem 
a negyede! Péntektől vasárnap 
éjjelig folyamatosan dolgoztak 
a katasztrófavédelem, az ÉKFI 
és az ÉTCS munkatársai a ve-
szély és a károk elhárításán. T. 
Mészáros András polgármester 
és a választókerületek egyéni 
képviselői a saját körzetükben 

kinn voltak a helyszínen és 
igyekeztek segíteni, ahogyan 
tudtak. Dolgoztak a szivattyúk, 
de ahol szükség volt rá, ho-
mokzsákokkal óvták a lakóhá-
zakat. A köztéri átemelőknél 
többször üzemzavart okoztak 
azok a nem odaillő anyagok, 
amelyek a nem helyes csatorna-
használatból erednek: rongyok, 
pelenkák, sőt, függöny is ke-
rült bele. Így a megnövekedett 
mennyiségû – csapadékvízzel 
kevert – szennyvizet az Erzsébet 
utcai végátemelő nehezebben 
tudta továbbítani. Emiatt a 
szennyvízcsatorna visszaduz-
zasztott, és néhány környékbeli 
utcában a szennyvízzel kevere-
dett esővíz elöntötte a kerteket. 
A fertőzésveszély miatt elsőként 
az ilyen helyzetek előfordulását 
kell megakadályozni – hang-
súlyozta T. Mészáros András, 
ezért arra kérte mind a vízügy, 
mind pedig a katasztrófa el-
hárítás szakembereit, nevezzék 
meg azokat a kritikus ponto-
kat, ahol sürgős intézkedésre 
van szükség, és ezt minél előbb 
juttassák el Horváth Szulimán 
Tibor irodavezetőhöz. 

A rendkívüli közgyûlésen 
a képviselők is elmondták az 
ehhez kapcsolódó tapasztala-
taikat, véleményüket. Számos 
fontos információ hangzott el, 
amelyekről a jövő heti Érdi 
Újságban részletesen beszámo-
lunk olvasóinknak.

 Bálint Edit

Rendkívüli ülés,  
rendkívüli helyzetben

Noha csak a kezdés elõtt pár órával értesültek a rendkívüli ülés 
idõpontjáról, a képviselõk többsége jelen volt - csak azok maradtak távol, 
akik eddig sem látogatták a városi értekezleteket
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Rácz Beatrix az Érd és Térsége Csatornamû ügyvezetõ igazgatója 

Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

l
kovaridora@helyitema.hu

Hirdessen Ön is
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Közlemény
Érd Megyei Jogú Város polgármestere felháborító-
nak, politikai haszonlesésnek tartja és minden jó 
érzésû érdi polgár nevében visszautasítja azt, hogy 
a baloldal jelöltje az elmúlt napok rendkívüli időjá-
rása kapcsán katasztrófa-kampányt folytat.

A napokban olyan esőzés zúdult több magyaror-
szági településre, köztük Érdre is, amilyen évtize-
dek óta nem volt. A vihar olyan erősségû volt az 
ország több részén, hogy egyes településeket elzár-
tak a megáradt patakok, Budapesten mûtéteket 
kellett elhalasztani, a Péterfy Sándor utcai kórház 
újszülött osztályán aggregátorral biztosították az 
áramot.

Érden a megépült és épülő vízelvezető-rendszer-
nek, valamint a helyi tûzoltóság, illetve a kataszt-
rófavédelem munkatársai áldozatos munkájának 
köszönhetően sikerült elkerülni a tragédiát. 

A baloldal polgármesterjelöltje nem ajánlotta fel 
segítségét a károk enyhítésére, láthatóan azért, 
mert azzal volt elfoglalva, hogy közösségi oldala-
kon katasztrófa-kampányt folytasson.

Érd polgármestere visszautasítja az ilyen jellegû 
kampányolást, és arra kér minden, a választáson 
résztvevő politikust, hogy ha nem tud a város 
közösségének hasznára lenni, legalább ne a bajba 
jutottak kárából próbáljon politikai előnyt ková-
csolni.

Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Sajtóiroda

A csapadékvíz-elvezetés okozta 
gondokról, a megoldási lehe-
tőségekről T. Mészáros András 
polgármestertől kértünk tájé-
koztatást.

– Választási kampány van és 
ilyenkor néha még az időjárás 
is kampánytéma lesz. Az ellen‑
zék természetesen azzal kam‑
pányol: az elmúlt nyolc év miért 
nem volt elegendő ahhoz, hogy 
megoldódjon Érden a csapa‑
dékvíz‑elvezetés? Tényleg, miért 
nem volt elég?

– Ez egy végtelenül leegy-
szerûsített megközelítés, ami 
még választási kampány ide-
jén sem több demagógiánál. 
Felháborítónak tartom, hogy 
egyesek katasztrófa-kampányt 
folytatnak. Nemcsak Érdet érin-
tette a sok eső miatt kialakult 
helyzet. Az országban összesen 
60 településen kellett védeke-
zési munkálatokat kezdeni az 
elmúlt hétvégén. Ár- és belvíz 
miatt az országban huszonhat 
úton volt vagy van érvényben 
teljes útzár. Ha csak szándékon 
vagy akaraton múlt volna, Érden 
bizonyára már rég túl lennénk a 
megoldáson. Csakhogy a prob-
léma nem nyolc, hanem hat-
van éve vár megoldásra. Meg is 
lesz oldva, mert pont az elmúlt 
évek bizonyítják, hogy ha van 
gondosan tervezett várospoliti-
kai koncepció és van hatékony 
lobbierő, akkor az eredmények 
sem maradnak el. Ha egy-
szer már elindultunk az úton, 

van-e értelme az út felénél azt 
kérdezni, ott vagyunk-e már? 
A szennyvízcsatorna (amely 
ugyancsak évtizedek óta várt 
megoldásra) mint alapközmû 
kiépítése volt az alapfeltétele 
annak, hogy az útépítés és ezzel 
együtt a csapadékvíz-elvezetés 
folytatódjon. Az elmúlt években 
is voltak komoly beruházások: 
talán elég, ha a 800 millió fo-
rint értékû RÁVNA beruházásra 
gondolunk, vagy a város egyéb 
részein, például a Postástelepen, 
vagy a fa nevû utcák környékén 
épült tovább a rendszer, tehát 
leginkább ott, ahol már volt 
szennyvízcsatorna. De ebből is 
látszik, hogy bár sok százmil-
lió forintba került, csak csepp 
volt a tengerben. Ahhoz hogy 
a Bajcsy Zsilinszky–Riminyáki 
úton vagy más főbb útvonala-
kon ne legyen méteres víz egy 
felhőszakadásnál, a környék 
 összes utcáját rendezni kellene, 
ami több milliárdos költség. 

Érden három nagy megoldan-
dó feladat volt, amikor nekifog-
tunk a nagy infrastruktúra-épí-
tési munkának: a szennyvízcsa-
torna, a csapadékvíz elvezetés és 
az útépítés. A három együtt kö-
zel 60 milliárd forintot igényel. 
Ebből az első lépést, az alap-
lépést megtettük. Megszereztük 
rá a pénzt és a lakossági hoz-
zájárulással együtt az elmúlt 
években meg is építettük. Most 
következik a második lépés: az 
útépítések és a csapadékvíz-el-

A csapadékvíz-elvezetõ rendszerek kiépítését  

folytatni kell Érden!
Az elmúlt hetek idõjárása – és az annak nyomán tapasztalható szélsõséges csapadék-
mennyiség – bebizonyította, hogy Érd egyik legsürgetõbb gondja a szennyvízcsator-
na megépítése után a csapadékvíz-elvezetõ rendszerek kiépítése. A múlt heti esõzés 
extrém mennyiségû csapadékkal járt és országszerte hatalmas áradásokat okozott, 
és arra is számítani lehet, hogy a jövõben lesznek még hasonló események. 

vezető rendszerek teljes kiépí-
tése. Tehát lehet látni, hogy az 
útnak közel a felénél tartunk, 
ezen kellene tovább menni.

– Miért nem építették ki a 
vízelvezetést is a szennyvízcsa‑
tornával együtt?

– Bár sokan nem tudják, a 
szennyvízcsatornába csapadék-
vizet vezetni szigorúan tilos. 
Ennek elsősorban mûszaki-gaz-
dasági okai vannak. A nagy tar-
talékkal vezetett szennyvízcsa-
torna költsége nemhogy kétszer 
akkora lett volna, hanem hat-
ványozottan növekedett volna. 
A szennyvízcsatornázás pályá-
zati feltételei kizárták, hogy csa-
padékvíz-elvezetési kérdéseket 
oldjunk meg az EU-s projekt-
ben. Ezeknek a kérdéseknek a 
megoldása most, a következő 
években fog megtörténni. Másik 
szempont, hogy mûszaki okok-
ból előbb a szennyvízcsator-

nát kell megépíteni (mert ez 
van a legmélyebben), és csak 
utána jöhet a vízelvezetés és 
az útépítés. A sorrendet nem 
célszerû megfordítani (bár erre 
korábbi években láttunk példát 
és ez okozott is bosszúságot a 
szennyvízcsatorna építése so-
rán). Azért azt is érdemes végig 
gondolni, hogy még ha lett is 
volna rá pénz – ami nem volt –, 
akkor is: a városban élők részé-
ről nem kis türelmet igényelt, 
amiért ezúton is köszönet jár az 
itt élőknek. 

– De ha eddig nem volt rá 
pénz, ezután honnan lesz?

– Az első, nagyon gyors lépé-
seket a szennyvíz-csatornázási 
projekt ún. „B Programjában” 
tudjuk meglépni, heteken 
belül. Ehhez megvannak a 
pénzügyi források. Az elmúlt 
hetekben sikeresen zárult a 
közbeszerzés, amely a meg-
valósításra szolgál. Mivel ez a 
merev EU-s szabályokon kívül 
esik, gyorsabban lehet az első 
ütemeket beindítani. Remélem, 
hogy szeptember végére már 
konkrét utcákról beszélhetünk, 
ahol elindulhat a megvalósí-
tás. De tovább is kell lépni. 
Évek óta levélben is, szemé-
lyes találkozókon is kérésekkel 
bombázzuk e téren az összes 
érintett minisztert. Tudattuk 
velük, hogy Érd egyik legna-
gyobb problémája a csapadék-
víz-elvezetés rendezetlensége 
és ezt kormányzati segítség 
nélkül, önmagában helyi erő-
forrásokból nem lehet megol-
dani. Ráadásul az ilyen jellegû 
beruházások a foglalkoztatott-
ságot is növelhetik helyben: a 
nagy élőmunka igény lehetővé 
teszi, hogy minél több helybeli 
ember dolgozhasson. Azt gon-
dolom, hogy a kormányzattal 
fennálló jó kapcsolat, amely 
Aradszki András államtitkár 
úr, országgyûlési képviselőn 
keresztül is fennáll, alapos re-
ményt nyújt ahhoz, hogy az 
eddig elhangzott ígéretek meg-
valósulhassanak, mégpedig 
belátható időn belül.

 Sz. Z.
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. szeptember 22 – 28.

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
hétfőnként 9 órakor!
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!
A meridián torna olyan, kínai 
professzorok által kidolgozott 
módszer, amely nem csak 
egészségünk megőrzésére, ha-
nem betegségeink legyőzésére 
is alkalmas. Az egész testet fel-
ölelő gyakorlatsor eredménye-
sen kezeli a különböző szív- és 
érrendszeri, emésztőrendszeri, 
légzőszervi, érzékszervi, moz-
gásszervi és idegrendszeri 
problémákat. Hat az immun-
rendszerre, ezáltal segít az 
allergiás, megfázásos tünetek 
kezelésében is.

