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Özönvíz ellen
A rendkívüli esõzések tapasztalaival foglalko-
zott rendkivüli ülésén a közgyűlés.
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Útfejlesztések
Kezdõdik az M7 és az M0 csomópontok átépí-
tése állami és uniós források felhasználásával.
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Szüreti mulatság

Egy hét késéssel, de újra szüreti mulatságra (és kézmûves vásárra) ébredtünk az 
elmúlt szombaton, amikor legalább hat ágra sütött a nap, így minden adott volt a 
mulatságra, hiszen volt szõlõ, lovas kocsikázás, muzsika, tánc, koncert és finom 
étkek. Az Érdi Napok után megint felbolydult a város, sokan indultak el a pincesor 
felé. A hagyományos, nyolcadik szüreti mulatság délben kezdõdött a felvonulással 
és utcabállal fejezõdött be éjféltájban. A közben eltelt tizenkét óra alatt senki sem 
unatkozott! 5. oldal

Gazdasági programok
Jövőre várhatóan megépül Érd ipari parkja, 
és egy inkubátorházat is létrehoznak.
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Illegális bekötések
A szennyvíztisztító elbírt  a csatornán bezú-
duló hatalmas csapadékmennyiséggel.
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Életképek
A tavaly szeptemberben el-
hunyt Mészáros László az 
Érdi Napokon, szeptember 
11-én nyílt emlékkiállítása 
a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban.  7. oldal

Drog ellen

A városi közgyûlés  a 
ciklus utolsó ülésén a 
Sport, Ifjúsági és Köz-
rendvédelmi Bizottság 
javaslatára elfogadta 
a drogellenes stratégia 
2014-2016 közötti cse-
lekvési tervét. 10. oldal

Izgalmak

Az ÉRD nõi kézilabda 
csapata a 4. fordulóban 
már második veresé-
gét szenvedte el, ezúttal 
Debrecenben. 16. oldal
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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.

Mint ahogy arról előző lap-
számunkban beszámoltunk, a 
rendkívüli csapadékhelyzet mi-
att hétfőn délután Érd polgár-
mestere rendkívüli ülésre hívta 
össze a város közgyûlését. Ezen 
nemcsak a mentésben részt 
vett szakemberek tapasztalatait 
hallgatták meg, hanem együtt 
keresték a megoldásokat arra, 
miként lehet a jövőben megaka-
dályozni, hogy a köztéri áteme-
lők az oda nem illő szeméttől 
és szálas anyagoktól eldugulva, 
 szenny- és csapadékvíz keveré-
kével árasszák el a lakóházakat. 
T. Mészáros András már az ülés 
előtt megbeszélést folytatott 
a katasztrófavédelem, az Érdi 
Csatornamû, az Érdi Közterület-
fenntartó Intézmény vezetőivel 
arról, hogy melyek azok a kri-
tikus pontok, ahol sürgős in-
tézkedésre van szükség, majd 
a szakemberek a közgyûléssel 
is ismertették álláspontjaikat. 
Rácz Beatrix, az Érd és Térsége 
Csatornamû ügyvezető igazgató-
ja olyan elképesztő adatokról szá-
molt be, amelyek egyértelmûen 
alátámasztják, hogy a lehullott, 
óriási mennyiségû csapadékvíz-
től sokan úgy próbáltak megsza-
badulni, hogy – mit sem törődve 
azzal, hogy ez szigorúan tilos 
– belevezették a szennyvízcsa-
tornába. Tény, hogy Érdre egyet-
len hétvégén 110 milliméter eső 
esett le, ami körülbelül 2-3 havi 
mennyiségnek felel meg, így az 
éves csapadékmennyiség ne-
gyede 2-3 nap alatt rázúdult a 
városra. A felújított és kibővített 
szennyvíztelepnek jelenleg na-
pi 17 ezer köbméter szennyvíz 
fogadására van engedélye, és 
mivel a rákötések még mindig 
folyamatban vannak, egyelőre 
60 százalékos a kihasználtsága, 
ami azt jelenti, hogy átlagosan 
napi 9 ezer köbméter szennyvíz-
re számítanak. Ezzel szemben, 
a szóban forgó hétvégén előbb 
16 és fél ezer, majd másnap 
nem kevesebb, mint 25 ezer 
300 köbméter szennyvíz érke-
zett, amellyel már elérték a telep 
kapacitásának maximumát – ez 
csak az összes lakossági rákö-

tés megvalósulása után lenne 
lehetséges. 

Előfordult, hogy ez az óriási 
tömegû esővíz a szennyvízzel 
keveredve, feldobta a csatorna-
fedelet, és elárasztotta az utcá-
kat, kerteket. A tapasztalatokat 
összegezve T. Mészáros András 
kiemelte: kiderült, hogy néhány 
köztéri átemelő azért dugult el, 
mert nemcsak, hogy szálas, il-
letve szilárd anyagokat találtak 
bennük, hanem oda nem illő 
szemetet is: a használt mûanyag 
pelenkától a függönyön át egé-
szen a bicikliig! Az egyik eldu-
gult átemelőt például csaknem 
70 kilónyi „szálas” anyagtól 
szabadították meg a szakembe-
rek. A lakosoknak is meg kell 
tanulniuk használni a csatornát, 
és ami nem oda való, azt nem 
szabad beledobni - hangsúlyozta 
a polgármester. 

A következő nagy infrastruk-
túra építési feladat a felszíni 
vízelvezetés a városban. Fontos 
feladat a megfelelő szikkasztó 
árkok és a záportározó rendsze-
rek kiépítése, bár – fûzte hozzá  
a polgármester – ha Érd teljes 
területén meg lett volna oldva 
a felszíni vízelvezetés, akkor 
sem lett volna képes elnyelni 
az özönvíz-szerû csapadék. Az 
is kiderült, hogy sokan nem a 
megfelelő helyre jelentették be a 
bajt. Ilyen esetekben mindig és 
azonnal a csatornamûveknél, il-
letve az ÉKFI-nél kell bejelentést 
tenni. A továbbiakban a képvise-
lők is beszámoltak arról, mit ta-
pasztaltak a saját választókerüle-
tükben azokon a helyeken, ahol 
a legkritikusabb volt a helyzet. 

Csütörtökön, szeptember 18-
án búcsú ülését tartotta meg a 
városi plénum, hiszen amennyi-
ben nem történik rendkívüli ese-
mény, októberben már a 12-én 
megválasztott polgármesterrel 
és képviselőkkel megalakult új 
közgyûlés folytatja majd a mun-
kát. Ebben a felállásban utoljára 
– és ahogy a ciklus során legtöbb-
ször, ezúttal is az ellenzéki kép-
viselők távolmaradásával –, hu-
szonegy napirendi pont tárgyá-
ban hoztak döntést a képviselők. 

Támogatták többek között a város 
Településfejlesztési Koncepcióját 
és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiáját is, amelyeknek elfo-
gadását a közeli határidők sür-
gették. Elfogadták a városköz-
pont részterületére vonatkozó 
Helyi Építési Szabályzat módo-
sítására tett javaslatot is, majd a 
civil szervezetek támogatásáról, 
és a közterületek használatáról 
szóló rendelet apró módosításá-
val is egyetértettek. A képviselők 
támogatták, hogy az Érdi Városi 
Televíziót 12 millió többletkölt-
séggel támogassák, ami elsősor-
ban az Érdi Rádió előre nem 
látott mûködtetési költségeit fe-
dezi, majd új bizottsági tagot vá-
lasztottak az Érdi Városfejlesztési 
és Szolgáltató Kft. felügyelőbi-
zottságába. Támogatták, hogy az 
Érd és Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft. telephelyét az 
időközben az Érd-Kom Kft-től 
megvásárolt telephelyre vezes-

sék át. Mivel az önkormányzat 
Volánbusszal kötött szerződé-
se hamarosan lejárt, a plénum 
elfogadta, hogy pályázatot ír-
janak ki a helyi személyszállí-
tási közszolgáltatás tárgyában. 
A sóskúti területrész átadásáról 
szóló szerződés is újra a kép-
viselők asztalára került, de úgy 
tûnik, ez a megállapodás most 
már a finisébe érkezett, mert a 

lezajlott népszavazáson a Tihany 
tanya lakosainak többsége (21 
igen, 1 nem) is egyetértett azzal, 
hogy ezt a Sóskút által felaján-
lott 30 hektáros terület Érdhez 
csatolják. Pulai Edina (Jobbik) 
azzal a javaslattal fordult a 
közgyûléshez, hogy a Kossuth, 
a Bethlen Gábor és Vörösmarty 
utca keresztezésének terét Attila 
király térnek nevezzék el, ugyan-
is a legendák szerint Attila Érd 
nemzetségéből (Bendegúz) szár-
mazott, az ősi nép temetkező 
helye a „Százhalom”. Százhalom 
mellett Érden volt található 
az Attila vár, amelyet „magas-
partnak”, bronzkori földvárnak 
nevez a mai útikönyv. Ahhoz 
azonban, hogy neve legyen, 
előbb az „ötös körforgalomhoz” 
illeszkedő tér kialakítására tett 
javaslatot fogadta el a közgyûlés, 
majd tulajdonosi hozzájárulását 
adta székhely használatához 
több érdi köznevelési intézmény 
mûködését támogató alapítvá-
nyok részére. Arról is döntöttek a 
képviselők, hogy idén is kiírásra 
kerül az Érdi Építészeti Nívódíj 
pályázat, valamint tudomásul 
vették, hogy benyújtásra került 
a testvérvárosi kapcsolatokat 
szolgáló „Testvérvárosok polgá-
rainak találkozói” címû pályázat. 
Egyhangúlag megszavazta a vá-
rosi plénum, hogy a közelmúlt-
ban elhunyt Pataki János jeles 
cukrászmestert, aki korábban 
több ciklusban önkormányza-
ti képviselői és alpolgármesteri 
tisztséget is betöltött, önkor-
mányzati halottá nyilvánítsák. A 
testület többek között támogatta 
a fogorvosi ellátással kapcsola-
tos javaslatokat, és egyhangúlag 
elfogadta a drogellenes straté-
gia 2014-2016. közötti cselekvési 
tervét is. A közgyûlés arról is 
egyhangúlag döntött, hogy csat-
lakozik a Nemzeti Védőoltási 
Programhoz, és mivel a szept-
embertől bevezetett, HPV vírus 
elleni államilag finanszírozott 
védőoltásból az idei 8-ik osztá-
lyosok már kiszorultak, a városi 
plénum támogatta a javaslatot, 
hogy őket a város költségén olt-
sák be. Mivel ez a döntés ebben 
a korosztályban körülbelül 350 
érdi lányt érint, mintegy 12 mil-
lió forint kiadást jelent az önkor-
mányzatnak, de természetesen a 
szülő dönti el, kéri-e gyermeké-
nek a védőoltást. 

A 2010-2014-es ciklus döntése-
inek végén T. Mészáros András 

Urbán László napokban megje-
lent, Érdi Sajtótükör (1894-1973) 
címû könyvével köszönte meg 
képviselőtársainak eddigi tevé-
kenységüket, remélve, hogy a 
választópolgárok döntése alap-
ján, az októberben megalakuló 
közgyûlésben sokan újra talál-
koznak, és tovább folytatják a 
városért végzett munkájukat. 
 Bálint Edit

Egy héten belül két ülést tartott a közgyûlés

Özönvíz elleni intézkedések,  
drogstratégia és HPV elleni védõoltás
A rendkívüli, özönvíz-szerû esõzések káreseményeirõl, a tapasztalatokról és a 
szükséges intézkedésekrõl hétfõn délután rendkívüli ülést tartottak a képviselõk, 
csütörtökön pedig utoljára ült össze Érd város közgyûlése ebben a ciklusban és 
ebben a felállásban, hiszen a soron következõ tanácskozást – ha addig nem törté-
nik rendkívüli esemény – már az október 12-i önkormányzati választás eredménye 
szerint megalakuló, új közgyûlés tartja majd. T. Mészáros András polgármester 
megköszönte a képviselõk, a hivatali dolgozók és a külsõs bizottsági tagok eddigi 
munkáját, hozzátéve, bízik benne, hogy ebben vagy hasonló összetételben folytat-
hatják majd a következõ választási ciklust.