Szeptember 26-án, pénteken 18 órakor
Érd el a fényt, ami benned van
Egy családias, szeretetteljes 
együttlét gyermekekkel, bará-
tokkal szeretetről, szerelemről, 
életről, egészségről.
A műsor fővédnöke: T. 
Mészáros András polgármester
Támogatói belépő: 1500 Ft 

Kiállítás:
 
A kamarateremben
Mészáros László festőművész 
emlékkiállítása
Megtekinthető szeptember 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

Belépőjegy 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,- 

Katona Mihály 
Tudománytörténeti  
konferencia 
Szeptember 25. (csütörtök) 11 órától

Köszöntőt mond: T. Mészáros 
András Érd Megyei Jogú Város 
polgármestere
A konferenciát megnyitja: 
Kubassek János a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója
A Teleki Sámuel-érmet át-
adja: Gábris Gyula a Magyar 
Földrajzi Társaság elnöke és T. 
Mészáros András Érd Megyei 
Jogú Város Polgármestere 

Előadások: 

 1.  Both Mária főiskolai docens 
(Apor Vilmos Katolikus 
Főiskola): Katona Mihály 
földrajzi világképe 

 2.  Csorba F. László tanár, 
tudománytörténész 
(Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet): Sokszempontú, tá-
jékozott, elfogulatlan: a ké-
miatörténet Katona Mihály 
művében 

 3.  Fazekas Lóránd ny. föld-
rajztanár (Szatmárnémeti): 
Bizonylatok Katona Mihály 
családjának szatmári éveiről 

 4.  Hevesi Attila egyetemi tanár 
(Miskolci Egyetem): Katona 
Mihály a Tanító Tanár és 
(földrajz) Tudós

 5.  Kisari Balla György 
térképész (Budapest): 
Törökkori magyar várrajzok 
Stuttgartban 

 6.  Katona Mihály 
(Kunszentmárton): 
A madarak és az emberek 
kapcsolata

 7.  Ferenczyné Csáki 
Annamária muzeológus 
(Püspökladány) és Kovács 
Zsolt térképész (Nádudvar): 
Katona Mihály tiszántúli 
pályatársai című kamara 
kiállítás megnyitása a püs-
pökladányi Karacs Ferenc 
Múzeum anyagából 

 8.  Pelle István történelemtanár 
(Katona Mihály Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola, 
Búcs): Katona Mihály örök-
ségének ápolása a Búcsi 
Alapiskolában 

 9.  Puskás János főiskolai 
tanár (Nyugat-magyaror-
szági Egyetem, Földrajz 
és Környezettudományi 
Intézet): Az időjárási ele-
mek a „Közönséges termé-
szeti Föld-leírás”-ban

10.  Horváth Gergely főiskolai 
tanár (ELTE Földrajz- és 
Földtudományi Intézet: 

A magyar földtudományos 
szaknyelv Katona Mihály 
Közönséges természeti Föld-
leírás című munkájában 

11.  Gábris Gyula professor em-
eritus, a Magyar Földrajzi 
Társaság elnöke (ELTE): „Az 
egész Föld kereksége válto-
zás alá vettetett”

12.  Szabó József professor em-
eritus (Debreceni Egyetem): 
A csillagászati földrajz alap-
jai Katona Mihály műveiben 

13.  Németh Imre 
(Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet): A természetjárás, 
mint honismereti tantárgy? 

14.  Pék László: középiskolai 
földrajztanár, a Felvidéki 
Tehetségsegítő Tanács 
elnöke: A földrajzi ismere-
tek szerepe a Felvidéken 
– elmélkedés egy évforduló 
kapcsán 

 

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 díjszabásáról 
bővebb információt a 365-470 
telefonszámon, vagy a www.
csukalib.hu honlapon talál.

A felnőttkönyvtár programja 
24. (szerda) 10 órától 
60 éves a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár
Könyvtárügy, könyvtárak 
Európában – tudományos ta-
nácskozás Érd testvérvárosai 
könyvtárainak részvételével.

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
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szeptember 22. hétfő
8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:00 Mozgás sportmagazin
9:30 Aggódunk érted… 

Védőoltások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:30 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
11:00 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
11:30 Ízőrzők 8.
12:00 Fény-Kép kulturális magazin
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
15:30 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
15:45 Életem Afrika 17/13. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

16:15 Mozgás sportmagazin
16:45 Aggódunk érted… 

Védőoltások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:45 Fény-Kép kulturális magazin
18:15 Azelőtt magyarok voltunk 3. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 44’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés 
21:00 Ízőrzők 8.
21:30 Híradó ism.
21:45 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 59. rész 
22:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22.30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom

szeptember 23. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted… 

Védőoltások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
11:30 Azelőtt magyarok voltunk 3. 

magyar dokumentumfilm. Rendező: Tóth Péter 
Pál 44’

15:00 Híradó
15:15 Aggódunk érted… 

Védőoltások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:15 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

16:30 Ízőrzők 8.
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/74. 
18:00 Fény-Kép kulturális magazin
18:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 59. rész 
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Ízőrzők 9.
20:05 Fény-Kép kulturális magazin
20:35 Híradó ism.
20:50 Bibliai Szabadegyetem 90/74. 
21:50 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22:05 Fény-Kép Kulturális magazin

szeptember 24. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fény-kép kulturális magazin
8:45 Életem Afrika 17/13. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

9:15 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

9:30 Aggódunk érted… 
Védőoltások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/74. 
11:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 59. rész 
15:00 Híradó
15:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
15:30 Aggódunk érted… 

Védőoltások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:30 Híradó
16:45 Bibliai Szabadegyetem 90/74. 
17:45 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
18:15 Azelőtt magyarok voltunk 3. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 44’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Életem Afrika 17/14. 

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 9.
22:05 Azelőtt magyarok voltunk 3. 

magyar dokumentumfilm. ŰRendező: Tóth 
Péter Pál 44’

szeptember 25. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Aggódunk érted… 

Védőoltások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:45 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

10:00 Közgyűlés
15:00 Híradó

15:15 Mozgás sportmagazin
15:45 Ízőrzők 9.
16:15 Párbeszéd 

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

Védőoltások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Életem Afrika 17/14.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Bibliai Szabadegyetem 90/75. 
21:00 Híradó ism.
21:15 Azelőtt magyarok voltunk 3. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 44’

22:00 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

szeptember 26. péntek
8:00 Híradó
8:15 Bibliai Szabadegyetem 90/75. 
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:45 Életem Afrika 17/14. magyar ismeretterjesztő 

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

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 59. rész 
10:45 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
11:00 Aggódunk érted… 

Védőoltások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

15:00 Híradó 
15:15 Fény-kép kulturális magazin
15:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:15 Ízőrzők 9.
16:45 Életem Afrika 17/14. magyar ismeretterjesztő 

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

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

Védőoltások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás sportmagazin
20:00 Élve vagy halva 

színes, magyar kalandfilm, 1979 80’ 
rendező: Rényi Tamás 
szereplő(k):  
Balázsovits Lajos, Cserhalmi György,  
Garas Dezső, Tordy Géza

21:20 Híradó ism.
21:35 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
21:50 Azelőtt magyarok voltunk 3. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 44’

szeptember 27. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:45 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:00 Aggódunk érted… 

Védőoltások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 55’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Híradó
15:15 Mozgás sportmagazin
15:45 Életem Afrika 17/14. magyar ismeretterjesztő 

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

beszélgetés aktuális témákról
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/75. 
17:30 Fény-kép kulturális magazin
18:00 Aggódunk érted… 

Főzzünk okosan! 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
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 59. rész 
20:30 Azelőtt magyarok voltunk 3. 

magyar dokumentumfilm. Rendező: Tóth Péter 
Pál 44’

21:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
ism.

21:45 Aggódunk érted… 
Főzzünk okosan! 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

szeptember 28. vasárnap
9:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
9:30 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 90/75. 
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 59. rész 
16:00 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
16:30 Élve vagy halva 

színes, magyar kalandfilm, 1979 80’ 
rendező: Rényi Tamás 
szereplő(k): Balázsovits Lajos Cserhalmi György, 
Garas Dezső, Tordy Géza

18:00 Bibliai Szabadegyetem 90/75. 
19:00 Azelőtt magyarok voltunk 3. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 44’

19:45 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 60. 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 22 – 28.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Ez nem egy unalmas író-olva-
só találkozó, amelyre, ha így 
hirdetnék a plakátok, még ő 
maga sem menne el, hanem, 
ahogyan a kádári rendszerben 
is nevezte, „rejtett istentiszte-
let” – szögezte le a találkozó 
kezdetén Jókai Anna –, ugyan-
is az írói munkásságáról, az 
eddig megjelent 22 könyvéről 
végeláthatatlan bemutatót tud-
na tartani, amit igencsak un-
nának a résztvevők, ezért in-
kább azokról a körülményekről 
mesél, ami szellemi fordulatot 
jelentett mind az életében, 
mind pedig írói pályafutásában. 
Sebestyénné Majchrowska Ewa, 
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
igazgatója az írónőt köszöntve 
pedig arra emlékeztette a népes 
közönséget, hogy Jókai Annát 
a könyvtár 30. születésnapján 
látták először vendégül, majd itt 
járt 1987-ben, 1999-ben és 2005-
ben is, és nagy örömére szol-
gál, hogy az intézmény fenn-
állásának 60-ik évfordulójának 
évében újra körükben üdvözöl-
hetik az érdiek. (Természetesen 
az elmúlt esztendők során jóval 

többször is városunk vendége 
volt, hiszen más intézmények 
is meghívták őt.) Ahogyan a 
korábbi látogatásai alkalmával, 
ezúttal is zsúfolásig megtelt a 
könyvtár olvasóterme. Az est 
házigazdája Urbán Péter volt, 
aki röviden méltatta Jókai Anna 
írói munkásságát, kiemelve, 
hogy írói munkásságát számos 
rangos kitüntetéssel ismerték 
el, így többek között a Kossuth-
díj, a Príma és a Príma primis-
sima közönségdíj tulajdonosa 
is, valamint az idén a Kossuth-
nagydíjat is megkapta. Később 
az írónő hozzáfûzte, ez utób-
bi azért oly becses kitüntetés 
számára, mert 1950-ben ítélték 
oda először, és eddig mindössze 

heten kapták meg az ország-
ban. Érdekességként elmondta, 
a rendszerváltás előtt viszont 
egyetlen kitüntetést sem kapott. 
Bár nem volt tiltott, de afféle 
„megtûrt” íróként tartották szá-
mon. Így az eddig összegyûjtött 
harminc díjat, magas rangú elis-
merést az utóbbi 25 évben ado-
mányozták Jókai Annának. 

Mi lett Magyarországgal? Mit 
kell tennünk, és mi lesz ve-
lünk, ha itt hagyjuk majd ezt a 
világot? Mit lát ma a világban, 
és kell-e félnünk? – ezeket a 
kérdéseket is taglalta az írónő, 
mert úgy vélte, ezek a témák 
rengeteg embert foglalkoztat-
nak. Nem véletlen, hogy a Ne 
féljetek! címû könyve, amely 
tulajdonképpen a halálról szól, 
már a 25. kiadását érte meg! 
Jókai Anna kitért arra is, hogy 
míg az első kötetét egy büszke 
nő írta meg óriási sikerrel, nem 
sokkal később mindent meg-
változtatott, amikor az életébe 
beköszöntött a spiritualitás, és 
rádöbbent arra, hogy a világban 
egyetlen, de nagyon fontos do-
log hiányzik: az az istentudat, 

ami az embert felemeli. Mára 
ennek a teljességnek olyan kö-
zelségébe került, hogy képes 
meglátni a reális körülménye-
ket, ugyanakkor spiritualizmus 
nélkül nem tudja sem az iro-
dalmat, sem az emberi sorso-
kat sem szemlélni, sem enélkül 
élni, mert meggyőződése, hogy 
Istennek célja van az emberrel. 
Erről nem kíván vitát nyitni, 
mert ebben a meggyőződésében 
senki nem képes őt megingatni 
– húzta alá Jókai Anna, majd 
példákat hozott fel arra vonat-
kozóan, milyen tévutakra viszi 
az embereket például a média, 
amikor az egyébként pozitív 
tartalmakat is teljesen kifordít-
ják, és végül negatívvá alacso-