A múlt héten kétszer is összeült a közgyûlés. Csütörtökön a ciklus utolsó tanácskozását tartották meg, ezúttal is 
a baloldali képviselõk nélkül

A 
sze

rző
 fe

lvé
te
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Dr. Veres Judit a fogorvosi ellátásról szóló javaslatot ismerteti
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Itt kezdődött az újságolvasóvá 
válása akkortájt minden ma-
gára valamit is adó embernek. 
Nagyanyám ugyanis a kereske-
delmi kínálat kezdetlegessége 
és a rá annyira jellemző takaré-
kosság jegyében a Pest Megyei 
Hírlap már idejétmúlt száma-
it hajtogatta és szeletelte föl a 
kenyérszelő késsel. A csinos 
kis hímzett vászonzacskóban 
ekképpen ugyan egészségügyi 
célzattal lényegült budi papírrá 
az akkori politikai üzenet, de 
egyrészt idekerültek a kis színes 
hírek, a nagyon ritkán föllelhető 
kezdetleges fényképek, karika-
túrák, amik a maguk esetleges-
ségével, mozaikosságukkal meg-
mozgatták az ember fantáziáját. 
Akkor még ólomlábakon járt az 
idő, volt idő olvasni, és ólomból 
szendték a lapot is, az illusztrá-
ciókat pedig általam ismeretlen 
fémbe maratták(?). Nagyapám 
is újságolvasó ember volt, de 
ő tartotta magát ahhoz, hogy 
a hajnali felkelés, az állatok, a 
lábasjószágok ellátása után az 
istállók és a nyári konyhák kör-
nyékén ébredő, szelíden mocor-
gó Ófalu mozgását érzékelve a 
cikória kávéja mellé telepedjen, 
és pirkadat után legalább vé-
giglapozza az újságot. Többet 
nem nagyon engedett neki 
nagyanyám, aki természetesen a 
munkát egy állandó és félbe nem 
hagyható folyamatként élte át és 
tulajdonképpen még az alvást 
is szívesen megspórolta volna. 
Mi, fiatal trónkövetelők azért is 
szerettük a szellős és csinos kis 
épületet, amit nagyapám a ház 
végébe vagy a kert elejébe épí-
tett egykoron, mert itt el lehetett 

tûnni a gyerek számára mindig 
valami feladatot, munkát találó 
ősök elől. Nem tudtak ugrasz-
tani azonnal, hogy hozz már 
egy kupa vizet a kútról, kapkodj 
föl egy kis (kukorica) szárat, 
vagy csutkát a tûzre, ereszd ki a 
szárnyasokat a vízre, árokpart-
ra. Az árnyékszék ráadásul – Érd 
Ófalu finom domborzatának kö-
szönhetően – remek kilátó volt, 
ahonnan a szomszéd kertjétől 
a templom előtti terecske moz-
gására is rálátással bírhatott az 
ember gyereke. A deszkabódé 
réseit az időjárás szûkítette, tá-
gította, a nyári szétszáradó fa 
és ez enyhe idő elénk tárta a fél 
világot, zergenye időkben meg 
amúgy is igyekezett az ember 
a dolgát gyorsan elintézni, bi-
zony ilyenkor az újságolvasásra 
sem futotta. Futott befelé aki 
bírta, mert ma már azt is nehéz 
megértetni az érdeklődő ifjúság-
gal, hogy nemcsak a vízveze-
ték volt még ritka dolog, de a 
központi fûtést sem ismertük, 
a régi iskolában is a vaskály-
hákkal füstöltettük ki magunkat 
a rázósabb dolgozat írásokról. 
Az újság mégis, ilyen jócskán 
megkésett és fölszabdalt formá-
jában megőrizte érdekességét. 
Még Rubik Ernő is legfeljebb fa 
kockákból építkezhetett, amikor 
az édesapja által tervezett vitor-
lázó repülő, a Góbé rajza volt 
látható a lapban. Eszembe sem 
jutott fölhasználni, visszalop-
tam a papírt a házba, lemásol-
tam és léptéket váltva, szobákra 
osztva úgy rendeztem be, mint 

a későbbi óceánon átkelő luxus 
repülőgépeket. Kinek, kinek a 
maga szórakozása. 

Apámnak is jutott repülő, még-
pedig amerikai. A Dél-budapesti 
ipartelepek elpusztítása, vagy a 
nagy szőnyegbombázások nyo-
mán maradhatott el, kaphatott 
találatot, de viszonylag épen ért 
földet Érdtől délre. Hogy a kato-
nákkal mi lett, arról nem szólt a 
fáma, későbbi ezermesterségét 
viszont úgy alapozta meg nagy-
kamasz apám, hogy kiszerelt 
belőle egy könnyû fedélzeti gép-
puskát és hazahozta, „hátha jó 
lesz valamire”. Egyébként igen 
szelíd nagyapám, talán az orosz 
csapatok tisztán hallható köze-
ledése miatt is, két pofonnal 
nyugtázta a mûszaki vállalkozó 
kedvet és a hadieszközt aláme-
rítette a budi mindent befoga-
dó szerves anyagába. Én csak 
a történettel találkoztam, az 
is csak akkor vált kedélyessé, 
amikor már megbízható távolba 
került a hadak vonulása, sőt, a 
politikai éberség ötvenes évek-
re tehető korszaka is. Az újság 
azonban maradt, gyermekko-
romban a Pajtás, majd a Füles 
is, természetesen a képregények 
miatt. A mozgalmi lap a tudo-
mányos fantasztikus irodalmat, 
a rejtvény újság Rejtő Jenő pó-
tolhatatlan mûveit tette hozzá 
kamaszkori mûveltségemhez. 
Később aztán megtanultunk a 
sorok között is olvasni. A papír 
mellé meg jött a betûs képernyő 
és most már nem a cenzort játs-
szuk ki, hanem a bulvár butaság 
mögött keressük a valóságot, a 
színes képek mögött a fekete-
fehér lényeget.  Antall István

Árnyékszék

Mennyi jó ember van itt! 
Kinyitva az újságokat, bekap-
csolva tévét, rádiót így sóhajt-
hat fel manapság az érdeklődő 
állampolgár. Természetesen 
csak akkor, ha kellőképpen 
naív, ha nem élt még át vá-
lasztási időszakot. Ha azon-
ban évek, netán évtizedek óta 
a magyar valóságban él, ha 
– az ismert népies mondással 
élve – látott már karón varjút, 
akkor legalábbis gyanakszik, 
és csóválja a fejét. Az ugyan-
is mindenképp kétkedést kell, 
hogy ébresszen, amikor soha 
nem látott, gondolataikkal, 
szándékaikkal, és főleg a köz 
érdekében tett javaslataikkal 
soha elő nem állt emberek 
most hirtelen világmegváltó, 
vagy annak szánt javaslatokat 
tárnak a köz elé. Hogy min-
denki lássa: ők jó emberek, 
sőt, ők a legjobbak, és ha mi 
jót akarunk, akkor rájuk kell 
szavaznunk. 

Számtalan példát lehetne 
sorolni igazolásul. Az egyik 
Duna-menti kis faluban példá-
ul az ismeretlenség homályá-
ból felbukkanó polgármester-
jelölt programjában nem ke-
vesebbet, mint egy komplett, 
kétszer két sávos Duna-hidat 
ígért a helybélieknek. Hogy 
hogyan, mikorra, és főleg, 
hogy miből, arról nincs szó. 
Az ember ilyenkor szinte ke-
resi a plakáton a fehér tollú 
gágogó szárnyasok által hasz-
nált területre ígért nemzetközi 
repülőtér tervezetét, vagy leg-
alább egy új metróét…

Akadnak olyan pályázók is, 
akik valamely más területen 
már ismertté váltak, de most 
éledt fel bennük annak szük-
ségessége, hogy a közéletben, 
annak is leg-emberközelibb 
részében, az önkormányzati 
szférában mutassák meg, mit 
tudnak valójában. Ha ehhez 
még sikerül valamilyen szer-
vezeti hátteret találni – persze, 
ehhez keresgélni kell mozgal-

mat, egyesületet, pártot – ak-
kor máris előállt a logókkal, 
jelmondatokkal akciózó jelölt. 

Természetesen mondhatjuk 
minderre, hogy ezek a jelen-
ségek, ideértve a kapcsolódó 
rendezvényeket, vitákat is, a 
demokrácia velejárói, és ez így 
is van. Jelen sorok írójának 
még volt alkalma annak idején 
a Hazafias Népfront egyetlen 
jelöltjére szavazni, tehát tudja, 
hogy ha van választáskor vá-
laszték is, az egyáltalán nem 
baj. Az ígéretekről azonban 
fontos tudni – az ismert mon-
dást idézve – hogy „az ígéret 
szép szó, ha megtartják, úgy 
jó”. Az ígéret megtartására pe-
dig aligha találunk jobb mód-
szert, mint a háttér, az eddigi 
pálya, a korábbi cselekedetek 
tüzetes átvizsgálását, mérlegre 
tételét. Persze, elképzelhető, 
hogy például egy könyörte-
len megszorító intézkedései 
révén ismertté vált pénzügyi 
szakemberben élete delén 
jóval túl hirtelen fordulattal 
közigazgatási, városvezetési 
tehetség jelei bukkannak fel. 
Elképzelhető, de legalábbis 
szokatlan. Emberek vagyunk, 
szokták mondani, tehát min-
den fordulat előfordulhat 
– van azonban ezzel más gond 
is. Léteznek ugyanis a közéleti 
szférán kívül is ígéretek, csak 
azokat megállapodásoknak, 
vagy szerződéseknek hívjuk. 
És ha „fenn”, a politikában 
rendszerré válik a szép sza-
vak, az ígéretek nem teljesí-
tése, a másik oldal becsapása, 
az óhatatlanul átterjed például 
a gazdasági, üzleti életre, vagy 
akár a magánéletre is, mert-
hogy normává, mintává válik.

Már csak ezért is érdemes 
meggondolni, mennyire higy-
gyünk a szép szavaknak.

A szerkesztõ jegyzete

Szép szavak

Városunkban kevés konkrétu-
mot lehet hallani az M0 csomó-
pont átépítéséről, holott ez szin-
te csak az érdi autósokat fogja 
kiszolgálni. Erről a fejlesztésről 
Loppert Dánielt kérdeztük. 

– Az átépítés valóban az érdi 
autósokat szolgálja, de a török-
bálinti lakosokat tehermentesíti. 
Törökbálintnál két új összekötő 
ág épül az M0-M7 autópályák 
csomópontjában. Az elmúlt 
években hétköznap reggelen-
ként Törökbálinton jelentősen 
megnövekedett az átmenő for-
galom. A jármûvek jelentős ré-
sze Érdről Budapestre tart, a 
településen keresztül hajt fel az 
M1-es autópályára, az M1-M7 

közös szakaszára. A 8103-as 
jelû út a Kerekdomb megkerü-
lésével létesít kapcsolatot az M1 
és Budapest felé, becsatlakoz-
va a 8102-es útba. Az átmenő 
forgalom azonban többnyire a 
lakóutcákat használja, a város 
számára ezért elsődleges fon-
tosságú egy új út kiépítése, ami 
megteremti az M0-M7 autópá-
lya csomópont és a 8103. jelû 
út között az új Budapest irányú 
kapcsolatot. A munkálatok még 
idén elindulhatnak – például a 
területszerzésekkel már végez-
tünk –, a befejezés pedig 2015 
végére várható.

– Mit tartalmaz az M7-pro-
jekt?

– A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium megbízásából az 
M7-es autópálya Érd, Iparos úti 
csomópont le- és felhajtó ágai a 
NIF Zrt. beruházásában átépül-
nek. A kapacitáshiányos Iparos 
úti csomópont fejlesztése segíti 
a Budapest és Székesfehérvár 
felől Érdre érkező fogalom le-
bonyolódását, célja a sztráda 
lehajtóján csúcsidőszakok-
ban jellemző balesetveszélyes 
torlódások megszüntetése. 
A csomóponti ágak végén az 
Iparos úti kapcsolatnál az ed-
dig kötelező elsőbbségadás 
táblát változó ütemû jelzőlám-
pás forgalomirányítás váltja fel. 
Az Iparos úton több forgalom-
technikai beavatkozás (jelző-
lámpás csomópont, körforgal-
mi csomópont) valósul meg. 
A forgalomterelő szigetek több 
helyen átépülnek, az autópá-
lya lehajtó ágának csatlakozá-
sánál autóbusz megállóhely 
lesz. A munkálatok egy része 
– közmûkiváltás, kisajátítások 
– már idén ősszel elindulhat-
nak, befejezés 2015. év végén 
várható. 

Kezdõdik az M7 és az M0 csomópontok átépítése

Az M7-Iparos úti csomópont átépítésétõl hangos az 
érdi sajtó. Új bevásárlóközpont épül, benne könyv-
tárral és önkormányzati irodákkal, sõt, átépül a busz-
végállomás is, ezeken kívül még õsszel kezdetét veszi 
az M7-M0 csomópont átépítése is. A fejlesztésekrõl 
Loppert Dánielt, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. 
kommunikációs vezetõjétõl és Bács István polgármes-
teri fõtanácsadótól kértünk tájékoztatást.

M7 autópálya, Érd, Iparos úti csomópont térségének átépítése. Tervezte: Va Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

– Állami vagy uniós forrásból 
valósulnak meg a projektek?

– Mindkét projekt 85 száza-
lékban uniós és 15 százalékban 
állami forrás biztosításával való-
sulhat meg.

– Az érdi projekthez magán-
tőke is társul. Mit lehet tudni 
ennek a részleteiről? – kérdeztük 
Bács István polgármesteri főta-
nácsadótól.

– Az állami beruházás 
a maga 1,5 milliárdos költ-
ségével szigorúan az Iparos 
út átépítésére vonatkozik, a 
Törökbálinti úti csomóponttól 
a benzinkútig. Jelentős beru-
házásba kezd a Spar, valamint 
terjeszkedni kíván a Lidl is a 
területen, amely beruházások 
hatására az Iparos út jelentős, 
plusz kapacitásnövelésére, új 
csomóponti ágak beépítésére 
van szükség. Itt kapcsolódik 
be a magántőke a projektbe. 
A Kádár utca megépítésébe a 
Lidl mintegy 15 millió forint-
tal szállt be, míg az egész 
projekt kapacitásnövelését a 
Spar hozzávetőleg 400 millió 
forinttal finanszírozza. Ezek 
természetesen az állami rá-
fordításon felül kerülnek kifi-
zetésre.

– Terveznek még útfelújításo-
kat a környéken?

– A Spar beruházásában, az új 
áruházhoz kapcsolódóan meg-
épül a Hegesztő utca, valamint a 
Gépész és az Aszfaltozó utcák is 
az M7 alatt teljes hosszban. 

 Sz. Z.

Az M0-M7 csomópont kialakításának térképvázlata
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A közeljövő gazdasági fejleszté-
seiről  számolt  be  múlt  szerdai 
sajtótájékoztatóján T. Mészáros 
András  polgármester.  Elsőként 
arról  tájékoztatott,  hogy  a  pár 
éve Érden mûködő PRETTL Kft. 
új csarnokot épít, ami jövő nyár-
ra készül el, és mintegy 100-120 
munkahellyel gyarapítja majd a 
munkahelyek  számát.  A 2500 
négyzetméteres új csarnok alap-
kőletételére  szeptember  30-án 
kerül majd sor.
–  Egy  másik  jó  hír:  lezárult 

az  M7-es  fel-  és  lehajtójának 
kivitelezésére  kiírt  közbe-
szerzés,  olyannyira,  hogy  a 

közmûkiváltáshoz  szükséges 
engedélyek  már  sorra  érkez-
nek  a  Polgármesteri  Hivatalba. 
Így  nagy  valószínûséggel  jövő 
év  folyamán  felépül  a Bem  téri 
Interspar  áruház  is,  ami  nem-
csak  üzletként,  hanem  közös-
ségi  térként  is  mûködik  majd, 
ugyanis a városnak is  lesz ben-
ne  egy  540  négyzetméteres  te-
rülete,  amit  ilyen  célokra  fel 
tud  majd  használni  –  mondta 
T. Mészáros  András,  aki  remé-
li,  jövő  szeptemberben már  az 
áruház  nyitásáról,  illetve  az  új 
fel- és lehajtó átadásról számol-
hat be.

–  Törökbálint  és  Érd  határá-
ban is épül egy autópálya fel- és 
lehajtó  szakasz,  ezt  is  igénybe 
vehetik majd a parkvárosiak. Így 
várhatóan megszûnnek majd az 
itteni  közlekedést  érintő,  ilyen 
jellegû  problémák  –  jegyezte 
meg a polgármester.
– Megújul az ófalusi polgárőr-

székház is; remélhetőleg ez is a 
közbiztonság javulását szolgálja 
majd.  A közbiztonság  helyzete 
egyébként  az  elmúlt  években 
folyamatosan  javult. Aki  kíván-
csi a pontos adatokra, a Magyar 
Rendőrség  hivatalos  honlapján 
(www.police.hu)  naprakész 

Ipari park és inkubátorház is lesz Érden

Lendületet kap a helyi gazdaság
Új csarnokot épít a PRETTL Kft., jövõ év folyamán felépülhet a Bem téri Interspar, 
megkezdõdhet az M7-es le- és felhajtójának építkezése, megújult az ófalusi 
polgárõr-székház, és várhatóan tavasszal az új rendõrkapitányság építkezése is 
elindul – e fejlesztésekrõl számolt be T. Mészáros András múlt szerdai sajtótájé-
koztatóján, hozzátéve: az érdi gazdaságfejlesztési program elnyerte az illetékes 
szaktárcák tetszését, ennek köszönhetõen 2015-ben várhatóan megépül Érd ipari 
parkja, és egy inkubátorházat is létrehoznak.

információkat  talál,  ha  az  or-
szágos bûnügyi térképre kattint 
– mondta  T. Mészáros  András. 
Emlékeztetett  arra  is:  a  tervek 
szerint  megépülhet  Érden  az 
új  rendőrkapitányság  –  ehhez 
a  kormányzati  akarat  megvan. 
A területtel  kapcsolatos  tulaj-
donjogi  és mûszaki  problémák 
is  megoldódtak,  így  várható-
an  tavasszal  megkezdődhet  az 
építkezés.
– Ha már közbiztonság, szeret-

nék  reagálni  az  egyik  ellenzéki 
felvetésre is, miszerint a polgár-
őrség helyett városőrséget kelle-
ne  létrehozni.  2006-ban, mikor 
a  Fidesz–KDNP  megnyerte  az 
önkormányzati  választást,  13 
polgárőr  volt  a  városban. Most 
több mint 120 polgárőr őrködik 
a  közrenden,  saját  pihenőide-
jét feláldozva, együttmûködve a 
rendőrökkel, közterület-felügye-
lőkkel. A város csak köszönettel 
tartozik nekik. Nem tartjuk he-
lyes  útnak  azokat  az  ellenzéki 
törekvéseket,  amelyek  valami-
lyen más  szervezetre cserélnék 
a polgárőrséget,  amelynek  igen 
nagy  szerepe  van  abban,  hogy 

az elmúlt nyolc évben városunk 
közbiztonsága  javult.  A  polgár-
mester  hozzátette:  a  polgárőr-
ség  évente  12-14  millió  forint 
támogatást kap a várostól, amit 
nagyon hatékonyan használnak 
fel.
A polgármester  végeze-

tül  elmondta:  az  érdi  gazda-
ságfejlesztési  program  el-
nyerte  a  Nemzetgazdasági, 
illetve  a  Nemzeti  Fejlesztési 
Minisztérium  tetszését,  és  úgy 
tûnik: a következő esztendőben 
létrejöhet Érden egy ipari park.
–  A Nemzeti  Innovációs 

Hivatal  elnöke  nemrég  Érden 
járt, és felajánlotta: amennyiben 
elindul  az  ipari  park  megvaló-
sítása,  hivatala  elhelyez  itt  egy 
úgynevezett  inkubátorházat, 
amely  az  ide  települő,  illetve 
itt  mûködő  mikro-,  kis-  és  kö-
zépvállalkozások számára nyújt 
majd  segítséget,  támogatást. 
Remélem  tehát,  hogy  azok  a 
gazdaságfejlesztési  célok,  ame-
lyeket  az  elmúlt  esztendőkben 
megfogalmaztunk,  megvalósul-
nak – zárta szavait T. Mészáros 
András.  Ádám Katalin

Jövõre megépülhet a Bem téri Interspar

Új, 2500 négyzetméteres csarnokot épít a PRETTL - a dolgozók létszáma 
100-120 fõvel nõ majd
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Tisztelt Érdi Polgárok!
Az „Érd Megyei Jogú Város vízellátá-
si rendszerének rekonstrukciója az 
ellátásbiztonság javítása érdekében 
- SH/3/32” c. projekt keretében

lakossági fórumot tartunk,  
melynek

helyszíne: 
Érdi Polgárok Háza (házasságkötő 

terem) - 2030 Érd, Alsó u. 3.

időpontja: 
2014. szeptember 26., péntek, 17:00

A Svájci-Magyar Együttműködési Pro-
gram társfinanszírozásával megvaló-
sult beruházás célja, hogy Érd és térsé-
ge vízellátása az eddigieknél biztonsá-
gosabb, korszerűbb legyen, jelentősen 
csökkenő üzemeltetési költségek 
mellett. A fórum keretében az Érd és 
Térsége Víziközmű Kft. szakemberei 
bemutatják a projekt részleteit, a 
résztvevők pedig kérdéseket tehetnek 
fel a beruházással kapcsolatban.

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet autóbusszal végzett menetrend szerin-
ti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
1.  A pályázaton való részvétel feltételei: 
  – a pályázat nyilvános, nyelve magyar
  –  a pályázóval szemben nem állnak fenn a pályázati kiírásban meghatározott kizáró okok, 

megfelel az abban előírt alkalmassági feltételeknek, valamint mûszaki, szakmai, pénzügyi 
minimum követelményeknek és a pályázati kiírást megvásárolta.

2.  A pályázati kiírás beszerzési lehetőségeinek feltételei: a pályázati kiírás ára: 100.000,- Ft + 
ÁFA, amelyet az ajánlattevő átutalással teljesíthet a Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00209494-
00100001 számú bankszámla-számra történő átutalással. A pályázati kiírás a befizetés igazo-
lását követően Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, (2030 Érd, 
Alsó u. 3. I. em. 109.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 13:00-18:30, szerda 8:00-12:00 és 13:00-
16:30), valamint kérésre postai úton vehető át.

3. Az ajánlattétel határideje: 2014. december 1. 10:00 óra. 
4.  Az elbírálás módja: a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági feltételek és bírálati 

szempontok szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásával. 
  Az elbírálás szempontjai:
  –  Pályázó által igényelt, a közszolgáltatás ellátásáért az önkormányzat által fizetendő ellenté-

telezés nettó mértéke egy naptári évre vetítve (Ft)
  –  Az ellentételezés indexálásának Pályázó által javasolt éves mértéke (az áremelés mértékét a 

KSH által a tárgyévet megelőző évre megadott inflációs ráta %-ában kell megadni)
  –  Jelenleg érvényes jegy és bérletárak indexálásának Pályázó által javasolt éves mértéke (az 

áremelés mértékét a KSH által a tárgyévet megelőző évre megadott inflációs ráta %-ában 
kell megadni)

5. Az eredményhirdetés időpontja: 2014. december 15. 
6. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2014. december 22.
7. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2015. január 1.
8. A szerződés időtartama: 2015. január. 1. napjától 2016. december 31. napjáig tartó időszak.

Ismételten  tájékoztatjuk  Érd Megyei  Jogú  Város 
minden lakosát, hogy városunk területén ez évtől 
bevezettük a házhoz menő lomtalanítást.
Az  ÉTH  új  szolgáltatására  –  az  év  folyamán 

bármikor  –  évente  egy  alkalommal, díjmentesen 
minden olyan érdi  lakos jogosult, aki Érden bár-
milyen lakóingatlannal rendelkezik és bejelentke-
zett nyilvántartási rendszerünkbe.

A házhoz menő lomtalanítás rendje a következő:

1.   A szolgáltatás jelenleg szombatra igényelhető. 
Cégünk célja, hogy a szolgáltatást bővítve, 
más napokon is biztosítani tudjuk. Igény ese-
tén hétköznapra már most is tudunk vállalni 
házhoz menő lomtalanítást, de egyelőre még 
korlátozott számban. 

2.   Kérjük, ha Ön is igénybe szeretné venni ezt a 
szolgáltatásunkat, előzetesen vegye fel a kap-
csolatot az ÉTH ügyfélszolgálatával: 
– telefon: 06-23-522-600  
mobil: 06/70-466-6060  
(Tesco: 06/23-522-607) 
– e-mail: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu honlap: 
www.eth-erd.hu  
– levélcím: 2030 Érd Sas utca 2.