nyítják. Ha az ördög két patával, 
szarvakkal és ijesztő kénköves 
füsttel jelenne meg, nyilván 
azonnal felismernénk, és távol 
tartanánk tőle magunkat, ám 
éppen azzal téveszti meg az 
embereket, hogy nagyszerûen 
álcázza, csillogó fényben tünteti 
fel magát. A világot elárasztó 
gyûlöletáradat mögött az a szel-
lemi harc áll, amivel el akarják 
venni Krisztustól azt, ami az 
övé, a szépet és a jót – szö-
gezte le az író, majd a realiz-
mus talajra lépve, a magyarság 
drasztikus fogyásának okait fej-
tegette. Felelőtlen és önző ma-
gatartás azt mondani: nem szü-
lünk gyermeket „erre” a világra! 
A világ soha nem volt „megfe-
lelő” állapotban a gyermekvál-
lalásra, mégis mindig születtek 
gyermekek, mert ez a Teremtés 
célja. Aki ideológiából nem szül 
gyermeket, ezt bomlasztja szét, 
és ez a sátán munkája. Az író 
szerint a szerelem a teremtés 
legravaszabb és legszebb aján-
déka, mert ha a gyermeknem-
zés rossz élmény lenne, már 
régen kihalt volna az emberi-
ség. Egyénekre bontva pedig 
úgy véli, rettenetes gyermekek 
és unokák nélkül megöregedni, 
egyedül maradni. A házasság is 
része ennek a kérdéskörnek, 
amit persze nem úgy kell elkép-
zelni, mint afféle „lampionos 
kerti ünnepélyt”, hanem sokkal 
inkább egy kemény „munka-
kapcsolat” mindkét fél számára, 
hiszen „keményen dolgozunk 
egymáson” – fogalmazott Jókai 
Anna –, mert egymás terhét is 
hordoznunk kell, és ma, amikor 
mindannyian tele vagyunk se-
bekkel, a házasság gyógyító fo-
lyamatot jelenthet számunkra, 
persze, csak abban az esetben, 
amennyiben fenntartható, mert 
ha nem, nem kell dogmaként 
sem felfogni. Közben azt se fe-
lejtsük el, hogy nem véletlenül, 
hanem feladattal születtünk 
épp ebbe a hazába, és ebbe 
az adott városba, például az 
itt élők Érdre. Óriási félreértés, 
hogy nincs semmi jelentősé-
ge annak, hogy magyarok va-
gyunk! – fûzte hozzá az írónő, 
majd az Európai Unióról szólva 
kijelentette: nem az a baj, hogy 
van, hanem az, hogy ilyen. 
Számunkra az a fontos, hogy 
az ideológiai rabságból kiszaba-
dulva, ne kerüljünk most a pénz 
rabságába! Megfigyelhető, hogy 
Földünk déli részén nyomorog-
nak, éheznek az emberek, míg 
északon a hideg, felsőbbrendû 
uralom dúl. Keleten a köldök-
méregetős, majd ráérünk-elv 
szerint élnek, míg nyugaton 
megállíthatatlanul forog a csi-
nálni, dolgozni, fogyasztani 
mókuskerék. Ezekre a rettene-
tes ellentétekre lehetett volna 
talán „gyógyír” Európa. Ezzel 

szemben azt látjuk, hogy szána-
lomra méltó emberek ülnek az 
Európai Parlamentben. Mégsem 
ítélni és gyûlölködni kell, ha-
nem sziklaszilárdan képviselni 
kell az álláspontunkat. Nem kell 
elfogadni a szerencsétlen elmék 
szüleményét, és az sem mind-
egy, hogy jó vagy rossz irányból 
jönnek. A legrosszabb azonban 
a globalizáció – vélekedett Jókai 
Anna, hozzátéve, nincs olyan 
gondolkodó ember, aki ne vágy-
na olyan világra, amelyben az 
egyik ember nem öli meg a 
másikat. Ám a globalizáció még 
korántsem jelenti ezt az ideális 
helyzetet. Ebben a pénzglobali-
zációban ugyanis a védekezésre 
képtelen nemzeteket behálózva 
lerombolják, vagy kiviszik az 
értékeket, és beviszik helyette 
mindazt, ami rossz és romboló. 
Kiútnak mégis lennie kell, és 
van is, mert Isten a legmélyebb 
gödörbe is elküldi a mentőköte-
let, ám azt nekünk magunknak 
kell megtalálni, akkor is, ha sö-
tét van, és csak lassan, tapoga-
tózva érjük el – hangsúlyozta 
Jókai Anna, aki elárulta, saját 
tapasztalatai alapján bizton ál-
líthatja: amikor magánéleti vál-
ságokból Isten mentőkötelével 
kikûzdötte magát, akkor ahhoz 
képest, ahonnan belekerült a 
gödörbe, mindig magasabbra 
mászott ki. Ez is hozzátarto-
zik az emberi fejlődés útjához 
– mondta. 

Előadása végén Teréz anya 
hitvallását idézte fel, emlékezve 
arra, hogy éppen az elesetteken 
segítő apácával készült tévés in-
terjú volt Jókai Anna számára 
„Isten mentőkötele”; amikor a 
riporter felvetésére, hogy hiába-
való munkát végeznek, hiszen 
nem tudnak minden sebet be-
kötni, minden éhezőnek enni 
adni, Teréz anya a következőket 
mondta: Jól tudja, hogy a világ 
egy szenvedéssel, fájdalommal, 
gyûlölettel teli, véres óceán, de 
a nővéreivel naponta kivesznek 
egyetlen cseppet ebből az óceán-
ból. Nekünk is ezt kell tennünk! 
Nem kell nagy dolgoknak lenni, 
olykor talán elég egy mosoly, 
egy jó szó, egy apró jó csele-
kedet – ezt a „cseppet” várja el 
tőlünk a Teremtő, amit naponta 
kivehetünk ebből a félelmetes 
óceánból. Tudnunk kell, hogy 
van egy mérleg, ami másként 
mér, mint a világ, ez a krisztusi 
igazság, amely tetteink alapján 
ítél meg, a tetteink pedig nem 
vesznek el. Nehéz idők jönnek, 
de ti hallgassatok mindig a szí-
vetekre, és az eszetekre is! Nincs 
semmi okotok a félelemre, mert 
Krisztus azt mondta: „Én vele-
tek vagyok az idők végezetéig!” 
– e szavakkal zárta az érdi kö-
zönségéhez intézett, nagyhatású 
előadását Jókai Anna Kossuth-
nagydíjas író.  Bálint Edit

Közönségtalálkozó Jókai Anna Kossuth-nagydíjas íróval

Isten a legmélyebb gödörbe is küld mentõkötelet…
Hol tartunk, hogyan helyezzük el hazánkat Európában 
és a világban? Mit gondol a írónõ a közéletrõl, há-
zasságról, családról és az egyéni küldetésrõl? Mi a 
véleménye az Európai Unióról, a globalizációról és a 
világról, és ebben a hatalmas mindenségben vajon 
mi a feladatunk és egyáltalán, hol találjunk kapaszko-
dót mi, egyszerû emberek? – többek között ezekrõl a 
fontos kérdésekrõl is a maga „spirituális realizmusá-
val” beszélt Jókai Anna Kossuth-nagydíjas író az érdi 
könyvtárban szeptember 12-én megtartott közönség-
találkozón. 

A Kossuth-nagydíjas írót Urbán Péter mutatta be az érdieknek, felsorolva 
jelentõs mûveit és rangos elismeréseit

Jókai Annát a könyvtár 30. születésnapján üdvözölték elõször Érden, és 
bár azóta számos alkalommal volt városunk vendége, most, az intéz-
mény fennállásának 60. évfordulóján is telt házas elõadást tartott az 
olvasóknak
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A falakról  mesehősök  moso-
lyognak,  a  földön  puha  sző-
nyeg,  a  padon  játékok,  mellet-
tük  egy  kisasztal,  négy  színes 
székkel,  átellenben  egy  nagy 
tükör –  így  fest a Szepes Gyula 
Mûvelődési  Központ  új  baba-
szobája,  amelyet  szeptember 
10-én,  bemutató  foglalkozások 

keretében adtak át a közönség-
nek, azaz az érdi édesanyáknak 
és kisgyermekeiknek.
A babaszoba  nem  „úri  hun-

cutság” – az intézményben szin-
te minden nap tartanak valami-
lyen  zenei,  mozgásos,  illetve 
fejlesztő  foglalkozást,  amelyek 
kifejezetten  a  babákat,  illetve 

kisgyermekeket  –  és  szüleiket 
– célozzák meg. 
– Úgy gondoltuk, ezek a gye-

rekfoglalkozások  megérdemlik, 
hogy  egy  saját  helyiséget  kap-
janak,  és  2014-ben  már  csak 
ezzel  a  céllal  használtuk  a  ter-
met – mondta lapunknak az ün-
nepélyes  átadáson  Szedlacsek 

Emília,  a  mûvelődési  központ 
vezetője,  hozzátéve:  mivel  a 
szoba  fehér  falait  nem  érezték 
gyermekbarátnak,  úgy  döntöt-
tek,  dekorációval,  gyermekbú-
torokkal  teszik  vonzóbbá  ezt  a 
kis termet.
 – A berendezés, faldekorálás 

költségeit egy pályázat keretéből 
biztosítottuk,  így  tudtuk  meg-
oldani  a  festést,  szőnyegezést, 
bútorozást  –  mondta  az  intéz-
ményvezető, hozzátéve: mivel a 
múltban  főleg  a  színháztermet 
fejlesztették,  most  szeretnének 
a  közösségi  terekre  is  nagyobb 
hangsúlyt fektetni. 
– Elsőként a babaszobára esett 

a  választás,  ezt  követi  majd  a 
többi közösségi tér is – hívta fel 
a  figyelmet  Szedlacsek  Emília, 
akitől  megtudtuk  azt  is:  a  táv-
hőszolgáltató  jóvoltából  az  in-
tézmény fûtésrendszere is meg-
újul.  Ezzel  nemcsak  energiát 
takarítanak majd meg, hanem a 
látogatók, itt dolgozók komfort-
érzete is javul.
A babaszobára  visszatérve, 

érdemes  megemlíteni,  hogy 
a  kedves  falfestmények  Kéri 
Tibornak,  az  intézmény  mun-
katársának  köszönhetőek,  aki 
a  nyáron  három  héten  keresz-
tül  festette  a  falakra  a  kicsik 
által  is  jól  ismert  és  szeretett 
mesehősöket:  az  egyik  falon 
Mazsola,  Tádé  és  Manócska 
kapott  helyet,  akik  szemmel 
láthatóan  jól  megférnek  Süsü 
sárkánnyal,  a  szomszédos  fal-
ról  pedig Micimackó  és  barátai 
nevetnek  a  gyerekekre.  Mint 
Kéri  Tibortól megtudtuk,  a  de-
korálásnál  csak  környezetbarát 
akril-,  illetve  nem mérgező  fal-
festéket használt, így a gyerekek 

Babaszobával gazdagodott a mûvelõdési központ

Bukfenc és Ringató Süsüvel
Szeptember 10-én babaszobát adtak át a mûvelõdési központban, azzal a céllal, 
hogy az intézményben mûködõ kisgyermekes foglalkozásoknak bababarát környe-
zetet biztosítsanak. A teremben puha szõnyeg, kisbútorok, játékok, hatalmas tükör 
és mesedekoráció fogadja a gyerekeket és szüleiket. A babaszobának nagy sikere 
van, hiszen a mûvelõdési központban hetente több zenei vagy mozgásos foglalko-
zást tartanak a legkisebbeknek.

nyugodtan tapogathatják, simo-
gathatják  a  felfestett  figurákat 
– no meg a tükröt, ami az egyik 
falat borítja, és amelyben az ifjú 
táncpalánták  láthatják magukat 
mozgás közben. 
Az  új  babaszoba  átadásán 

részt  vett  T.  Mészáros  András 
polgármester  is,  aki  elmondta: 
pár  évvel  ezelőtt,  a  nagycsa-
ládosok  javaslatára,  gyermek-
barát  önkormányzattá  váltak, 
amit többek között az óvodai és 
egyéb  intézményi  fejlesztések 
indokoltak.
– Külön öröm, hogy nemcsak 

az  iskolákban,  óvodákban,  ha-
nem más helyeken is, ahol gyer-
mekek  fordulnak  meg,  kiemel-
ten  odafigyelnek  a  babákra  és 

az  édesanyákra  –  hangsúlyozta 
a polgármester.
A köszöntőt  követően  az  ün-

nepségen bemutatkoztak a ház-
ban mûködő  babás,  kisgyerme-
kes  csoportok,  azaz  a  Kerekítő, 
a  Ringató,  a  Bukfenctorna  és  a 
Masters  Ovi.  Aki  most  nem  tu-
dott eljönni, keddenként 10 óra-
kor ismerkedhet meg a Kerekítő 
mondókás  foglalkozással,  min-
den  második  hétfőn  tíz  órától 
a  Baba-mama  klubbal,  szerdán-
ként délelőtt a Ringatóval, pénte-
kenként fél tíztől a Bukfenc baba-
mama tornával, és péntekenként 
a  Masters  ovis  tánccal.  Bővebb 
információt  a  mûvelődési  köz-
pont  honlapján  kaphatnak  az 
érdeklődők.   Ádám Katalin

A babaszoba-átadáson bemutatkoztak a mûvelõdési házban mûködõ baba-mama klubok is
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Kéri Tibor, a mûvelõdési ház munkatársa arra is ügyelt, hogy fali dekoráci-
ónál ne mérgezõ festéket használjon

panoráma
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Az idei tanév is „telt házzal” in-
dult az Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban: huszonnégy 
osztályában hatvannál is több 
tanár foglalkozik a 755 diákkal. 
A több mint fél évszázados, jó 
hírû intézmény népszerûsége 
töretlen: itt minden esztendő-
ben többszörös a túljelentke-
zés, és nem csak az érdi és 
környékbeli diákok körében 
– a dél-budai kerületekből, 
Budaörsről és Fejér megyéből is 
jönnek, jönnének ide fiatalok. 
A nyolcadikos – illetve a nyolc 
évfolyamos gimnázium iránt 
érdeklődő negyedikes – diákok-
nak, illetve szüleiknek szeret-
nénk tájékoztatást nyújtani az 
iskoláról, az elért eredmények-
ről, tervekről. Ebben Szilasné 
Mészáros Judit igazgatónő volt 
segítségünkre. 

– Szeptember közepén még 
megengedhető, sőt, természetes 
is egy kis visszatekintés az el-
múlt tanévre, jobban mondva az 
érettségi eredményekre. Hogyan 
szerepeltek a vörösmartys diá-
kok?

– Az érettségi átlagunk 4,52 
volt, míg az országos 3,58. 
A tantárgyi eredmények – akár 
százalékban, akár jegyben néz-
zük – szintén magasan az or-
szágos átlag felett voltak, ami 
a középszintû érettségiket il-
leti, és emelt szinten is rend-
kívül jól teljesítettek a diákok. 
Iskolánkban egyébként a 155 
végzős tanuló 234 emelt szintû 
érettségit tett, azaz legalább egy 
tárgyból mindegyiküknek emelt 
szintû érettségije van. Ami pe-
dig a továbbtanulást illeti, a 
2014-ben végzett tizenkettedi-
kesek 96 százaléka tanul tovább 
osztott vagy osztatlan felsőfokú 
képzésben. Büszkén mondha-

tom: az ide járó gyerekek stabil 
tudást szereznek, bejutnak az 
általuk választott egyetemekre, 
és általában benn is maradnak. 

– Milyen szakokat válasz-
tanak leggyakrabban a vörös-
martys diákok?

– Nagyon színes a paletta, 
a tagozatoknak megfelelően; a 
mérnök, közgazdász, orvosi, 
bölcsész, jogász pályák mind 
népszerûek. Persze az sem 
mindegy, melyik egyetemen ta-
nulnak tovább. Igyekszünk úgy 
irányítani a diákokat, hogy ne a 
gyengébb ellenállás felé menje-
nek, hanem az erős, jó hírû in-
tézményeket válasszák, hiszen 
egy jobb egyetemen szerzett 
diploma a munkaerő-piacon 
sokkal többet fog érni, mint egy 
gyengébb egyetemé. Érdemes 
még megemlíteni azt is: diákja-
ink 88 százaléka szerez közép-, 
illetve felsőfokú nyelvvizsgát, 
míg hozzánk jár. Igyekszünk a 
nyelvtanulásra nagy hangsúlyt 
fektetni; a diákok angolt, né-
metet, illetve oroszt, franciát, 
latint, és most már szakköri for-
mában olaszt is tanulhatnak. 

Az oktatás mellett a nevelés, 
a tanórán kívüli tevékenység is 
kiemelten fontos a gimnázium-
ban. Vannak hagyományos ren-
dezvényeink, alapítványunk, 
amely szakmai programokat 
támogat, és különféle táborokat 
is szervezünk a diákoknak. Ez 
utóbbiakat nem tudnánk meg-
rendezni a résztvevő gyerekek 
szüleinek anyagi hozzájárulása 
nélkül, ám a szakmai progra-
mokat (mint például a Paksi 
Atomerőmû megismerése, kiál-
lítások látogatása) alapítványi 
támogatással igyekszünk lebo-
nyolítani. Nagyon fontosnak 
tartjuk ugyanis a tanórán kívüli, 
élményeken alapuló ismeret-
szerzést, és szeretnénk minél 
több ilyen lehetőséget nyújtani 
a diákoknak, rendhagyó órák, 
előadások keretében is.

– Bár épp csak elkezdődött 
az új tanév, a nyolcadikosokat 
– és adott esetben negyedikese-
ket – már a továbbtanulás fog-
lalkoztatja, és nemsokára meg-
kezdődnek a beiskolázási szü-
lői értekezletek is. Mit érdemes 
tudniuk ezzel kapcsolatban a 
diákoknak, illetve szüleiknek?

– A négy évfolyamos képzés 
iránt érdeklődőknek szeptember 

23-án 17 órától, a nyolc évfolya-
mos képzés iránt érdeklődőknek 
szeptember 22-én 17 órától tar-
tunk beiskolázási szülői értekez-
letet. A munkaközösség-vezetők 
bemutatják az emelt szintû és ál-
talános képzéseket, meghirdet-
jük a beiskolázáshoz kapcsolódó 
programokat is. Mivel nálunk 
sokszoros (tagozattól függően 
két és fél–ötszörös) a túljelentke-
zés, a bejutás központi írásbeli-
hez, illetve a tagozatokon szóbe-
li felvételihez is kötött. Érdemes 
kitérni a nyolcosztályos gim-
náziumi tagozatunkra is, ahol 
korai tehetséggondozás folyik, 
eredményességét a versenyeken 
elért kimagasló helyezések bizo-
nyítják. Iskolánkba azokat a gye-
rekeket sikerül kiválasztanunk, 
akik igényesek, tanulni vágyók, 
és olyan szülők gyermekei, akik 
a tanulást prioritásnak tekintik, 
és elvárják azt is, hogy a gyere-
két a tanítás mellett nevelje is 
az iskola. A mi gimnáziumunk 
konzervatív: nagy hangsúlyt fek-
tetünk hagyományainkra, érté-
keink megőrzésére. Hogy ez a jó 
út, azt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az eredményeink – diák-
jaink az országos versenyeken 
rendre előkelő helyezéseket ér-
nek el, most már nemcsak a 
szaktárgyakban, hanem a sport-
ban is.

– Hogyan foglalható össze, ki 
az a diák, akinek esélye van 
bekerülni a VMG-be, és itt jól is 
fogja magát érezni?

– Tanulni vágyó, érdeklődő, 
nyitott diákokat várunk, akik 
saját tehetségük és szorgalmuk 
segítségével bejutnak majd 
az egyetemre is. Iskolánkban 
egyébként nincs lemorzsoló-
dás, eltávozás – ide csak érkezni 
akarnak a gyerekek… Ez abból 
is látszik, hogy telítettek az osz-
tályaink, 30-34 fő közöttiek. Ez 
örömteli dolog, de a nagy osz-
tálylétszám – és a magas óraszá-
mok – nagy terhet rónak a diá-
kokra és a tanárokra egyaránt. 
A feszített munkatempó része 
egyébként a sokszínû diákélet 
és a sok rendezvény is. Itt sze-
retném megemlíteni két nagy 
jótékonysági rendezvényünket: 
egyik a Diákgála, amely idén a 
Vörösmarty napon, december 
1-jén kerül megrendezésre; itt 
a diákok bemutathatják, milyen 
sokszínû a tudásuk a kulturális 
élet különböző területein. Az 

est bevételét az Érdi Gimnázium 
Alapítvány a szociálisan rászo-
ruló tanulóink megsegítésére 
fordítja. Másik nagy rendezvé-
nyünk a Vörösmarty-bál, ame-
lyet február 14-én tartunk majd, 
és bevételét az iskola fejleszté-
sére fordítjuk. Hogy pontosan 
mire, azt majd a szülők és a 
nevelők döntik el.

– Ha már fejlesztésről esett 
szó, érdemes megemlíteni, hogy 
hamarosan elindulhat egy új 
tornaterem megépítése. Mit tud-
hatunk erről? 

– Az idei évben már 6 évfolya-
mon vezettük be a mindennapos 
testnevelést. Mivel helygondok-
kal küzdünk, igyekszünk kü-
lönféle mozgásos tevékenységet 
biztosítani a diákok számára. 
Hétvégékre kerékpár- és gyalo-
gostúrákat szervezünk, délutá-
ni sportfoglalkozásokat tartunk, 
illetve társastánctanfolyamot in-
dítottunk. Helygondjaink a jövő 
tanévre megoldódnak, ugyanis 
pályázati forrásból megépülhet 
egy könnyûszerkezetes tor-
naterem, a jelenlegi mellé. Az 
új létesítmény lehetővé teszi 
majd, hogy méltó körülménye-
ket teremtsünk a mindennapos 
testnevelésnek. Az építkezés 
tavasszal kezdődik, és várható-
an jövő szeptemberben vehetik 
birtokba a gyerekek a második 
tornatermet. Ami pedig a jelen 
lehetőségeit illeti: a tavalyi tan-
év végén megújult a sportpá-
lyánk, és az iskola alapítványa 
segítségével kerti sporteszkö-
zöket is telepítünk hamarosan. 
Természetesen nemcsak a sport 
terén zajlanak fejlesztések az 
iskolában: a KLIK segítségével 
új számítógépeket kapott az 
egyik informatikatermünk, így 
elmondhatom: e tantárgyból is 

„Nálunk nincs lemorzsolódás, eltávozás – ide csak érkezni akarnak a gyerekek”

Vörösmarty gimnázium: ahol hagyomány a tudás 
Hétszázötvenöt diák, több mint hatvan tanár – idén is telt házzal indult a tanév a 
Vörösmarty gimnáziumban, amely évtizedek óta igen népszerû és jónevû középis-
kola. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy itt ötszörös a túljelentkezés, az 
országos átlagot egy jeggyel felülmúlja az érettségi eredménye, és a végzõsök 96 
százaléka felsõfokú képzésben tanul tovább. Szilasné Mészáros Judit igazgatóval a 
beiskolázásról, az eredményekrõl és a tervekrõl beszélgettünk.

755 diák és több mint hatvan tanár kezdte az új tanévet a Vörösmarty gimnáziumban
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Szilasné Mészáros Judit: Nagyon 
fontosnak tartjuk a tanórán kívü-
li, élményeken alapuló ismeret-
szerzést

Fo
rrá

s: 
VM

G

két minőségi szaktanterem áll 
rendelkezésünkre.

– Egy önkormányzati pályázat 
segítségével sor kerül egy na-
gyon fontos projekt megvalósítá-
sára is: ez egy hazafias nevelést 
célzó témahét lesz, közvetlenül 
március 15. előtt. E projekten ke-
resztül fontos üzenetek juthat-
nak el a gyerekekhez – kiemelt 
célunk ugyanis, hogy a diákok 
tudják, mit jelent a hazához, 
közösséghez tartozás, és meg-

tapasztalják azt is, hogy tenniük 
is kell a közösségért, amelyben 
élnek. Még egy dolgot szeretnék 
kiemelni, amit nagyon fontos-
nak tartok, és ez a szülői hát-
tér. Arra kell törekednünk, hogy 
kölcsönös tisztelet és bizalom, 
illetve együttmûködés alakuljon 
ki az iskola és a szülők között 
– ez kiemelten fontos, hiszen egy 
gyerek sorsa van a kezünkben, 
aki most indul el az életben.