3.   Munkatársunkkal megbeszélheti: 
– milyen jellegû lomhulladékot szeretne 
elszállíttatni 
– milyen mennyiségről van szó 
– egyeztetik, mely dátumra szeretné igényelni 
a szállítást 
– rögzítik az Ön elérhetőségeit

4.   A szállítás napján az Ön címére induló kol-
légánk felveszi Önnel a kapcsolatot az előző 
címről való induláskor.A megbeszélt időpont-
ban az ingatlan tulajdonosa berakodhatja 
a megbeszélt mennyiségû lomot a gyûjtő 
jármûbe. 

Fontos: A lomhulladékot csak ingatlanon belül 
lehet összegyûjteni, amíg a szállító autónk meg-
érkezik.
Közterületre,  utcára,  szelektív  hulladék-szige-

tekhez bármilyen lomot kirakni szigorúan tilos és 
pénzbírsággal büntethető!
Reméljük, új szolgáltatásunk Önnek  is elnyeri 

a  tetszését  és  közösen  sikerül  szebbé,  tisztábbá 
tenni városunkat és természeti környezetünket.

Érd és Térsége 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 

sajtószolgálata

Tájékoztató

a házhoz menõ lomtalanításról

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

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

, olasz (O sole mio), spanyol dal (Granada),
musical  részletek-
kel, bravúros hangszeres szólókkal , valamint 

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

Elegáns 
-

 Kérem látogassanak 
el honlapunkra, ahol megtekinthe-

-
hatnak:

-

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

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

peretthajóO

Helyi szolgáltatók
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Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

l
kovaridora@helyitema.hu

Hirdessen Ön is

SZENDVICSPANEL CSEREPESLEMEZ TRAPÉZLEMEZ

SZENDVICSPANEL, TRAPÉZLEMEZ, CSEREPESLEMEZ, C ÉS Z PROFIL 

Metál-Sheet Kft.
 +36 30 714 3985 | +36 30 985 4214 | +36 30 636 3797 | +36 30 421 1551 | +36 30 646 7847

Az érdi szőlőtulajdonosok bíznak 
benne, hogy a viszonylag esős 
nyár ellenére azért jó boru(n)k 
lesz. Ránk is férne, bár a tava-
lyi nedûre sem lehet panaszunk, 
amiből most is bőven kóstolhat-
tunk a pincékben. Amíg ide jó-
zanul eljutottunk, felülhettünk 
a kidíszített lovaskocsikra, ame-
lyek szombat délben indultak el 
a Termál Hotel Liget elől az Alsó 
utcán át a centrumig és visz-
sza, majd zenés-táncos-gyalogos 
menettel vonulhattunk a pince-
sorra. Az Alsó utcában azonban 
még várt egy kis megpróbáltatás 
az arra járókra, az örök vidám 
Antunovits Antal képviselő, a 
szüreti mulatság bírója és kedves 
felesége mint bíróné, pálinkával, 

borral, süteménnyel várta a lo-
vaskocsi-menetet, amellyel Szabó 
János kisbíró is megérkezett és 
végig a majd két órás út során jól 
„kidobolta” magát és az esemé-
nyeket… Az Antunovits-házas-
pár talpig díszbe öltözve szállt fel 
a vezető kocsira, ahol már Hudák 
Ágnes főszervező ült, de inkább 
állt. Ö egyébként a kocsikázást 
a másik főszervező, azaz férje, 
Hudák Mihály nélkül élte meg, 
mert a fővárosba kísérte vitéz 
avatásra az érdi gyümölcsterme-
lőt, Kávrán Tibort, de a délutáni 
szőlőáldáson és taposáson már 
részt vett. Mojzer György plé-
bános és Erdélyi Takács István 
református lelkész áldotta meg 
a termést a Szent Donát szo-

Hudák Mihály: „Októberre beérik a szõlõ, jó borok lesznek”

Szüreti mulatság az érdi pincesoron
Egy hét késéssel, de újra szüreti mulatságra (és kézmûves vásárra) ébredtünk az 
elmúlt szombaton, amikor legalább hat ágra sütött a nap, így minden adott volt a 
mulatságra, hiszen volt szõlõ, lovas kocsikázás, muzsika, tánc, koncert és finom 
étkek. Az Érdi Napok után megint felbolydult a város, sokan indultak el a pincesor 
felé. A hagyományos, nyolcadik szüreti mulatság délben kezdõdött a felvonulással 
és utcabállal fejezõdött be éjféltájban. A közben eltelt tizenkét óra alatt senki sem 
unatkozott!

bornál, majd szemrevaló lányok 
vetették bele magukat a hatal-
mas dézsába. Olyan lelkesen ta-
posták a délutáni napsütésben a 
(három) mázsányi szőlőt, hogy 
öröm volt nézni. Ezután pedig 
jöhetett a finom must, amelyért 
százak álltak sorba, néhányan 

többször is – voltak, aki ezután 
futottak a nagyszínpadhoz, any-
nyira hajtotta őket a kulturéh-
ség… Megérte, mert színvonalas 
mûsort láthattak a színpadon, 
fellépett a Pincetulajdonosok 
Egyesületének Kisharang és 
Magtár néptánccsoportja, a 
Szirmok Női Kar, a Rozmaring 
Német Nemzetiségi Énekkar, 
a Horvát Nemzetiségi tánccso-
portok, a Villő Táncegyüttes, a 
Piliscsabai Néptánccsoport és 
az erdélyi Üsztürü zenekar, a 
sztárvendég pedig Vastag Tamás 
volt, aki fergeteges koncertet 
adott az egyre sûrûsödő néző-
seregnek. Utána volt még egy 
„mûsorszáma”, hosszú percekig 
osztogatta az autogramot, majd 
utcabálon szórakozhattak tovább 
az újhartyáni zenekar jóvoltából 
éjfélig. 

Hudák Mihály, a várható bor-
ról szakszerûen beszélt lapunk-
nak a vidám szüreti mulatság 
vége felé: 

– Jót tett a múlt heti rossz idő-
járás miatti egyhetes csúszás, 
azóta ugyanis sokat sütött a nap 
és az erre az alkalomra leszüre-
telt három mázsa szőlőből ké-
szült must tizennyolc fokos, de 
várunk még legalább két hetet 
a nagy szüretig, hogy addigra 
húsz fokos legyen. A mostani 
termésből jó, de kicsit talán sa-
vasabb borokra számítunk. 

Az ismert borász az idei szü-
reti mulatságot is dicsérte, sze-
rinte évek óta nem jöttek ki ide 
ennyien egy kis mulatozásra. 
Úgy látszik, a napsütés nem-
csak a szőlőnek tesz jót… 

 Temesi László

Szép lányok a dézsában - látványos szõlõpréselési technika napsütésben

Fo
tó

k: 
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se

k L
ás

zló

Vastag Tamás ezúttal is fergeteges sikert aratott

Nem maradt el a szokásos áldás sem

Énekesek, táncosok emelték a hangulatot

Rövid városvezetõi ellenõrzés, látható elégedettséggel

A program talán leglátványosabb része, a vonulás
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. szeptember 29 – október 5.

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: 

Október 3-án, pénteken 14 órakor
Idősek világnapja

Október 4. szombat 9-12 óráig
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására!
Minden vásárlót szeretettel 
várunk!

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, 
hanem betegségeink legyő-
zésére is alkalmas. Az egész 
testet felölelő gyakorlatsor 
eredményesen kezeli a külön-
böző szív- és érrendszeri, 
emésztőrendszeri, légzőszervi, 
érzékszervi, mozgásszervi és 
idegrendszeri problémákat. Hat 
az immunrendszerre, ezáltal 
segít az allergiás, megfázásos 
tünetek kezelésében is.

Micimackó bérlet 2014. ősz 
hétfő 10 és 14 óra

Október 13.
Sündisznócska lovagol 
bábjáték a Nefelejcs 
Bábszínház előadásában 
Az előadás Móra Ferenc ked-
ves, ravasz sünijéről szól, aki 
túljár medve papa eszén.

November 10. 
Zengő ABC 
A „Zengő ABC”-t a „Zengő 
színpad” művészei mutatják be 
sok zenével, mókával, játékkal. 
Megszerettetik az ABC-t és 
a magyar nyelvet az óvodá-
sokkal és a kisiskolásokkal. 
A gyerekek feljöhetnek a szín-
padra és együtt játszhatnak az 
előadókkal.

December 15.  
Kiskarácsony, Nagykarácsony 
a Kolompos együttes műsora
A december a hideg évszak 
beköszöntét jelenti, az embe-
rek mégis meleg szívvel  
gondolnak rá, hiszen közeleg 
a Karácsony, a szeretet, a Fény 
ünnepe. Ez az időszak a nép-
életben tele van babonás és 
vallási rítusokkal: Miklós napi 
alakoskodás, lucázás-kotyolás, 
/termékenységi babonák, Luca 
széke készítés, boszorkány 
meglesés /illetve a kis Jézus 
megszületését köszöntő betle-
hemezés.
A három alkalmas bérlet ára 
1800 Ft.
Az óvodai és iskolai csopor-
toknak előzetes bejelentkezés 
alapján tudunk helyet biztosí-
tani.
Jelentkezni lehet október 4-ig 
Czinderné Beánál a 06 30 597-
8823-es telefonszámon.

Kiállítások: 

A kamarateremben
Október 2-án, csütörtökön 18 órakor
Emődy Attila Ybl-díjas építész 
rajzaiból rendezett
Érd egy falu, amelyből város lett
című kiállításának megnyitója.
A tárlatot megnyitja
T. Mészáros András polgárm
ester. Közreműködik: Szigeti 
Eszter, Daróci Lajosné

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

A fotógalériában
Nyári Képek
A Duna – Art Fotóklub tagjai-
naknyári élményeiből összeállí-
tott fotó kiállítás

Színházbérlet 2014. ősz
„Színház az egész világ”

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

November  
később egyeztetendő időpont-
ban

Paul Portner:
Hajmeresztő
bűnügyi társasjáték két részben
Szereplők: Szirtes Gábor, 
Pásztor Erzsi, Keresztes Ildikó,  
Bozsó József, Nagy Gábor, 
Bácsatyai Gergely
Rendezte: Mikó István Jászai 
Mari-díjas

December  
később egyeztetendő időpont-
ban

Noël Coward
Mézeshetek 
vígjáték
Szereplők: Bozsó József, Győri 
Péter, Teremi Trixi, Vásári 
Mónika
Közreműködik Bíró Péter és 
zenekara 
Rendező: Mikó István Jászai 
Mari-díjas

A három alkalmas bérlet ára: 
7000 Ft.
A bérletek már elővételben 
kaphatók.

 
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,- 
edvezményes:  200,- 

 

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

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

 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

Rendkívüli zárva tartás
Kedves Olvasóink!
Értesítjük Önöket, hogy a 
Gyermekkönyvtár
2014. szeptember 22. (hétfő) és október 4. 
(szombat)  között
felújítás miatt zárva tart!
Visszahozott könyveket a 
Felnőtt könyvtárban le lehet 
adni, a kölcsönzés azonban 
szünetel!

Tervezett nyitás: 
október 6. (hétfő) 10 óra

A zenei könyvtár programja 
30. (kedd) 18 óra
Zenei Klub – Napjaink népze-
néje és hangszerei. 
Előadó: Gulyás Ferenc

1. (szerda)
A Zene Világnapja – Egész 
napos zajongás

1. felvonás:

8:00 – 11:30 óráig: zenés játékok 
óvodásoknak
A választható témák: 
– Táncoljunk!
– Hang, ritmus, zene
– Csak tiszta forrásból
– Állatok a zenében
– Zenés országjárás
Helyszíne: a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár Zenei 
Könyvtára (Érd, Alsó u. 27.)