 Ádám Katalin

helyi társadalom

Gyermekprogramok Szeptember 20.
10:00-10:45 Mesefoglalkozás (3-8 éveseknek) – Rédai Tünde
11:00-11:40 Mozgás kicsiknek (1-3 éveseknek) – Kajtár Anett
11:00-11:40 Kreatív kézműves foglalkozás (3+) – Bánát Rita
12:00-12:40 Néptánc (5-8 éveseknek) – Ajtai B. Ágnes
14:00-14:40 Art & craft with Suzy (age: 2+) kézműves foglalkozás angolul (2+)
15:00-15:40 Zenefoglalkozás nagyoknak (zeneovi 4-6 éveseknek) – Jámbor Judit
16:00-16:40 Zenefoglalkozás kicsiknek (babazene 2-3 éveseknek) – Jámbor Judit
16:00-16:40 Mozgás nagyoknak (3-6) – Kajtár Anett

Kismama és Felnőtt programok Szeptember 21.
10:00  Előadás a transzlégzésről, hangmasszázs betekintő – Bálint Csilla
11:00  Magyarországon először! Előadás a Maja Abdominális Terápia Arvigo technikáiról - Gazsó Rita
12:00  Tudatos gyermekvárás - várandósságkísérő program - élményszerző – Pusztai Anikó Emese
14:00  Bevezetés a Kínai Karrier-Egészség-Szerelem Elemzésbe – Fraknói Krisztina
15:00  Hatha jóga – Fellegvári Orsi
16:00  Az energia használata a gyógyászatban – előadás- Erdélyi Zoltán
17:00 Miben segít a Coaching? Előadás és betekintő – Rottenhoffer Ágota

Ingyenes Nyílt Napok a

Életmódközpontban

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 173., +36 30 953 0243
info@momohaz.hu, www.momohaz.hu

Facebook, Google+: Momoház Életmódközpont

Várunk
Szeretettel

Minden Kedves
Érdeklődőt!
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A vásár ideje alatt egésznapos játszótér és gyermekfoglalkoztató várja a családokat. 
A színpadon zenés-táncos gyermek- és felnőtt előadók szórakoztatják a látogatókat.
 Örömmel várjuk amatőr egyének és csoportok jelentkezését, akik szívesen bemutatnák a 
magyar és nemzetiségi  kultúrába illő előadásukat. Jelentkezni a magervasar@gmail  cí-
men lehet.  Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 
Töltsünk együtt egy napot, a magyar kézművesség és kultúra éltetésével!

   Szervező:  Éltető Értékeinkért Egyesület

Berzsenyi D. u. 7  folyamatos Imre u. 2-12 páros Mikes Kelemen u.

Deák Ferenc u. 1-27 páratlan István u.1-3 folyamatos Miklós u.

Deák Ferenc u. 2-72 páros Kelemen u. páratlan Pál u. 11 páratlan

Gábor u. páros Kont u. Pál u. 28 páros

Gellért u. páratlan Koppány u. Péter u. 29.

Gergely u. 17 páratlan László u. 1-12 folyamatos Péter u. 31 folyamatos

György u. 35. László u. 14. Petőfi S. u. 2-32. páros

György u. 37-48. folyamatos Liszt Ferenc u. 9-11. Riminyáki út 39-47. páratlan

Gyula u. 36-48. folyamatos Liszt Ferenc u. 29 páratlan Vörösmarty M. u. 24-páros

Hunor 1-17 páratlan Lóránd u. 1-16 folyamatos

Imre u. 1-7 páratlan Madách Imre u. 7 folyamatos

Választási közlemény
Felhívjuk a 2. választókerület 5., 6. és 7. szava-
zókörében lakók figyelmét, hogy a korábban 
kiküldött választási értesítőben lévő szava-
zókör helyett a napokban kézhez kapott új 
értesítőben feltüntetett szavazókörbe, azaz a 
2014. évi országgyûlési és európai parlamenti 
választáson már megszokott szavazóhelyiség-
be mehetnek szavazni! 

A Szakorvosi  Rendelő  helyett  a  Kós  Károly 
Szakképző Iskolába tartoznak a következő utcák:
Ercsi út – teljes közterület, 
Ida utca – teljes közterület,
Irén utca – teljes közterület,
Karolina utca 8-15. folyamatos házszámok,
Szabadság tér – teljes közterület.

A Batthyány Általános Iskola helyett a Kós Károly 
Szakképző Iskolába tartozik az
Intéző utca – teljes közterület.

A Kós  Károly  Szakképző  helyett  a  Batthyány 
Általános  Iskolába  tartoznak  a  következő  közte-
rületek:
Csalogány utca páros házszámok is,
Fogoly utca – 1-11. páratlan, 
Fogoly utca – 2-16. páros,
Fürj utca – 1-12. folyamatos,
Orvos utca – páratlan házszámok is,
Pacsirta utca – 35-37- páratlan,
Pacsirta utca páros házszámok is,
Páva utca 1-12. folyamatos,
Titkár utca 1-15. páratlan,
Titkár utca 2-18. páros oldala.

Választási Iroda  Figyelem! Változás! 
A korábban  a  Vörösmarty 
Mihály  Gimnáziumban  lévő 
16.  szavazókör  –  a  tava-

szi  választásokhoz  képest 
–  a  jobb  megközelíthetőség 
érdekében, átkerült a Meseház 

Óvodába  (Gyula  utca  33-37.). 
A változás  az  alábbi  utcában 
lakókat érinti:

Kérjük  az  itt  lakó  választópolgárokat,  hogy  október  12-én  a  Meseház  Óvodában  lévő  szavazókört 
keressék fel! 
  Választási Iroda

információk

Tisztelt Érdi 
Polgárok!

Az „Érd Megyei Jogú 
Város vízellátási rend-
szerének rekonstrukci-
ója az ellátásbiztonság 
javítása érdekében 

– SH/3/32” c. projekt 
keretében

lakossági fóru-
mot tartunk,  

melynek

helyszíne:  
Érdi Polgárok Háza 

(házasságkötő terem) 
– 2030 Érd, Alsó u. 3.

időpontja:  
2014. szeptember 26., 

péntek, 17:00

A Svájci-Magyar 
Együttmûködési 

Program társfinanszí-
rozásával megvaló-
sult beruházás célja, 
hogy Érd és térsége 
vízellátása az eddigi-
eknél biztonságosabb, 
korszerûbb legyen, 
jelentősen csökkenő 
üzemeltetési költsé-
gek mellett. A fórum 
keretében az Érd és 
Térsége Víziközmû 
Kft. szakemberei 

bemutatják a projekt 
részleteit, a résztvevők 
pedig kérdéseket tehet-
nek fel a beruházással 

kapcsolatban.
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A kukoricacsuhé,  mondhatni, 
ősi anyag, vagy legalábbis annyi-
ra  régen  ismerik, mint magát  a 
kukoricát.  Nagyszüleink  gyer-
mekkorában, amikor még isme-
retlen volt a mûanyag, és játékot 
sem lehetett vásárolni, a hosszú 
téli  estéken  kukoricacsuhéból 
meg néha -csutkából készítettek 
babát  a  csemetéknek,  de  az  is 
előfordult, hogy különféle kosa-
rakat fontak a száraz levelekből. 
A Pátyon élő Kolozsvári Antalné, 

akinek  három  gyermeke  és  hét 
unokája  van,  a  90-es  években 
fedezte  fel  újra  a  csuhét,  mint 
a  kézmûves  foglalkozás  egyik 
kitûnő  anyagát,  amely  ebben  a 
formában,  gyermekkora  játéka-
ira  is  emlékeztette.  Ezekben  az 
esztendőkben éppen sokat vigyá-
zott az unokákra, és gyakran ült 
le  velük  egy  asztalhoz,  hogy 
együtt  rajzoljanak,  varrjanak, 
gyurmázzanak,  majd  később 
kukoricacsuhé bábokat is készít-
senek. Aztán észrevette, hogy őt 
magát lenyûgözi a kukoricacsu-
hé  szépsége,  színei,  formáz-
hatósága.  Megszerette  tehát  a 
csuhézást, és elkezdett egyedül, 
unokái  távollétében  is  külön-
böző  figurákat  készíteni.  Egyre 
több  anyag  gyûlt  már  össze, 
így  1997-ben  részt  vett  az  első 
„Ügyes kezek” kiállításon a Pátyi 
Közösségi Házban. Aztán 2005-
ben  benevezett  a  „Betlehemi 
jászol”  országos  kiállításra, 
amit A Magyar Kézmûvességért 
Alapítvány  szervezett.  Azóta 
minden  évben  jelentkezik 

alkotásaival,  amelyekkel  több-
ször  nyert  már  díjat.  2010-ben 
egyik  mûve  kijutott  Rómába, 
a  „100  jászol”  elnevezésû  kiál-
lításra.  Győriványi  Gábortól, 
hazánk  vatikáni  nagykövetétől 
értesültek  arról,  hogy  ezen  a 
római  nemzetközi  kiállításon, 
amit  35.  alkalommal  rendeztek 
meg,  a magyar  alkotások  közül 
Kolozsvári  Antalné  Erzsébet 
kukoricacsuhéból készült betle-
hemi jelenete II. helyezést ért el. 

Az  ottani  zsûri  kiemelte,  hogy 
az  alkotó  fantáziája,  a  felhasz-
nált anyag természetessége és a 
szerkesztés  egyszerûsége  foly-
tán a mû  teljes mértékben köz-
vetítette a ház melegét és a Szent 
Család  életét.  Az  elismerést,  a 
magyar  kiállítási  anyag  haza-
érkezését  követően,  a  Magyar 

Kézmûvességért  Alapítvány  tit-
kárától vette át, ami természete-
sen határtalan örömmel töltötte 
el  Kolozsvári  Antalnét,  hiszen 
óriási  megtiszteltetés  volt  szá-
mára,  hogy  egy  vatikáni  kiállí-
táson nyerte el első nemzetközi 
elismerését. 
Bár kezdetben csupán a család-
ja és a maga örömére készítette 
a figurákat, de később a kezdeti 
sikereken  felbuzdulva,  szíve-
sen  megmutatta  másoknak  is. 
Ráadásul nemcsak a kész alko-
tásokat  láthatták  az  emberek, 
hanem  a  tudását  is  szívesen 
átadta azoknak, akiket érdekelt 
ez a mûfaj. Többek között falu-
napokon, vagy a Pátyi Közösségi 
Házban  szervezett  kézmûves 
foglalkozásokon  mutatta  meg 
tudását  az  érdeklődőknek  Azt 
mondja, ma már  el  sem  tudná 
képzelni  az  életét  a  csuhébáb-
készítés  nélkül.  Unokáival 
is  szívesen  tölti  az  idejét,  de 
mindjárt  utánuk  a  csuhébábok 
foglalják  el  a  szívét.  2013-ban 
teljesült  egyik  nagy  álma,  ami-
kor megnyílt az első önálló kiál-
lítása a Pátyi Közösségi Házban. 
Ezt  legidősebb  unokája,  Karas 
David  nyitotta  meg,  aki  egy-
ben  a  Fiatal  Képzőmûvészek 
Stúdiója  Egyesület  elnöke,  és 
a  Képzőmûvészeti  Egyetemen 
jelesre  végzett  intermédia  sza-

kon.  Megnyitó  beszédében 
kiemelte:  „Mert  amiről  egyszer 
mûtárgy  keletkezik,  azt  annak 
elpusztulásáig  nem  felejti  el  a 
társadalom  –  ez  a  múzeumok, 
galériák, vagyis kulturális  terek 
legfontosabb  szerepe.  Így  nem 
fogjuk  mi,  ezen  kiállítás  láto-
gatói elfelejteni, hogy akár még 
20-25  éve  morzsolták  a  kuko-
ricát  és  nem  konzervet  vettek, 
vagy  hogy  kézzel  mostak  és 
nem  mosógéppel.  És  így  szer-
zünk  tudomást  ma  arról,  hogy 
1933-ban  a  Komádi  nagyvá-
sárban  egy  fiatal  lány  ivóvizet 
árult,  és  talán  önök  nem  tud-
ják,  de  ez  a  lány  az  én  déd-
mamám  és  pontosan  nyolcvan 
évvel  később,  most  itt  van 
önök  között  a  Pátyi  Közösségi 
Házban, mert most  nyílik meg 
lányának élete első önálló kiállí-
tása.” Kolozsvári Antalné szere-
ti megörökíteni a falusi emberek 
hétköznapjait, így született meg 
a  tíz alkotásból álló Falusi élet-
képek  termékcsalád  is,  mellyel 
a „A Magyar Kézmûves Remek” 
elismerő cím elnyerésére pályá-
zott,  és meg  is nyerte a Remek 
díjat!  „Csodálatos  érzés  volt, 
amikor megtudtam,  hogy meg-
nyertem  a  díjat!  Úgy  éreztem, 
hogy  ez  egy  újabb  elismerése 
annak,  hogy  bizony  van  helye 
az egyéb képzőmûvészeti alko-
tások  között  a  csuhébáb-készí-
tésnek is!”
Az említettek mellett modern 

figurákat  is  készít,  például 
balettozó  lányt,  állatfigurákat 
és  más  egyebet  is,  ami  éppen 
eszébe  jut,  vagy  megragadja  a 
képzelőerejét.  Még  sok  külön-
leges  csuhébábot  szeretne 
elkészíteni,  és bár büszke arra, 
amit  elért,  tudását  mégsem 
őrzi  féltékenyen,  hanem  szíve-
sen  tovább  is  adja,  mert  az  a 
vágya,  hogy minél  több  ember 
megismerje  ezt  az  anyagot,  és 
a  belőle  készíthető  figurákat. 
Így az utóbbi hetekben az érdi-
ek  is megcsodálhatták ezeket a 
nagyszerû alkotásokat. 
  Bálint Edit

Kolozsvári Antalné Erzsébet természetes anyagból készíti alkotásait

Figurák, életképek kukoricacsuhéból
A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ üveges vitrin-
jeiben szinte minden hónapban különleges, vagy 
szokatlan anyagból készült alkotások, olykor egészen 
parányi, ám finoman kidolgozott munkák kerülnek köz-
szemlére. Láthattunk itt egyebek között remek kerámi-
ákat, textilszobrokat, rongyból készült mesefigurákat, 
míg legutóbb kukoricacsuhéból alkotott bábokban és 
életképekben gyönyörködhettünk, amelyek mind a pá-
tyi Kolozsvári Antalné Erzsébet munkái. 

Kolozsvári Antalné nyertes betlehemi jelenetei.
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A vízhordó lányka – az alkotó édesanyja emlékét örökítette meg ebben a 
kicsiny figurában

Munka közben – amikor a kukoricacsuhé megindítja a képzelõerejét, és 
sorra születnek a csodaszép figurák

mozaik

Tisztelt Felső-Parkvárosi Lakók!
Mindenki számára kedvező változás lenne, ha környezetünket szebbé, jobbá 
tudnánk tenni. Ehhez arra lenne szükség, hogy figyeljünk oda egymásra. 
Néhány ötlettel szeretnénk hozzájárulni ennek megvalósításához:

A  rendezett környezethez szükséges, hogy 

•  mindenki gondoskodjon a háza előtti terület tisztán-tartásáról, ezért nyírja 
le a füvet/gazt még mielőtt térdig érne, és szedje össze maga előtt a sze-
metet 

•  valamennyi lakó tartsa tiszteletben a más tulajdonát, ezért 

– ne vigyen elhagyatott telekre hulladékot (ideértve a Levendulást is) 

–  az építési hulladékot ne dobálja el a környéken akkor, amikor 500 kg-ig 
ingyen leadhatja az Érd-Komnál

–  a lomjait ne szórja szét a környező erdőkben, mert telefonbejelentés 
alapján az ÉrdKom kiszáll, és ingyen elviszi vagy maga adhatja le az 
ÉrdKomnál 250 kg-ig térítésmentesen.

•  zöldhulladék égetéssel ne zavarjuk a környéken élők pihenését, hisz tudjuk, 
hogy az M7 feletti területen egész évben tilos a zöldhulladék égetés, mert 
erről önkormányzati rendelet született

•   haladjuk lassan a poros utakon, hogy az ott lakók ne nyeljék a port

• ne rakjunk a házunk elé (közterületre) a zöldhulladékot. 

•  E helyett komposztáljuk a saját kertünkben várjuk meg, amíg az ÉrdKom 
évente 2x ingyen elviszi vagy magunk adhatjuk le az ÉrdKom hulladékud-
varban 250 kg-ig térítésmentesen.

ÉrdKom LAKOSSÁGI HULLADÉKUVAR
Nyitva tartás: 

hétfő–péntek: 8–16 óráig; 
szombat: 8–12 óráig

Érd, Sas u. 2. (Fehérvári út és Puhi-Tárnok környéke)
http://www.eth-erd.hu/udvar.php

Szelektív hulladékot (műanyag, papír) az ÉrdKomtól kért műanyag zsákokban  
minden hónap első keddjén ingyen elszállítják az ingatlan elől

http://www.eth-erd.hu/szelektiv.php

Ingyen lomtalanítás soron kívül:
Telephely: 

2030 Érd, Sas utca 2.
Telefon: 

+3623/522-600 (munkaidőben)
e-mail: 

eth@eth-erd.hu
Diszpécserek: 

+3623/522-605, +3623/522-607
Szennyvízszállítás: 
+3670/466-6060

Ez csak néhány dolog, amit felsorultunk abból, ami szükséges lenne. 
Reméljük, mindenki tudja hasznosítani a fenti információkat.

Fenyves-Parkvárosi Természetvédő, Hagyományőrző,  
és Érdekvédelmi Egyesület

Székhely: 2049 Diósd, Balatoni út 6. – Borostyán Üzletház
e-mail cím: fenyvesparkvaros@indamail.hu

Kínálatunkban helyben sütött pékáruk, glutén- és laktózmentes termékek, 
diabetikus édességek, bivaly-, juh, tehén- és kecske tejtermékek, adalékanyag 

mentes húskészítmények, vegán ételek, paleo sütik, konyhai alapanyagok, delikát 
termékek, fűszerek széles skálájáról válogathatsz. Kis csapatunk pedig készséggel 

segít, ha tippekre, trükkökre, tanácsokra van szükséged. 

Bízunk abba, hogy a mi Kredencünkben 
megtalálod a számodra legjobb 

alapanyagokat és ételeket. Keress minket 
a www.akredenc.hu

weboldalon, hívj a 06 30 498 4528 
telefonszámon, vagy látogass el 

személyesen üzletünkbe:
1111 Bp., Bartók Béla út 34.

Kinyitottuk a Kredenc
ajtaját… Nézz be!

Mit tegyél, ha Neked is
eleged van az ételintolerancia

okozta nehézségekből?

Hotel Aquamarinfififi,
a gyógyító pihenés otthona

Őszi Arany Hévízen!
Aranyozza be napjait az ősz melengető sugaraival!
3 nap/2 éj félpanziós ellátással • termálvizes fürdőrészleg • szauna 
• sószoba • fitneszterem korlátlan használatával • negyedórás frissítő 
masszázs/fő • 15 perces oxigénterápia/fő • infraszauna zseton 
• fürdőköpeny • Wi-Fi • parkolás. Hétvégén 5 000 Ft felárral!

20 475 Ft / fő / 2 éjszaka*
*min 2 fő esetén egy kétágyas szobában a „B” épületrészben

Felhasználható: 2014. november 30-ig (kivéve kiemelt időszakok) • Hétvégén felárral!

Hotel Aquamarinfififi  •  8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
Tel.: +36 83 / 545 979  •  www.hotelaquamarin.hu  •  sales@hotelaquamarin.hu

Vasmacska Terasz tavaszi/nyári élmény
- 1, 2 vagy 4 személyre, vagy nagyobb társaságnak.

Hozzávalók: Duna-part, étterem, grill terasz, játszótér. Adjon hozzá 
még (ízlés szerint) napi menüt, frissen sülteket, hekket, retroburgert, 
profitterolt, rozé fröccsöt, csapolt sört, házi limonádét.

 koncertekkel, sportközvetítésekkel, sok-sok 
élménnyel. Mindezt bolondítsa meg néhány pálmafával!
Végeredmény:

Kövessen bennünket Facebook oldalunkon is, hogy

Az étterem,
ahol lehorgonyozhat

Nézzen be hozzánk, hozza el ezt az újságcikket,
és

árából
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Érd Megyei Jogú Város jegyzője a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Közgazdasági Iroda, Költségvetési és Gazdálkodási Csoport

gazdasági ügyintézői
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör 
betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet II./2. pontja, vagy az 1. sz. melléklet I./16. pontja szerint. 
Ellátandó feladatok: Pénzügyi-, számviteli szabályzatok aktualizálása; ÁHT szerinti likviditási terv készítése; az 
Önkormányzati és intézményei kiadásainak figyelembe vételével. Önkormányzati és a Polgármesteri Hivatal követelés-
állományának csökkentése érdekében végrehajtási eljárási rend kialakítása (kapcsolattartás az érintett szakirodákkal, és az 
önálló bírósági végrehajtóval). 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Költségvetési, gazdálkodási, nyilvántartási, pénzügyi, ügyintézői 
feladatok. 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzata az irányadó. 
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szüksé-
ges. Továbbiakban a 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés, Közgazdasági szakképzettség, 
• Államháztartási szakterületen szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Mérlegképes könyvelői végzettség, 
• Szabályzatok elkészítésben, aktualizálásában szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
• Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret, 
• Közigazgatási szakvizsga 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata 
•  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt 

vevők megismerhessék 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 21. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterfia Krisztina, Közgazdasági Irodavezető nyújt, a 23/522-366-os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Alsó 1 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: 14-36363/2/2014 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintézői. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  www.erd.hu - 2014. szeptember 1.

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 közalkalmazotti 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 végrehajtásáról 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 közalkalma-
zotti 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 tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
•  Főiskola, felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesí-

téssel 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 rendel-
keznie 

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 fel-

tüntetni 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) pont-
ja, 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. 

információk



nák az értelmét, s lenne hozzá 
energia, lendület. Meg egyálta
lán: versenyző.

A szomorú válasz abban az 
egyetlen rövid mondatban rej
lik, amit a fiatal edzőnő mond.

– Tizennégy igazolt verseny
zőnk van…

Érzékelhetően nem akar 
panasznapot tartani sem 
Zsuzsanna, sem pedig Berna
dett, de az utóbbi szavaiból az 
igazságuk csendül ki, amikor 
így fogalmaz.

– Nem akarunk mi könyökölve 
előrébb jutni, tisztában vagyunk 
vele, hogy vannak mások, hogy 
úgy mondjam, fontosabb sport

ágak is itt a városunkban, de 
annak azért nagyon örülnénk, s 
a tudásunkkal lennénk hálásak 
érte, ha bennünket is észreven
nének. Már annak is örülnénk, 
ha csak egy kicsit…

Õszinte megnyilvánulás egy 
olyan ifjú hölgy szájából, aki
nek a szavaiból kiderül az is; 
tökéletesen tisztában van azzal, 
hogy a (sport)akrobatika és a 
tánc(mûvészet) között létezik 
átjárás, nem is szûk mezsgyén.

– A sportágamban edzőnek 
tartom magam, de nem csukom 
be a szemem akkor, amikor a 
versenyzőim kiváló mozdula
taiban meglátom, megérzem a 
táncot, annak a harmóniáját. 
Nem mondom, hogy egyik töb
bet ér a másiknál, csak más. 
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Szeptember végén 
ismét Érd Körbe
Szeptember utolsó vasárnapján megint 
városkerülõ kerékpáros túra és felvo
nulás lesz városunkban az Érd Körbe 
Egyesület és támogatói, segítõi szerve
zésében. A városvezetés és az önkor
mányzat, ahogy minden alkalommal, 
ezúttal is támogatója a rendezvénynek.

A 2002 óta létezõ, a budapesti Critical 
Massnél is korosabb érdi felvonulás, 
ahogy az õsszel lenni szokott, ismét az 
Európai Mobilitási Héthez kapcsolódik 
(bár ezúttal egy héttel annak vége után 
lesz). A résztvevõk arra szeretnék felhív
ni a figyelmet, hogy a kerékpár nem csak 
olcsó és környezetbarát, de kellemes 
és praktikus módja is a városon belüli 
közlekedésnek. 

A túra útvonaláról és a részvételi tud
nivalókról a rendezvény elõtti utolsó, 
25én megjelenõ lapszámunkban olvas
hatnak majd. Elõzetesen annyit tarta
nak fontosnak kiemelni a szervezõk, 
hogy ezúttal is lesz minden szokásos kör 
(10153060 km), egyedül a kapcsolódó 
fõtéri látványosságokban, bemutatókban 
lesz visszafogottabb az esemény a tava
szihoz képest  de ez már nem újdonság, 
õsszel hagyományosan az Érd Körbe 
esszenciája, a közös biciklizés kapja a 
fõszerepet.

Érdi VSE
2014/2015 évadnyitó

nyílt rapid sakkversenye
 
Az Érdi VSE sakkszakosztálya megrendezi a 
2014/2015 évi évadnyitó rapid sakkversenyét.