2. felvonás:
12:00 órakor: 
Énekeljünk együtt a Fő téren – 
flash mob az érdi iskolásokkal
Népdalokkal a zene ünnepén
Helyszíne: Érd Fő tere

3. felvonás
17:00 órakor:
 Énekeljünk együtt a Fő téren 
– flash mob felnőtteknek
Kórusokkal és dalolni szerető 
civilekkel a zene ünnepén
Helyszíne: Érd Fő tere
Mindenkit szeretettel várunk! 
Mottónk: Nem az a lényeg, 
hogyan, hanem, hogy énekeljü

A könyvtár részlegeibe  
18 éves korig és 70 év felett 

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

igazolvány és nyugdíjas  
igazolvány is kedvezményre 

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

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

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

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

2030 Érd, Alsó u. 2.
erdigaleria@gmail.com

06 23-360-143

Érdi Galéria  
tisztelettel meghívja önt 

és barátait  
2014 október 3-án 18 órára 

Eőry Emil szobrászművész
 KONTEMPLÁCIÓ  
című kiállítására.

A tárlatot megnyitja:
P Szabó Ernő  

művészettörténész.
Közreműködik: 
Győrffy Gergely
hegedűművész.

A kiállítás megtekinthető: 
2014. október 25-ig



Érdi Újság 7XXIV. évfolyam, 2014. szeptember 25. mûvelõdés

szeptember 29. hétfő
8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:15 Mozgás sportmagazin
9:45 Aggódunk érted… 

Főzzünk okosan! egészségügyi felvilágosító film-
sorozat 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
11:15 Ízőrzők 9.
11:45 Fény-Kép kulturális magazin
15:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:30 Életem Afrika 17/14. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

17:00 Mozgás sportmagazin
17:30 Fény-Kép kulturális magazin
18:00 Száműzöttek magántörténelme 1. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 58’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés 
21:00 Száműzöttek magántörténelme 1. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 58’

22:00 Híradó ism.
22:15 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 60. rész 
22:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:00 Kézilabda-mérkőzés ism.
00.30 Híradó ism.

szeptember 30. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted… Főzzünk okosan!  

egészségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:30 Mozgás sportmagazin
10:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:15 Kézilabda-mérkőzés ism.
11:45 Száműzöttek magántörténelme 1. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 58’

16:00 Híradó
16:15 Fény-Kép kulturális magazin
16:45 Életem Afrika 17/14. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/75. 
18:30 Ízőrzők 9.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Talpuk alatt fütyül a szél  

színes, magyar filmdráma, 1976 88’  
rendező: Szomjas György, operatőr: Ragályi 
Elemér 
szereplők: Djoko Rosić, Bujtor István

21:00 Híradó ism.
21:15 Bibliai Szabadegyetem 90/75. 
22:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:30 Fény-Kép Kulturális magazin
23:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 60. rész 
23:30 Híradó ism.

október 01. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Életem Afrika 17/14. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

9:15 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

9:30 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/75. 
11:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 60. rész 
16:00 Híradó
16:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
16:30 Kézilabda-mérkőzés ism.
18:00 Száműzöttek magántörténelme 1. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 58’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Életem Afrika 17/15. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

beszélgetés aktuális témákról
21:30 Életem Afrika 17/15. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

22:00 Charlie Chaplin: Egy éjszaka a varietében  
Burleszk

22:30 Száműzöttek magántörténelme 1. rész 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 58’

23:30 Híradó ism.

október 02. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 60. rész 
10:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
11:00 Charlie Chaplin: Egy éjszaka a varietében  

Burleszk
11:30 Fény-Kép Kulturális magazin
12:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:00 Híradó
16:15 Mozgás sportmagazin
16:45 Ízőrzők 10.
17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Életem Afrika 17/15. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
18:00 Mozgás sportmagazin

18:30 Charlie Chaplin: Egy éjszaka a varietében  
Burleszk

19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Bibliai Szabadegyetem 90/76. 
20:30 Talpuk alatt fütyül a szél  

színes, magyar filmdráma, 1976 88’  
rendező: Szomjas György, operatőr: Ragályi 
Elemér 
szereplők:  Djoko Rosić, Bujtor István

22:00 Híradó ism.
22:15 Száműzöttek magántörténelme 1. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 58’

23:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:30 Bibliai Szabadegyetem 90/76. 

0:30 Híradó ism.

október 03. péntek
8:00 Híradó
8:15 Bibliai Szabadegyetem 90/76. 
9:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
9:30 Életem Afrika 17/15. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
10:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 60. rész 
10:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:45 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:45 Fény-kép kulturális magazin
16:00 Híradó 
16:15 Ízőrzők 10.
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Száműzöttek magántörténelme 1. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 58’

18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 Őszi szonáta 

színes, magyarul beszélő, svéd-francia-NSZK 
filmdráma, 1978 89’  
rendező: Ingmar Bergman, operatőr: Sven 
Nykvist 
szereplők: Ingrid Bergman (Charlotte), 
Liv Ullmann (Eva)

21:30 Híradó ism.
21:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:00 Száműzöttek magántörténelme 1. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 58’

23:00 Mozgás sportmagazin
23:30 Híradó ism.

október 04. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 60. rész 

10:30 Ízőrzők 10.
11:00 Kézilabda-mérkőzés
16:00 Híradó
16:15 Mozgás sportmagazin
16:45 Életem Afrika 17/15. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/76. 
18:30 Fény-kép kulturális magazin
18:00 Aggódunk érted… Élődonoros veseátültetés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:30 Charlie Chaplin: Leányszöktetés 
Burleszk

20:00 Aggódunk érted… Élődonoros veseátültetés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

21:00 Száműzöttek magántörténelme 1. rész 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 58’

22:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója ism.

23:00 Charlie Chaplin: Leányszöktetés 
Burleszk

23:00 Őszi szonáta 
színes, magyarul beszélő, svéd-francia-NSZK 
filmdráma, 1978 89’  
rendező: Ingmar Bergman, operatőr: Sven 
Nykvist 
szereplők:  Ingrid Bergman (Charlotte), 
Liv Ullmann (Eva)

október 05. 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
11:20 Ízőrzők 10.
11:35 Bibliai Szabadegyetem 90/76. 
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:30 Aggódunk érted… Élődonoros veseátültetés 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:45 Őszi szonáta 

színes, magyarul beszélő, svéd-francia-NSZK 
filmdráma, 1978 89’  
rendező: Ingmar Bergman, operatőr: Sven 
Nykvist 
szereplők: Ingrid Bergman (Charlotte), 
Liv Ullmann (Eva)

18:15 Csak tükörben – vallási műsor 10’
18:25 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Száműzöttek magántörténelme 1. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 58’

20:00 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 61. rész

20:30 Mozgás sportmagazin
21:00 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom 
21:30 Charlie Chaplin: Leányszöktetés 

Burleszk
22:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:30 Fény-kép kulturális magazin
23:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 61. rész

2014. szeptember 29 – október 5.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Noha 1985 óta már városunkban 
élt, az érdi mûvészetkedvelő kö‑
zönség csak a 90‑es évek elején 
találkozott először Mészáros 
László festőmûvész alkotásai‑
val. Első önálló kiállítása 1997‑
ben nyílt meg a mûvelődési 
központban, majd 2001‑ben is 
volt ugyanitt egy emlékezetes 
tárlata, amikor azt kérte, külön‑
leges zene vagy vers hangozzék 
el a megnyitón. Akkor Koncz 
Gábor színmûvész mondta el 
a Mirza címû verset, hiszen a 
mûvész nagyon szerette a lo‑
vakat. 

Mészáros László tavaly szept‑
emberben elhunyt, így özvegye, 
Ibolya asszony segített az építész 
és festőmûvész életét átfogó em‑
lékkiállítás megrendezésében, 

amelyen közeli hozzátartozói, 
mûvészbarátai, tisztelői, isme‑
rői és az érdeklődők mellett 
jelen volt T. Mészáros András 
polgármester is. A Szepes 
Galériát zsúfolásig megtöltő kö‑
zönséget Szedlacsek Emília, a 
mûvelődési központ igazgató‑
ja köszöntötte, hangsúlyozva, 
hogy leginkább vidámságára, 
harsogó jókedvére emlékeznek 
azok, akik személyesen is ismer‑
ték a festőmûvészt, de ez életi‑
genlés a képeiből is áradt, ezért 
is szerették őt oly sokan Érden. 
Laukó Olga hangulatos hárfamu‑
zsikáját követően Feledy Balázs 
mûvészettörténész méltatta 
Mészáros László mûvészetét. 
Bár szomorúak vagyunk, mert 
elvesztettük őt, de vigasztal 

bennünket a tény, hogy igazi 
mûvész, alkotómûvész volt, és 
egy olyan festői életmû maradt 
utána, amelynek ezen a tárlaton 
csupán kicsi, de intenzív meg‑
villanását láthatjuk. Ugyanakkor 
olyan alkotó is volt, aki tudott 
örülni az életnek. Életöröme, 
vitalitása és lefegyverző kedé‑
lye mindenkit magával ragadott, 
hiszen ő ebben a „spleenes”, 
sokszor depresszív világban is 
azt képviselte, hogy élni jó, sőt, 
mûvészként is tudott úgy lé‑
tezni, hogy nem áradt belőle a 
negatív életérzés. 

Azon ritka alkotók egyike 
volt, akinek az élete harmó‑
niában volt a mûvészetével. 
Sárváron született, és mindig 
is vonzódott a paraszti élethez, 
a falusi életkörülményekhez. 
Szerette a természetet, a nö‑
vényeket, az eget és a földet, 
és ezt alkotásaiban is mindig 
vállalta. A családi környezet, az 
udvar, a természet közelsége, 
és ezen belül a lovak, mindig 
fontos szerepet töltöttek be az 
életében, amit képein is megje‑
lenített. Ugyanakkor óriási fan‑
táziával élte bele magát jeles 
történelmi helyzetekbe, és a sa‑
ját látása szerint készített róluk 
festményt. Élete és mûvészete a 
hagyományokban gyökerezett, 
ennek dacára mégis mai festő 
volt. A múltat idéző historikus 
festészetet a figuralitás jegyében 
mûvelte. Építésztervezőként a 
jelennel foglalkozott, festőként 

viszont a hagyományt tartotta 
fontosnak, így a reneszánsz és a 
barokk historikus festészet esz‑
ményeit követte, míg a termé‑
szet ábrázolójaként impresszi‑
onista festő, a Duna és a dom‑
bok szerelmese volt. Szakrális 
mûveinek harsogó esszenciája 
pedig az életigenlés. Erőtől duz‑
zadó vallásos festményein a 
szürkékkel és a feketékkel ma‑
nipulál, és a mai kornak megfe‑
lelően, a hedonisztikus világgal 
együtt ábrázolja. Egész festői vi‑
lága perspektivikus bravúr, ami 
nyilván építészeti hivatásával is 
 összefügg. 

Mészáros László az Ybl Miklós 
Építőipari Technikumban vég‑
zett, majd később a Képző‑
mûvészeti Főiskolát is befejezte. 
A mesterség és a mûvészet így 
egész életmûvében szövetsége‑
sek voltak. Témái ugyan a múlt‑
ba visznek, de ezek a realista 
szemléletû képek az expresszív 
dinamikával és látásmóddal 
mégis e századiak lesznek, ame‑
lyek mindig mozgalmasak, mert 
történeteket mesélnek el, szem‑
ben a kizárólag érzésvilágot 
közvetítő, mai mûvészet világá‑
val. Az ő alkotásain küzdelem, 
dinamika, tárgykultúra jelenik 
meg, és persze, a szeretett állat: 
a ló, amelynek kisgyermek ko‑
rától jól ismerte élettanát. Egyik 
kedvenc témája a sárvári fé‑
szer, édesapja hagyatéka, amit 
Rembrandt‑i színeivel és külö‑
nös barokkosságával is mainak 
érezhetünk. Életmûvének jeles 
darabjai már itt születtek Érden. 
Bár harsogó jókedve és lefegy‑
verző kedélye okán sokan sze‑
rették, a mûvészetben „deviáns‑
nak” számított, ezért magányos 
maradt. Mászáros László „II. 
Lajos Sárkányölő Ambrus ud‑
varában” címû táblaképe jelen‑
leg a Gárdonyi Géza Általános 
Iskolát és Gimnáziumot díszíti. 
Nem a múlt emlékeit, hanem 
eseményeit örökítette meg, és 
az ilyen típusú festészetnek 
újra reneszánsza, megújulása 
van. Mészáros László emel‑
kedett festői világot képviselt 
és egy igazán harmonikus, 
életigenlő életmûvet hagyott 
maga mögött – szögezte le 
megnyitójában Feledy Balázs. 
A mûvészettörténész szakmai 
értékelését követően Füstös 
István, a festőmûvész barátja 
Benjámin László versét mondta 
el, majd ismét Laukó Olga hárfa 
zenéjében gyönyörködhetett a 
közönség. 