A verseny időpontja: 2014 szeptember 28. 930 órától 
kb. 1430 óráig

Helyszín: Érdi VSE sporttelep (Érd, Ercsi u. 34.)

A lebonyolítás svájci rendszerben történik, 5 fordu
lóval 
A mérkőzések gondolkodási ideje: 2020 perc.

Helyezések eldöntése: 
1. Pontszám 
2. Buchholz érték 
3. Berger érték

Nevezést elfogadunk 30 versenyzőig: 20140928  
900 óráig

Nevezést le lehet adni a 205089637es telefonszám
ra, vagy a sakkpeti@gmail.com email címre, illetve 
nevezni lehet személyesen a helyszínen.

Nevezési díj: 500 Ft/fő

Díjazás: 1. helyezett: 3000 Ftos utalvány 
 2. helyezett: 2000 Ftos utalvány 
 3. helyezett: 1000 Ftos utalvány 
 4. helyezettől könyv, illetve tárgyjutalmak

Mindenkinek jó játékot és sportszerû versenyzést 
kívánunk! 

 Érdi VSE sakkszakosztály vezetése

Van helyzet, amikor kicsit visz
sza kell nyúlni a múltba, bár azt 
mondják, hogy a valamit elérni 
akaró ember (meg sportegye
sület is) előre tekint, ott keresi 
a célokat.

Az érdi tigriseknek azonban 
nem könnyû csak előre pillan
tani.

Négy évvel ezelőtt, 2010 nya
rán írtunk cikket az egyesület
ről, amelyben Tresó Zsuzsanna 
többek között elmondta azt is: 
ott még nem tartanak, hogy vé
ge, oda azonban eljutottak, hogy 
egyre kevesebb lett a pénz, mi
közben drágább az élet, s benne 
drágább a sportolás is.

Nos, a leírtak „ültek” akkor, 
azonban azóta a magyar sport
életre látványosan és örömteli 
módon jóval több pénz jutott 
és jut. A tigrisek azonban ettől 
függetlenül gondokkal küzde
nek, s kísértetiesen hasonlók
kal, mint az elmúlt évtized utol
só évében.

– Néhány éve is így véle
kedtem, ezt mondom most is: 

aranyat érő befektetés lenne, s 
bizonyára aranyakkal fizetnénk 
meg az odafigyelést. Ehelyett, 
sajnos egyre nehezebb a hely
zetünk, s mára ez már abban 
is megnyilvánul, hogy fogy az 
igazolt versenyzőink száma.

Pedig a Tigers SE, a tigrisek, 
ugranának, vadásznának…

Tresó Zsuzsanna érzékeny
sége érthető, hiszen ha vala
ki, akkor ő tudja a lényeget. 
Tudja, mert ismeri a sportter
mek hangulatát, az öltözők 
légkörét. A hölgy az egyesület 
egyik edzőjeként is igyekszik 
megtenni mindent, hogy életet 
leheljen abba az egyesületbe, 

amelyikre bizony nagyon ráfér
ne a segítség, még ha kicsinyke 
is. Mert lehet szépíteni, lehet 
elkendőzni a gondokat, de a 
tényt nem lehet megváltoztatni: 
az érdi tigrisek nem állnak jól… 
Így aztán egyre nehezebb, hogy 
támogatókra leljenek, hogy el
tartsák önmagukat.

Pedig a lábak táncra perdül
nének, ha lenne miért, ha lát

Várnak mindenkit!
A show-tánc alapozó oktatására az Árpád utcai Napfény 
Otthonban kerül sor, keddenként 16 és 17 óra között, a haladók 
oktatására pedig 17 és 18.30 között.

A sportakrobatikával az Érdligeti Általános Iskola Túr utcai 
épületének a tornatermében ismerkedhetnek meg az érdeklő-
dők, szerdánként 17.30 és 19 óra között.

Minden adott lenne a sporthoz, a táncmûvészethez

Ugranának a tigrisek, de…
Nem mondható, hogy vidám és könnyed éveit éli meg városunkban a pontosan 
13 esztendõvel, 2001. szeptemberében megalakult Tigers SE. Az egyik alapítóval, 
Tresó Zsuzsannával és az egyik edzõvel, Langó Bernadettel beszélgettünk.

Azonban, sajnos, egyiket sem 
tudjuk úgy oktatni és tanítani, 
ahogy kellene.

Itt, ennél a mondatnál tovább, 
fölösleges leírni Bernadett sza
vait, mert ugyanoda lyukadunk 
aki, ahol elkezdtük. A hiányzó 
forintokhoz…

A csinos hölgyektől való bú
csúzás előtt kanyarodjunk visz
sza még egy gondolat erejéig a 
négy évvel ezelőtt írt cikkhez, 
amelyiknek egyik gondolata 
már akkor is múlt időben volt 
érvényes.

Ugyanis már akkor, 2010ben 
is négy éve volt annak, hogy 
– ahogyan akkor írunk – „Lódz
ból, a női vébéről szakajtónyi 
éremmel tértek haza. Az arany 
mellett hatan nyertek ezüstöt, 
ketten pedig bronzot”.

Ha mással nem, hát ezzel az 
egyre távolibb, ám mégis kö
vetésre méltó példával húzhat
ják alá, hogy rajtuk semmi sem 
múlik.

Mert táncos lábak és tehetsé
ges ifjak nem csak akkor voltak, 
hanem ma is vannak, s csak 
arra várnak, hogy „beletegyék” 
a lábukba a sportot, a táncot, a 
mûvészetet.

S az sem árt, ha jut néha falat 
a tigrisnek is…

 Róth Ferenc

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.

056 GERINCTORNA BÉRLET 10 ALKALOMRA

Akciós ár:
15.000 Ft

Listaár: 
30.000 Ft

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

10 alkalomra szóló ge-
rinctorna bérlet, egyéni 
foglalkozás. A gerinctor-
na bérlet ajándéknak is 
remek ötlet.

077 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
25.995 Ft

Listaár: 
51.990Ft

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

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

AJTÓ-ABLAK

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

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

www.diadaliv2001.hu

- az ország legnagyobb gyártóitól - 7 év garanciával

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



ABLAKCSERE

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

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Érd Tusculánum élelmiszerüz-
letünkbe szakképzett, gyakorlattal 
rendelkezõ csemegepultos-eladót 
felveszünk.T:06 30 582 1280

Kötödébe kisegítõ munkára, vala-
mint önállóan szabni tudó mun-
katársakat keresünk. T:06 30 835 
0070

Érdi építési vállalkozó józan életû 
segédmunkást keres kõmûves 
mellé. 0630/ 944-7325

ÁLLÁST KERES

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

ÁLLATORVOS

ANTIK-RÉGISÉG

ANTIKVITÁS

AUTÓ

AUTÓJÁT MEGVÁSÁROLOM! 
lehet sérült vagy akar roncs is. 
forgalomból INGYENESEN kivonom, 
kiszállási díj nelkül a hét minden 
napján! 06704330123

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS













BURKOLÁS

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

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉLETJÁRADÉK

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

Életjáradéki szerzõdést kötne, 
belsõ kerületi ingatlanra, budai, több 
gyerekes család. 06-20-426-0015

FELVÁSÁRLÁS

Kimagasló áron vásárolunk antik 
bútorokat, festményeket, régi már-
kás órákat pl.Rolex, Schaffhausen 
stb, Herendi szobrokat, étkészlete-
ket, körpecsétes Zsolnai tárgyakat, 
ezüst cukordobozokat, gyertyatartó-
kat, ipari ezüstöt, brilles ékszereket, 
hagyatékokat, aranyat. 06-30/944-
8539 szondigaleria@freemail.hu 
Teréz krt.10

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GARÁZSVÁSÁR

2014.09.20-án 9-15 óra közt 
garázsvásár. Érd, Bajcsy-Zs. u. 
57. (Bükki sarok) alatt. Játék, ruha, 
dekor, stb.

GYÜMÖLCS

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

GYÜMÖLCSLÉ

INGATLAN

Budapest VIII., Pál utca. kiválló 
fekvés,belsõ 2szobás lakás Eladó. 
1. emeleti Ár: 11.8  +36309401861 
www.ingatlan.com/20964913

Eladó Érd kp-ban liftes, 4. em. 55 
m²-es lakás 2 szoba+hall+erkély, 
nagy konyha, mûa. ablakok, pano-
rámás, ár:7,2 M Ft. T:23 361 368



















Kis lakást vásárolnék magamnak 
a környéken 5 millió Ft-ig (lehet 
felújítandó, lomos, adóssággal 
terhelt is). Szívesen visszahívom. 
T:06303301044

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

Eladó Érdligeten 65 m²-es, 2 szo-
bás családi ház, 700 m²-es telken. 
Ár: 13,5 M Ft T:06 70 942 7157

Érd Parkvárosban 45 m²-es ház 
eladó 170 N-öl telekrésszel 6,7 M 
Ft. T:06 70 256 1885

Családi ház eladó Érd, Rába utcá-
ban, 150 N-öl telken, 2 szobás. T:06 
30 369 7255

JÁRMÛ

KERT

Permetezés, favágás, gyepesí-
tés, bozótírtás, kerítések építése, 
javitása. Térkövezés, hõszigetelés, 
vízszigetelés, betonozási mun-
kák:061781-4021, 06 20 259 6319

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

KIADÓ

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

Érd központjától 8-10 percre olcsó 
albérlet kiadó, gyerekesek és 30 év 
alatti ne hívjon. T:06 20 264 7849



















Érd, Retyezáti utcában, összkomf., 
bútorozott lakás kiadó igényes párnak 
v. személynek. T:06 20 268 1019

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

Érd Parkvárosban 45 m²-
es különálló ház kiadó, 40 E 
Ft+rezsi+kaució szükséges. T:06 
70 256 1885

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

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 tevékenységre alkalmas. 
Bérleti díj megegyezés szerint. T:06 
30 9907 129

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS 
profi rakodókkal OLCSÓN, biztosí-
tással. Külföldre is! Ingyenes áraján-
latért, hívjon akár most: 06-30/52-
98-244!

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS















MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

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

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 
0630/948-8909

ROBOGÓ

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

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Számítógép javítás, modernizá-
lás, oktatás otthonában. Ingyenes 
kiszállás! Tel: 370-019, 06-
209719301

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS











TELEK

Érd Ófaluban eladó 1232 m² telek 
faházzal és termõ gyümölcsössel. 
Ár:4,5 M Ft. T:06 30 254 7975

TV JAVÍTÁS

VEGYES

Eladó hagyatékból, olcsón:
hûtõszekrény, szekrénysor, ágy, 
asztal+szék, nõi XXL méretû ruhák. 
T:06 70 942 7157

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

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgá-
lat: 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!

Bp. XXIII. Wagner u. 2., 278 nm telken, 58 nm 
felújított családi ház kandallóval, beépített tetõtér. 

Ár:13,95M +36303829818

www.ingatlan.com/20930324
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A központ  változott,  a  küzdő-
szellem azonban a  régi. Új név 
az  együttesek  között,  mégsem 
beszélhetünk  újonc  csapatról. 
Ezek mind a Mosonmagyaróvári 
KC  SE jellemzői,  amely  –  mint 
kiderült  már  az  előző  szezon 
végére  –  a  Veszprém  Barabás 
KC  helyét  vette  át  a  női  baj-
nokságban,  és  a  múltban  pár 
igazán kiélezett csatát is vívott a 
narancsmezes együttessel. Róth 
Kálmán  személye  pedig  garan-
cia az igazán magas szintû szak-
mai  munkára,  a  rutinos  szak-
ember  a  bakonyiak  fiatalnak 
és  tapasztalatlannak mondható 
keretével is rendre nehéz ellen-
fél volt,  ezt példának okáért az 
előző  idényben  is megmutatta. 
A szokásos  kirepülés  persze  a 
mostani  nyáron  is  megtörtént, 
de  ezúttal  jöttek  külföldi  játé-
kosok  is  Jana  Knedlikova  és 
Szandra Filipovics személyében, 
ami az utóbbi  időben nem volt 
jellemző,  ugyanakkor  a  csapat 
gerincét még mindig  a  fiatalok 
alkotják.  Köztük  az  a  Schneck 
Réka,  aki  az  érdi  alakulatban 
is  szerepelt  egészen  2011-ig  és 
ezúttal  Szemerey  Zsófi  hiányá-
ban kulcsszerepet kapott a ven-
dégek kapuja előtt. 
Az  ÉRD  felemásan  kezd-

te  a  szezont,  a  rekord  arányú, 
Szeged  elleni  győzelem  után 
a  szintén  felsőházba  pályázó 
Siófok  otthonában  szenvedett 
vereséget.  Javításra  azonban 
már a közeljövőben bőven  lesz 
lehetőség,  hiszen  október  1-
jéig  hat  bajnokit  tudnak  majd 
hátuk  mögött  az  érdiek,  és  a 
Mosonmagyaróvár ellen is a két 
pont  megszerzése  volt  a  felső-
házba jutáshoz szükséges alap-
követelmény. 
Mozgalmasan  indult  az  el-

ső  tíz  perc  és  a  vendégek  áll-
hatatos  stílusa  rögvest  meg  is 
mutatkozott.  A cseh  válogatott 

alapembere,  Jana  Knedlikova 
azonnal  tanújelét  adta,  hogy 
hamar felvette a magyar bajnok-
ság  ritmusát,  négy  mosonma-
gyaróvári  gólból  kettőt  vállalt. 
Válaszként  Katarina  Krpezs  is 
szorgalmasan  belekezdett,  aki 
Alja  Korent  pótolja  eddig  si-
kerrel.  Róth  Kálmán  együtte-
sének  legnagyobb  értéke,  Tóth 
Gabriella  pedig  már  kétgólos 
előnyt hozott össze, ám az ÉRD 
is azonnal ritmust váltott, előbb 
Triscsuk Krisztina, majd Pálos-
Bognár  Barbara megmozdulása 
után  egyenlő  volt  az  állás.  Sőt, 
a  lendület  vitte  is  tovább  a  ha-
zaiakat,  akik  szélsőik  jóvoltá-
ból a vezetést  is megszerezték. 
A Mosonmagyaróvár  azonban 
megint  felzárkózott  és  bizo-
nyítván,  mennyire  hullámzó 
a  találkozó,  az  utolsó  tíz  perc 
kezdetén ismét ott volt az előny. 
Az első  félidő hajrája  igen hek-
tikusan  telt,  felváltva  vezettek 
a  csapatok,  ám  a  28.  percben 
Hanczvikkel  Zsanett  belőtte  a 
büntetőt  és  úgy  tûnt,  a  lélek-
tanilag  fontos  félidei  vezetés 
a  vendégeknél  lesz.  Katarina 
Krpezs  azonban  befejezett  egy 
helyzetet, Janurik Kinga szolgál-
tatta a védést és a  félidő utolsó 
momentumaként  Pálos-Bognár 
Barbara egyenlített. 
A Mosonmagyaróvár  az  első 

három  mérkőzéséből  kettőn  is 
hasonló  forgatókönyv  szerint 
játszott  és  harcolt.  A Vác  ellen 
összejött  idegenben  a  siker  és 
kis híján az előző idény negye-
dik helyén végző Dunaújvárost 
is megfricskázta,  az  FTC  elleni 
kudarc  pedig  megbocsátható 
kategória. Az ÉRD is berendez-
kedhetett  a  feszült  végjátékra 
az  első  félidő  alapján,  ugyanis 
a  vendégek,  a  Róth-osztály  ta-
nulói  megint  nagyon  lelkesen 
küzdöttek.  A folytatásban  pe-
dig  ez  a  harci  szellem  megint 

meghozta  az  eredményét, 
Hajtai  Vanessza,  majd  a  bün-
tetőket  százszázalékosan  érté-
kesítő  Hanczvikkel  Zsanett  is 
gólt szerzett – megint kettő volt 
a  differencia.  A vezetés  pedig 
megalapozta  a  következő  ne-
gyedórát, az ÉRD csak futhatott 
az eredmény után, míg végül a 
48.  percben  az  ellenállhatatlan 
Katarina  Krpezs  duplájával  – 
Gyimesi Kitti  kiállítását  kihasz-
nálva – villámgyorsan egalizált. 
A véghajrára  fordulva  kezdőd-
hetett  minden  elölről,  a  csapa-
tokat pedig vitte előre a szívük. 
A fordításból  erőt kovácsoló ér-
diek  közül  Schatzl  Nadine  és 
Kovács  Anna  is  a  legjobbkor 
szereztek  gólokat,  az  utolsó  öt 
percet 23-21-ről kezdték a felek. 
Tóth  Gabriella  szinte  egy  sze-
mélyben  tartotta  életben  a mo-
soni  reményeket,  ám  az  utolsó 
két  percben  Szandra  Filipovics 
kiállítása miatt emberhátrányba 
kerültek. Az utolsó pillanatokig 
nyílt  találkozó  így pedig csak a 
legvégén dőlhetett el, mégpedig 
stílszerûen  az  ezen  a  meccsen 
kiemelkedően  legjobb  Katarina 
Krpezs és Triscsuk Krisztina ta-
lálataival.  A Mosonmagyaróvár 
roppant  lelkesen,  elszántan 
küzdött, bizonyítva, hogy az ed-
digi szoros eredményeket nem a 
véletlen okozta, míg az érdieket 
azért  illeti dicséret, mert ugyan 
nem  játszottak  kiemelkedően, 
nagyon  akarták  és  végül  meg-
szerezték a két pontot.

ÉRD – Mosonmagyaróvári KC 
SE 26-23 (13-13)
Érd Aréna, 1000 néző
Játékvezetők: Horváth Zoltán, 
Simó András
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 3, Triscsuk Krisztina 

7 (4), Kovács Anna 2, Szara 
Vukcsevics, Szekeres Klára, 
Kisfaludy Anett, Klivinyi Kinga 
3, Pálos-Bognár Barbara 3, 
Mariama Signate, Jekatyerina 
Kosztjukova, Katarina Krpezs 8, 
Mester Nóra, Nick Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
MKC: Schneck Réka, Mistina 
Kitty (kapusok), Jana 
Knedlikova 2, Hajtai Vanessza 
4, Kiss Kitti 1, Kurucz Ivett 
2, Dombi Luca 1, Szandra 
Filipovics 2, Szerző Regina, 
Gyimesi Kitti, Csala Anita, Tóth 
Gabriella 7, Bardi Fruzsina, 
Bíber Zita, Kopecz Barbara, 
Hanczvikkel Zsanett 4 (4)
Vezetőedző: Róth Kálmán
Hétméteresek: 5/4, ill. 4/4
Kiállítások: 8, ill. 12 perc

További eredmények
A 2. forduló utolsó mérkőzé-
sén:
Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE - Fehérvár KC 
24-22 (14-12)
A 3. forduló mérkőzései:
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– Siófok KC-Galerius Fürdő  
28-28 (17-12)
Dunaújváros Kohász KA - 
DVSC-TVP-Aquaticum  
30-22 (15-8)
Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE - MTK Budapest  
29-23 (12-11)
A 4. forduló előrehozott mér-
kőzésén: 
Mosonmagyaróvári KC SE - 
FTC-Rail Cargo Hungaria  
22-35 (11-16)

A 4. fordulóban, a DVSC-TVP-
Aquaticum  –  ÉRD  mérkőzést 
lapzártánk  után,  szeptember 
17-én,  19  órától  rendezték 
Debrecenben,  a  Hódos  Imre 
Sportcsarnokban. 
  Szarka András

Az  elmúlt  fordulóban  a  ven-
déglátó együttes Vecsésen meg-
semmisítő  vereséget  –  8–1est 
–  szenvedett  a  hazai  csapattól, 
így várható volt, hogy hazai kör-
nyezetben  mindent  elkövetnek 
a  kudarc  kijavításáért.  Az  érdi 
csapat  pedig,  ha  nem  akart  lé-
péshátrányba  kerülni  riválisa-
ival  szemben,  győzelmi  kény-
szerrel kellet pályára lépnie.
Az  első  félidő  első  említésre 

méltó eseményére a félidő köze-
péig kellett várni, ekkor Süveges 
G. lövését a hazai kapus bravúr-
ral tolta a léc fölé. Néhány perc-
cel később újabb hazai kapusb-
ravúr  kellett  Kovács  B.  közeli 
lövésének  ártalmatlanításához. 
A félidő legnagyobb helyzetét is 
az érdi csapat hagyta ki, amikor 
Gyurácz B. beadását Csizmadia 
Z. ajtó-ablak helyzetben helyez-
te a kapu mellé. Negyvenöt perc 
egykapuzás  jellemezte  az  első 
félidőt. A hazaiak elvétve lépték 
át a felezővonalat. A vendég ér-
di csapat egyszerûen nem talál-
ta a kapujuk előterét megszálló 
hazaiak  játékának  ellenszerét, 
ha  pedig  helyzetekig  jutottak, 
akkor az adódó néhány  lehető-
séget rendre elpuskázták.
A második félidőre feljavult a 

vendég  érdiek  játéka,  nagyobb 
sebességre  kapcsolt  a  vendég 
csapat  és  a  levegőben  lógott  a 
vezető  gól megszerzése.  Az  el-
ső gólszerzési  lehetőséget Obot 
D.S. hagyta ki, majd Csizmadia 
Z.  fejesét a gólvonalról mentet-
ték  a  hazai  védők.  Az  érdi  ro-
hamok közben egy gyors hazai 
támadást  követően  az  üresen 
maradt hazai támadó közelről a 
felső  lécre vágta a  labdát. A 71. 
percben  végre  megszületett  a 
várva  várt  érdi  gól.  Obot  D.S. 
gyorsan  elvégzett  szögletét 
Kovács B. rúgta kapura, a hazai 
kapus  csak  beleérni  tudott  a 
lövésbe.  0-1.  Az  egyre  jobban 
kitámadó  hazaiak  sorsát  végül 
egy gyors érdi kontra pecsételte 

meg.  A 83.  percben  Kovács  B. 
labdájával  Gyurácz  B.  futott  el 
a  bal  oldalon,  beadására  Obot 
D.S.  érkezett  és  közelről  lőtt  a 
kapuba. 0-2. 
Nehezen  született  meg  a  ve-

zető  érdi  gól  és  a második  fél-
időben  bátran  játszó  hazaiak 
több alkalommal is meleg pilla-
natokat  szereztek  a  vendég ka-
pu előtt, de Kertész F.  igazolta, 
hogy  nem  csak  a  hazai  kapus 
képes bravúrokra.

Tápiószecső FC – Érdi VSE  
2-0 (0-0)
Tápiószecső, 100 néző
Érdi VSE: Kertész F. – Ország 
P., Süveges G., Csiszár Z., Brkic 
D. – Kupi Z. (Feil M.), Kónya 
B., Kovács B., Csizmadia Z. 
– Gyurácz B., Obot D.S.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Kovács B. 71’, Obot 
D.S. 83’
Sárga lap: Feil M.
Jók: Kertész F., Kovács B., 
Gyurácz B.

A két  csapat  edzője  –  nem 
meglepő  módon  –  egész  más-
képp  ítélte  meg  a  mérkőzésen 
látottakat.
Limperger Zs.(Érd):
– Végig kezünkben volt a mér-

kőzés.  Több  góllal  is  győzhet-
tünk volna. Sok sikert kívánok a 
hazaiaknak.
Balogh  Gábor  (alias  Torony, 

Tápiószecső):
–  Nagyon  jó  iramú  mérkő-

zésen  az  Érd  egy  fura  góllal 
szerezte  meg  a  vezetést.  Úgy 
érzem, az X igazságosabb ered-
mény lett volna.
A hatodik  fordulóban,  szep-

tember  20-án  szombaton  négy 
órakor  az  Érd  a  Pilisszentiván 
csapatát  fogadja  az  Ercsi  úti 
sportpályán,  majd  a  nyolca-
dik  fordulóban,  szeptember 
28-án  vasárnap  fél  négykor 
Biatorbágyon  lép  pályára  az 
Érdi VSE.  Harmat Jenő

Tápiószecsõ FC – Érdi VSE 0-2 (0-0)

Hozva a kötelezõt

Obot D.S. vezeti a labdát – ezen a mérkõzésen is gólt szerzett
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Az utolsó percig nyílt volt

Még Klivinyi Kingának sem volt egyszerû legyõzni a harcos túlerõt

Schatzl Nadine fontos pillanatban talált be a kiélezett hajrában