Mészáros László emlékkiál‑
lítását szeptember 28‑ig még 
megtekinthetik a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ nyitva tar‑
tási idejében.  Bálint Edit

Mészáros László festõmûvész emlékkiállítása a mûvelõdési központban

Dinamikus, életigenlõ, historikus képek
Leginkább vidámságára, harsogó jókedvére emlékeznek azok, akik személyesen is 
ismerték Mészáros László festõmûvészt, de ez az életigenlés a képeibõl is áradt, 
ezért szerették õt oly sokan Érden, ahol csaknem harminc évig élt és dolgozott. A 
tavaly szeptemberben elhunyt alkotónak az Érdi Napokon, szeptember 11-én nyílt 
kiállítása a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. 

Mûvészbarátok, rokonok, ismerõsök, tisztelõk és érdeklõdõk sokasága volt kíváncsi a mûvész emlékkiállítására

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Feledy Balázs mûvészettörténész elsõsorban azt emelte ki, hogy Mészá
ros László mûvészetére korántsem volt jellemzõ a depresszió, a negatív 
életérzés

Füstös István Benjámin László versével emlékezett festõ barátjára

A festmény, amelyen a múltbéli személyeket szürkévelfeketével, a hedo
nista életszemléletet pedig a harsogó színekkel érzékelteti
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Csengeri Attila,  
20-30 Egyesület 

Biztosítanánk a város átlátható 
mûködését, és a civileknek lehe-
tőséget adnánk arra, hogy érde-
mi beleszólásuk legyen a város 
ügyeibe. Felkarolnánk az új 
ifjúsági mozgalmakat, szabad-
idős sportköröket, és nagyobb 
hangsúlyt fektetnék a sportolási 
lehetőségekre. Akadálymentes 
közlekedést szeretnénk a város-
ban, a helyi közlekedést pedig 
fejlesztenénk – bővítenénk az 
úthálózatot, járdákat, kerék-
páros utakat alakítanánk ki. 

Szeretnénk létrehozni városi 
alközpontokat, korosztályos 
játszóparkokat, újabb közös-
ségi tereket. Kerékpáros rend-
őrség felállításával javítanánk 
a közbiztonságot, szabadtéri 
színház kialakításával pezsdí-
tenénk fel Érd kulturális életét. 
Szeretnénk fejleszteni a helyi 
vendéglátást, és célunk, hogy új 
együttmûködést kössünk a helyi 
vállalkozókkal. Száz százalék-
ban zöld alapokra helyeznénk 
a közintézmények energiaellá-
tását, és megújuló energiaforrá-
sokra épülő közvilágítási rend-
szert hoznánk létre. Találjuk 
ki újra Érdet, mint Budapest 
elővárosát – Érd még vonzóbbá 
tehető a beköltözők számára, 
ha integrációjuk közös ügy.

Pulai Edina,  
Jobbik

Elengedhetetlennek tartom az 
utak és járdák felújítását, épí-
tését. A közösségi közlekedés 
fejlesztését szintén feladatom-
nak tartanám. A legfontosabb 
tennivalóim közé sorolom, a 
munkahely-teremtést. A legtöbb 
munkahelyet a kis- és középvál-
lalkozók adják, ezért őket támo-
gatnám a legjobban, nem a főleg 
külföldi kézben lévő multikat. 
A pályázati pénzeket a magyar 

vállalkozóknak biztosítanám. 
Az is a jelszavam: Segély helyett 
munkát! Folytatnám a közmun-
ka-programot. 

Megválasztásom esetére azt 
tudom ígérni, hogy elsődlege-
sen a magyar érdeket fogom to-
vábbra is szolgálni. A szocialista 
vezetés alatt eladott vízközmû 
visszaszerzésén fogok munkál-
kodni, mert ez a mi kincsünk. 
Tudom, hogy ehhez kormány-
zati segítségre is szükség van, 
de nem hagyhatjuk, hogy ne 
a város profitáljon ebből a ter-
mészeti kincsünkből, a jövő 
aranyából. Az elszámoltatás 
sem maradhat el, meg kell vizs-
gálni a vízi közmû eladását… 
Az egészségügy színvonalának 
növelése érdekében harcolni fo-
gok egy kórház létrehozásáért, 
mert egy ilyen nagy létszámú 
város megérdemelné ezt az in-
tézményt. Mint ahogy ez a vá-

ros azt is megérdemelné, hogy 
minél több turista nézze meg 
értékeinket, ezért az idegenfor-
galom fejlesztését is elengedhe-
tetlennek tartom. A Kutyavár, a 
Földrajzi Múzeum, a Fundoklia-
völgy és az Ófaluban találha-
tó kastély mind ide sorolható. 
Mindenképp egyik fő felada-
tomnak tekinteném a kastély 
rendbehozatalát és más magyar 
emlékek felújítását, létrehozá-
sát. Ilyen például, hogy Atilláról 
teret nevezzünk el a Vörösmarty 
gimnázium mögött, erre, remé-
lem, hamarosan sort keríthe-
tünk. Múltunk megismerését, a 
nemzeti öntudat erősítését nem 
hagyhatja ki senki a program-
jából!

Farkas Zsuzsanna,  
független 

Szakmai városvezetést szeret-
nénk, a közlekedéstől a sportig 

minden területen. Az ingatlan-
adót első lépésként ötven száza-
lékkal csökkentenénk, később 
lépéseket kívánunk tenni a dif-
ferenciált adó irányába, amely 
további mérséklést jelenthet. 
Komoly problémák vannak 
a közbiztonsággal; javítása 
érdekében városőrséget hoz-
nánk létre, 24 órás diszpécser-
szolgálattal, együttmûködve 
a rendőrséggel. Növelnénk a 
kamerák számát is. Szeretnénk 
valódi megyei jogú várost lét-
rehozni, alközpontok telepíté-
sével, és a civil szerveződések 
támogatásával, a választóke-
rületi képviselők szerepének 
növelésével. Szeretnénk köz-
ponti vásárcsarnokot létrehoz-
ni, illetve a kulturális életet 
erősíteni, többek közt fesztivá-
lok létrehozásával, új könyvtár 
építésével. A sportcsarnokkal 
kapcsolatos terveink központi 
eleme, hogy üzemeltetését pro-
fesszionális módon oldjuk meg, 
erre szakosodott cég bevoná-
sával, amely ezen a területen 
bizonyított. Fontosnak tartjuk a 
helyi vállalkozói szféra támoga-
tását, többek közt inkubátorhá-
zak telepítésével. Mivel az állam 
átvállalta Érd adósságát, ezt 
nem kell törlesztenie a város-
nak, és kamatot sem kell utána 
fizetnie, ez is költségvetési lehe-
tőséget ad az adócsökkentésre. 
Másrészt a jelenlegi városveze-
tés által kötött tanácsadói szer-
ződéseket drasztikusan lecsök-
kentenénk – hiszen szakmai 
városvezetés mellett nem volna 
szükség ennyi tanácsadóra –, 
amivel szintén jelentős források 
szabadulnának fel.

Veres Ferenc, 
független 

Azonnal eltörölném az épít-
mény- és telekadót, csökken-
teném a súlyadót, és kamat-
mentes kölcsönnel segíteném 
az érdi devizahiteleseket. 
Mérsékelném a lakossági víz-, 
csatorna- és kommunális díja-
kat. A diákok számára ingye-
nes közlekedést biztosítanék a 
város határain belül, a rossz 
állapotú intézményeket azonnal 
felújítanám, utakat és járdákat 
építenék. A város fejlesztését a 
családok anyagi megterhelése 
nélkül képzelem el. Fentiekhez 
a forrásokat a költségvetésből 
teremteném elő – bővebbet csak 
a számok pontos ismerete után 
tudok mondani. Természetesen 
pályázati forrásokat is igénybe 
vennék.

 Á. K. – T. L.

Megkérdeztük a polgármesterjelölteket

Tervek, elképzelések, ígéretek
Körkérdést intéztünk a város ellenzéki polgármester-
jelöltjeihez: mondják el, milyen szándékokkal, milyen 
céloktól vezérelve indulnak neki a választásoknak, mit 
ígérnek az érdieknek, mire számíthatnak a választó-
polgárok, ha õk kerülnének a polgármesteri székbe. Az 
alábbiakban válaszaikat közöljük.

helyi társadalom

Az utóbbi években ellepték a hazai sajtót a 
hallással foglalkozó anyagok – nem véletlenül. 
Korábbi kutatások szerint a lakosság 10%-ának 
valamilyen mértékű halláscsökkenése van, de 
az érintetteknek csupán a 10-25%-a fordul 
hallásspecialistához, és kezelteti a hallásprob-
lémáját valamilyen formában.  „Sokféle szűré-
sen vesznek részt a budapesti lakosok. Nagyon 
helyesen eljárnak tüdőszűrésre, rákszűrésre, 
próbálják megelőzni a bajt. De mi a helyzet, 
ha a látásunkról, a hallásunkról vagy éppen a 
fogunkról van szó? Ugyanolyan gyakran keres-
sük fel  megelőzési céllal a megfelelő egész-
ségügyi központot vagy csak akkor megyünk, 
ha valami akut problémánk van?”- teszi fel a 
költői kérdést Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, 
az Amplifon Hallásközpontok főorvosa. Szerte 
a világon számos híresség gondolja azt, hogy 
a hallásproblémákat nem lehet a szőnyeg alá 
söpörni: így a Dallas sorozat Bobby Ewing-
ját alakító Patrick Duffy, az Oscar-díjas Jodie 
Foster, vagy a Grammy-díjas énekes, Sting is. 
A pozitív változás Magyarországon is elkezdő-
dött. „A hallókészülékek elfogadottsága érez-
hetően javult az elmúlt években. Egyre többen 
gondolják úgy, hogy ha már a hallásproblémá-
juk olyan mértékűvé vált, ami már nem csak 
a panaszost, hanem a környezetét is zavarja, 
akkor tesznek is azért, hogy javítsanak az álla-
potukon. Gondoljunk csak a hatalmas hang-
erőn hallgatott televíziókra vagy rádiókra” – 
mondja Dr. Tibold Eszter. A társas kapcsolatok-
ban jelentkező kellemetlenségeken kívül sok-
kal nagyobb problémák is adódhatnak a nem 
kezelt halláspanaszok miatt. A megnövekedett 
és felgyorsult járműforgalom következtében az 
autóvezetés és a gyalogosként való közlekedés 
egyaránt maximális odafigyelést igényel. A 
járdáról lelépve érzékelnünk kell, hogy milyen 
irányból jönnek az autók, a buszok vagy éppen 

a kerékpárosok. Ahhoz, hogy ezt meg tudjunk 
állapítani, működnie kell az úgynevezett irány-
hallásunknak. Ennek alapvető feltétele pedig 
az, hogy mindkét fülünkkel jól halljunk. Tény: 
számos kisebb-nagyobb baleset elkerülhető 
lenne, ha a hallásproblémák kezelve lenné-
nek. „Nem szabad, hogy valaki azért döntsön 
úgy, hogy nem használ hallókészüléket, mert 
szégyelli azt. A hallás nem játék, a hallásprob-
lémákat komolyan kell venni, és minél hama-
rabb kezelni kell őket” – hívja fel a figyelmet a 
főorvosnő. Az Amplifon Hallásközpontokban 
a teljes körű, ingyenes hallásvizsgálat mellett 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a világ 
vezető hallókészülék gyártóinak a termékeit 
kipróbáljuk és akár otthoni környezetben tesz-
teljük. A vizsgálatokra nem kell várni, hiszen 
mindenki időpontot kap, és személyre szabott 
ellátásban részesül. Érdemes tehát most beje-
lentkezni! Bejelentkezéshez hívja a cikk mel-
letti hirdetésben található telefonszámot.  

A hallás nem játék
Sokan csak legyintenek egyet, amikor a hallásproblémákról olvasnak. 
„Vannak ennél fontosabb dolgok, most ez a legkisebb problémám. 
Valahogy megvoltam eddig is, megleszek valahogy ezután is” – gon-
dolják magukban. Aztán egyszer csak megtörténik a baj. A hallásprob-
lémák kezelését ugyanis nem lehet halogatni.

„A hallókészülékek elfogadottsága érezhetően 
javult az elmúlt években”
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Sütő Enikő nemrégiben egy fotó-
záson vett részt, ahol egy igen hí-
zelgő megjegyzés után meglepő 
számadatra lett figyelmes a saját 
életével kapcsolatban.

 
– A minap egy stylist egy fotó-

záson azt mondta nekem, hogy 
de jól nézek ki. Pont azon gon-
dolkodtam, hogy a nagymamám 
pont ennyi idős korában ment 
nyugdíjba, mint amennyi most 
én vagyok – mondta Enikő. – 
Szeretném megmutatni minden-
kinek, hogy van élet 50 fölött is.

A modell számára mindig is 
kiemelkedő helyen szerepelt az 
egészséges életmód és a mozgás. 
Rendszeresen vesz részt olyan 
eseményeken, amelyek az embe-
rek fitten tartását hivatottak nép-
szerűsíteni. Bármilyen meglepő, 
Enikő a tökéletes alakjáért nem 
sanyargatja önmagát.

 
– Nincs önkínzás sem a mozgás-

ban sem a táplálkozásban, mert él-
vezni kell az életet. Én próbálom 
megválasztani a fogásaimat, hogy 
ki tudjam élvezzem minden pilla-
natát. A mozgással kapcsolatba; le-
het sokan a jógát nézik ki belőlem, 
pedig nem! Én kick-boxolni, fociz-
ni valamint stepp és dance aerobi-
kozni szoktam vagyis mindent, ami 
dinamikus. Valaki a súlyával küzd, 
én most már a korommal.  KSZ

Huszonéves lányok figyelik irigykedve alakját és vitalitását Sütő Enikőnek. A modell túl az ötödik 
ikszen is 20-30 évvel ezelőtti formájában tündököl, pedig – mint sokan a szakmájában – nem sa-
nyargatja magát a tökéletességért, a sőt a nőies és könnyedebb sportok helyet inkább férfias moz-
gásformákkal tartja magát karban.

A MODELL NEM HISZ A FOLYAMATOS ÖNSANYARGATÁSBAN

Sütő Enikő focival tartja
karban magát

Bármennyire is keménynek lát-
szanak a férfiak, az ő számukra is 
elengedhetetlen, hogy odafigyelje-
nek a testükre és az egészségük-
re. A káros környezeti hatások és 
a sokszor nem tisztázott genetikai 
úton örökölt betegségek kavalkád-
jában évente egy-egy alkalommal 
érdemes elmenniük egy nagyobb 
kivizsgálásra. Szakértőnk, Fekete 
Ádám segítségével gyűjtöttük ösz-
sze azokat a szűrővizsgálatokat, 
amelyekre érdemes időt szentel-
nie az erősebbik nem tagjainak.

- Az általánosnak mondha-
tó vizsgálatok, mint a koleszte-
rin, vércukor, vérnyomás méré-
se mellett a legfontosabb a szív 
és érrendszeri betegségek szűré-
se, hiszen elég nagy arányban je-

lennek meg ezek a betegségek a 
férfiak körében. Nagy hangsúlyt 
fektetnék a fiatal férfiak körében 
a HPV szűrésre is, tekintve, hogy 
ők is a hordozói ennek a beteg-
ségnek, aminek súlyos szövőd-
ményei alakulhatnak ki – például 
méhnyakrák – a gyengébbik nem 
körében - mondja Fekete Ádám.

- A festékes anyajegyeket el-
lenőriztetése mindenki számára 
ajánlott és fontos, de negyven év 
felett fokozottan érdemes éven-
te legalább egyszer megnézetni. 
A tüdőszűrés szintén elenged-
hetetlen, legalább évente egy-
szer. Szintén évente ajánlott, fő-
leg a dohányosoknek egy úgyne-
vezett légzésfunkciós vizsgálatot 
is tartani. Az urológiai vizsgála-
tokra egy feltételezett probléma 

esetén azonnal érdemes elláto-
gatni illetve ha problémamentes 
a páciens, akkor családalapítás 
előtt illetve ötven év felett évente 
érdemes az urológust felkeresni. 

Az említett prosztata betegsé-
gek mellett a herék vizsgálatai is 
kulcsfontosságú, mivel ennek a 
szervnek a rákos elváltozása a fi-
atalabbakat, a 18–23 év közötti-
ek és a 38–40 év közöttiek érinti 
leggyakrabban.

Végezetül meg kell említe-
nünk a vastag- és végbél vizsgá-
latának fontosságát: a vastagbél-
rák sajnos fiatal korban is egyre 
gyakoribb. Ha a családban volt 
már vastagbél-daganat vagy bél-
polip, akkor 45 év felett panasz-
mentesség esetén is el kell men-
ni szűrésre. KSZ

Mire érdemes odafigyelni a férfiaknak?
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– Sokat teszek az 
egészségem megőr-
zéséért, szinte min-
den nap több órát 
sportolok, sokat al-
szom, és magam 
főzök. Elég bonyo-
lult diétát kell kö-
vetnem ugyanis tej- 
és lisztérzékeny va-
gyok, ezen kívül fi-
gyelek a csökken-
tett szénhidrát be-
vitelre is. A sport-
nál pedig arra törek-
szem, hogy a moz-
gásformák változa-
tosak legyenek, de 
soha ne terheljem 
túl egy-egy edzésnél 
a szervezetem, mert 
annak sérülés lehet a vége – magyarázta Viola Szandra. – Fontosnak 
tartom azt is, hogy rendszeresen járjak szűrővizsgálatokra, mert így 
megelőzhetek néhány betegséget, ráadásul folyamatosan tájékozód-
hatok testem aktuális állapotát illetően. Mivel pajzsmirigy beteg va-
gyok, ezért havonta, kéthavonta járnom kell ellenőrzésre, viszont így, 
a gyógyszer segítségével teljes életet tudok élni. Sajnos 2-es típusú cu-
korbetegségem is van, mivel azonban az orvosok időben észrevették, 
helyes étrenddel még visszafordíthatom az 1-es típusú cukorbetegség 
felé tartó folyamatot.

A költőnő tudja, hogy a művészek számára kiemelten fontos a test 
egészsége, test és lélek harmonikus egysége.

– Test és szellem kapcsolata életünk során elválaszthatatlan, ezért 
aztán mindennél fontosabb, hogy vigyázzunk testünk egészségére. 
Konkrét példával élve a jó állóképesség bizonyítottan növeli a szelle-
mi teljesítményt is, egy egészséges embernek nagyobb a munkabírá-
sa, az alkotás pedig nagyon magas szellemi izzást jelent, amit a test-
nek tudnia kell energiával táplálnia. A test gondozása visszahat a lélek-
re – mondta Viola Szandra. BGY

Időben kiszűrték az orvosok 
Szandra betegségét

Viola Szandra, a napjainkban egyre ismertebbé váló ifjú költő-
nő pajzsmirigy problémákkal és cukorbetegséggel küzd. A fia-
tal művész a helyes táplálkozás és a rendszeres sport mellett a 
legfontosabbnak azt tartja, hogy rendszeresen tájékozódjon tes-
te állapotáról, és ennek érdekében szűrővizsgálatokra menjen.

Látványos átalakuláson ment ke-
resztül az utóbbi hónapokban a 
Fábry Show karaoke-versenyé-
nek 2008.évi győztese, Schwartz 
Dávid, akinek kivételes hangi 
adottságaira a The Voice-ban is 
milliók figyeltek fel. A súlyfelesle-
gétől koplalás, vagy egyéb draszti-
kus módszer nélkül megszabadu-
ló énekes újjászületett, magabiz-
tosabb, mint valaha. 

A Soul Legends című, nem-
rég megtartott koncertje a soul- 
és funky-zene világába kalauzol-
ta a vendégeket, amelyben az elő-
adó és zenekara a műfaj olyan je-
lentős ikonjait idézte meg, mint 
James Brown, Ray Charles, Etta 
James, Chaka Khan, Tina Turner 
és Stevie Wonder.

– Azt a bizonyos varázslatot 
szerettem volna megidézni a da-
laikon keresztül. Leginkább az 
a boldogságáradat van bennem, 
amit ezektől a hihetetlen csilla-
goktól kaptam kiskoromtól kezd-
ve.

A kétórás koncert alatti folya-
matos mozgás, pörgés kemény 
állóképességet kívánt meg, ami-
re a fiatal énekes életmódváltás-
sal tett szert. 

– Színpadi emberként szük-
ségem van strapabíró kiállásra, 
erőnlétre a világot jelentő desz-
kákon. Egy nem drasztikus dié-
tával, relaxálással, nem megter-
helő mozgással, fokozatosan ala-
kítottam magamat olyanná, ami-
lyen szerettem volna lenni. Sokkal 

jobban érzem magam a bőröm-
ben; teljesen kicserélődtem. A ti-
tok, hogy nem sajnálok időt for-
dítani az egészséges ételekre, az 
edzésre és a meditálásra. 

Az alakját hosszú évekig fekete 
ruhákkal takaró, kedélyes lelkiál-
lapotú srác mosolyában ma már 
egy határozott férfi köszön vissza. 
– Könnyedebben veszek minden 
akadályt, a színpadon és a hétköz-
napokban egyaránt. Bátorságot 
adott, hogy a ruhatáramat is vég-
re színesíthettem, bővíthettem. 
Erőteljes, egészséges önbizalom-
mal lettem gazdagabb. Nincsen 
lehetetlen: a kezdeti nehézségek 
ellenére a jótékony változás, a lát-
ványos átalakulás tartotta bennem 
a lelket.

Schwartz Dávid több mint 20 kilót fogyott



Érdi Újság10 XXIV. évfolyam, 2014. szeptember 25.

Az Országgyûlés tavaly fo-
gadta el a Magyar Nemzeti 
Drogellenes Stratégiát, mely 
elveiben és megközelítésében 
teljes mértékben illeszkedik az 
Európai Unió 2013–2020-ra vo-
natkozó új drogstratégiájához. 
Mivel a probléma települési 
szinten is következmények-
kel jár, a kábítószer fogyasztás 
megelőzése, kezelése az önkor-
mányzatoknak is elemi érdeke. 
Ezért szükséges olyan straté-
giák kidolgozása és drogelle-
nes intézmények létrehozása, 
amelyek összhangban vannak 
a nemzeti és uniós stratégiával, 
ám figyelembe veszik a helyi 
szükségleteket és lehetőségeket 
is. 

A Sport, Ifjúsági és Közrend-
védelmi Bizottság szeptember 
18-i ülésén jelen volt Pintér 
Imre rendőr alezredes, az Érdi 
Rendőrkapitányság szakembe-
re, aki számos bûnmegelőzési 
és drogellenes előadást tar-
tott már a helyi középiskolák-
ban. Előrebocsátotta, hogy a 
Bûnmegelőzési Tanács olyan 
párhuzamos programokat ké-
szített elő, amelyek illeszkednek 
ugyan az eddigi bûnmegelőzési 
programokba, de számos új, 
gyakorlati elemet tartalmaznak. 

Felismerték például azt, hogy 
a drogellenes küzdelembe az 
eddigieknél jobban be kell von-
ni a szülőket, mert csak velük 
együttmûködve sikerülhet ered-
ményeket elérni. Azt is megem-
lítette, hogy eddig is voltak ha-
tékonyan mûködő, párhuzamos 
programok, amelyeket azonban 
jellegüknél fogva nem tudtak 
egyeztetni, mert ezeket legin-
kább az egyházak, civil szer-
vezetek vagy magánszemélyek 
szervezték. Mivel közös célról 
van szó, a rendőrség jónak tart-
ja, ha mások is foglalkoznak a 
témával, mert – bár nem tudnak 
minden esetben összefogni, és 
egyeztetni az adott szerveze-
tekkel, de – mégis sok esetben 
tudnak rájuk építkezni. 

A drogellenes programok lé-
nyege minden esetben az, hogy 
alternatívát kínáljanak a fiata-
loknak. Ezért kell olyan szabad-
idős programokat szervezni a 
számukra, ahol megszabadul-
hatnak a fölösleges energiájuk-
tól. Ezekkel a programokkal fő-
ként azok a fiatalokat próbálják 
megszólítani, figyelmüket le-
kötni, akik elsősorban a kábító-
szerekben, az alkoholban keres-
nék az „élményt”. A bizottsági 
ülésen példaként említették az 

Érd Aréna területén nemrégen 
megnyitott, divatos sporttevé-
kenységre alkalmas pályát, amit 
a kamaszok is szívesen látogat-
nak. Emellett a szülőket is sok-
kal jobban be kell vonni azokba 
a közös rendezvényekbe, be-
szélgetésekbe, amelyek kitöl-
tik azt az ûrt, amit valamilyen 
„anyaggal” töltenének ki a fiata-
lok. Nem kellene őket magukra 
hagyni! – emelte ki Pintér Imre, 
aki úgy vélte, a cserkészmoz-
galomhoz hasonlóan, érdemes 
lenne hetente vagy kéthetente 
olyan közösségi programokat 
szervezni a fiataloknak, ame-
lyek lekötik a figyelmüket, és 
jól is érzik magukat az adott kö-
zösségben. Napjainkban egyre 
inkább azt tapasztaljuk, hogy a 
gyerekek egyfajta „légüres tér-
ben” mozognak, mintha elve-
szítenék a lábuk alól a talajt. 

A drogstratégia új programja 
elsősorban a szülők felé nyit, és 
megpróbál egy olyan csatornát 
kiépíteni, amelyben együtt ke-
resik a megoldásokat, és bármi-
kor kérdésekkel fordulhatnak a 
rendőrséghez. A kérdést, hogy 
Érd vajon mennyire fertőzött a 
kábítószer fogyasztást illetően, 
a rendőr alezredes szerint a vá-
lasz az, hogy „viszonylagosan,” 
ugyanis ezt igen nehéz felmér-
ni. Például az egyik középisko-
lában a 16-17 éves korosztály 
névtelen felméréséből kiderült, 
hogy a fiatalok egyharmada 
már kipróbált valamilyen dro-
got. Persze, napjainkban nem 
a „klasszikus” kábítószerekre 
kell gondolni, hanem azokra a 
szintetikus anyagokra, amelye-
ket pillanatok alatt meg lehet 
szerezni akár az interneten ke-
resztül is. Ezekkel – a szakértő 
szerint – az a legnagyobb baj, 
hogy nagyon gyakran sem a 
terjesztőnek, sem a felhaszná-
lónak nincs már fogalma arról, 
milyen hatást vált ki. 

Pintér Imre kitért az alkohol-

fogyasztásra is, ami ugyancsak 
nagy veszélyt jelent a fiatalokra, 
és csak ront a helyzeten, ha még 
reklámozzák is. Vannak elret-
tentő és kirívó esetek, amikor 
a gyerekek alkohollal próbál-
ják meg nagyon gyorsan elérni 
a bódult állapotot, ezért nagy 
mennyiségû tömény szeszt fo-
gyasztanak. Sőt, ha semmilyen 
„anyag” nincs kéznél, újabban 
az úgynevezett „jó gyerekek 
drogját” alkalmazzák: egymás 
fojtogatásával érik el, hogy „el-
szálljon az agyuk”. Volt olyan 
eset, hogy a fojtogatós mód-
szert egyedül, törülközővel 
próbálta ki egy gyerek, csak-
hogy miután elérte a megfelelő 
„hatást”, abban az állapotban 
már nem tudott lazítani a tö-
rülköző szorításán, és ez vég-
zetes volt számára, megfulladt. 
Természetesen a szélsőséges 
esetek elborzasztóak, de érde-
mes beszélni róluk, mert oly-
kor az információáramlással is 
gondok vannak. A fiatalok nem 
tudnak, vagy nem beszélnek a 
drogfogyasztás káros, akár vég-
zetes hatásairól. Ezért fontos, 
hogy a jövőben a szülőket is 
bevonják azokba a közös, akár 
iskolai, akár szabadidős prog-
ramokba, amelyeken megfelelő 
információkhoz jutnak. Bada 
Zoltán külső bizottsági tag sze-
rint Érden ezen a területen már 
történt előrehaladás, hiszen a 
főtéri Gyermeknapon és a Föld 
napján is jelen volt a rendőrség. 
Hangsúlyozta: hasznos lenne, 
ha a jövőben ezeken programo-
kon nemcsak baleset-megelő-
zési, hanem drogellenes taná-
csokkal is ellátnák a diákokat, 
éppen azért, mert ezt ma már 
érdemes a 12 éves korosztálynál 
elkezdeni. 

A drogellenes stratégia 2014-
2016 közötti cselekvési tervét 
nemcsak a bizottság, hanem a 
közgyûlés is támogatta. 

 Bálint Edit

A közgyûlés elfogadta a stratégia cselekvési tervét

A drog ellen a szülõk bevonásával
Ma már követhetetlenek a szintetikus drogok fajtái és 
összetevõi, miközben beszerezni szinte gyerekjáték, 
és egyre fiatalabbak a felhasználók. Napjainkban 
már nemcsak a középiskolás korosztályt kell óvni a 
kábítószerektõl, hanem a kiskamaszok is egyre veszé-
lyeztetettebbek, ezért van szükség arra, hogy a szak-
emberek szervezetten vegyék fel a harcot a drogokkal 
szemben. Az érdi közgyûlés a ciklus utolsó ülésén 
felülvizsgálta a város drogstratégiáját, majd elfogadta 
a drogellenes stratégia 2014-2016 közötti cselekvési 
tervét is. Elõtte a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság reggeli tanácskozásán részletesen is tár-
gyaltak errõl a fontos témáról. 

Bada Zoltán külsõ bizottsági tag és Pintér Imre rendõr alezredes a bizott-
sági ülésen egyetértettek abban, hogy a családi rendezvények is alkalma-
sak a drogellenes küzdelemre.
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A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság támogatta a drogstratégia 
cselekvési tervét. 

helyi társadalom

Érd Körbe program
Ahogy előző számunkban már megjelent: szeptember utolsó 
vasárnapján ismét lesz Érd Körbe városkerülő kerékpáros 
felvonulás. A részvétel természetesen nem kötött sem kor-
osztályhoz, sem egyéb feltételhez, és mint mindig, ingye-
nes, bárki csatlakozhat. A biciklizés mellett az ÉTV-nek 
köszönhetőn friss vízzel, az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesülete segítségével zsíroskenyérrel és most először – a 
Hudák Pincészet felajánlásának köszönhetően – az évszak-
hoz illően szőlővel is újratölthetik a túra alatt lemerült ele-
meiket a bringások.

A felvonulás a szokásos távokon és útvonalakon halad majd, 
a következő körökhöz lehet csatlakozni:

–  10 km, Főtér-Ófalu-Főtér városi kör: annak, aki megint 
részese lenne az élménynek, de nincs sok ideje vagy nem 
tud sokat tekerni

–  15 km, Főtér-Ófalu-Zámori út-Széchenyi tér-Főtér városi 
kör: aki már egy kicsit többet tud és szeretne vállalni

–  30 km, Főtér-Ófalu-Parkváros-Érdliget-Főtér városi kör: 
akik az Érd Körbe szlogent szó szerint veszik

–  60 km, Érd Főtér-Etyek-Biatorbágy-Törökbálint-Diósd-Érd 
országúti kör: azoknak, akiknek a bringázás sport, és ko-
moly, lendületes túrára vágynak (ezen a körön a részvétel 
nevezéshez és feltételekhez kötött!).

Az útvonalak térképe és további információk a felvonulás-
ról interneten érhetők el, elsősorban a főszervező Érd Körbe 
Egyesület facebook oldalán és az erdkorbe.hu honlapon.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak tehát most, 28-án 
vasárnap reggel a Főtéren egy jó kerekezésre!

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

TARGONCAVEZETŐT
(disel targoncavezetői engedéllyel,
épületgépész végzettség előny!)

GÉPKOCSIVEZETŐT
(E jogosítvánnyal + digitális kártya)

Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail útján
történő megküldésével a 

szaboi@megatherm.hu címre.
Telefon: 23-394-770



Érdi Újság 11XXIV. évfolyam, 2014. szeptember 25.

Szeptember második hétvégé-
jén a havi csapadékátlag több-
szöröse hullott le városunkban, 
és a szokásos mennyiségnek 
csaknem háromszorosa zúdult 
a szennyvíztisztítóba is: a csapa-
dékmentes napokon körülbelül 9 
ezer köbméter szennyvíz érkezik 
a tisztítóba, míg most, a rend-
kívüli esőzések idején napi 24 
ezer köbméter esővízzel kevert 
szennyvíz zúdult a csatornán 
át a tisztítótelepre. Mint Simó 
Károlytól megtudtuk, a rendszer 
e rendkívüli mennyiséget is ke-
zelni tudta.

– A szennyvíztisztító telep ka-
pacitását úgy tervezték meg, hogy 
száraz időben 15 ezer köbméter 
szennyvizet tudjon befogadni, a 
hidraulikai kapacitás pedig 28 
ezer köbméter, azaz ennyi eső-
vízzel kevert szennyvizet képes 
kezelni a telep. Mint látható, az 
esős hétvégén befolyt mennyiség 
alatta marad a maximumnak, és 
akkor sem lesz gond, ha minden-
ki ráköt majd a csatornára, mivel 
a hálózat már teljesen kiépült, 
a csatornafedeleken beszivárgó 
idegenvíz mennyisége nem vál-
tozik azzal, ha többen kötnek rá 
a csatornára. Szeretném hang-
súlyozni: a problémát nem ka-
pacitás jelenti, hanem az, hogy 
a telep nem az eső-, hanem a 
szennyvíz megtisztítására épült. 
A csapadékvíz elmossa a telep 
biológiáját. A megfelelő helyre-
állítás milliós tétel – márpedig ha 
hetente jön egy-egy nagy eső, és 
a beérkező csapadékvíz ismétel-
ten maximális terhelést okoz a 
telepen, ez az összeg igen ma-
gasra rúghat, és előbb-utóbb a 

csatornadíjban is jelentkezhet. 
Az áramköltség szintén növe-
kedhet: ilyenkor ugyanis a szi-
vattyúk is az esővizet továbbítják 
a köztéri átemelőkben, megnö-
velt kapacitással dolgoznak, és 
az átlagosnál jóval több áramot 
használnak el – hangsúlyozta a 
csatornatársulat elnökhelyettese.

Csapadékvíz két módon ke-
rülhet a csatornarendszerbe: a 
fedlapokon keresztül, illetve a 
kertekből, háztetőkről. Előbbi 

jóval kisebb mennyiség. Utóbbi 
– azaz a csapadékvíz csatornába 
vezetése – szigorúan tilos, mégis 
sokan megteszik.

– El kell érnünk azt, hogy az in-
gatlantulajdonosok ne kössék rá a 
rendszerre az ereszcsatornát. Ez 
nemcsak érdi probléma, hanem 
országosan ismert jelenség és 
mindenhol gondot okoz. Mielőtt 
még átadták volna az új rend-
szert, a szolgáltató a három tele-
pülésen mintegy tízezer – a régi 

csatornát használó – ingatlannál 
végzett úgynevezett. „füstöléses 
vizsgálatot”, és 0,7 százalék kö-
rüli illegális csapadékvíz-rákötést 
derítettek fel. Ez a szám vélhetően 
nem reális – mindenki tudja, hogy 
jóval többen vannak azok, akik a 
kertjükben felgyûlt csapadékvizet 
a szennyvízcsatornába vezetik, 
csak éppen tudják, hogy lehet 
kijátszani a füstöléses vizsgálatot 
– jegyezte meg Simó Károly. Ma 
már vannak ennél sokkal moder-
nebb – és nehezebben kijátsz-
ható – vizsgálati módszerek is; a 
szakember szerint ezeket kellene 
alkalmazni Érden, illetve Diósdon 
és Tárnokon, hogy kiszûrjék a 
törvénysértőket. A társulat elnök-
helyettese azt ajánlja: az illegális 
megoldás helyett inkább próbál-
juk meg – ahol lehet – hasznosíta-
ni telken belül az esővizet. 

Simó Károly egy másik problé-
mára is felhívta a figyelmet.

– A nagy esőzések alatt a csa-
tornarendszerben hömpölygő, 
sebes sodrású víz magával ra-
gadta a leülepedett idegen, szá-
las tárgyakat is, amelyek több 
dugulást okoztak a szivattyúk-
nál. A problémákat sikerült meg-
oldani, mivel a csatornamûvek 
szakemberei a kritikus helyeken 
folyamatosan dolgoztak, hogy 
megelőzzék és elhárítsák a káro-
kat. Vasárnap este jelen voltam, 
amikor az Erzsébet utcai vég-
átemelőt javították: öt percen-
ként kellett a négy szivattyúból 
valamelyiket leállítani, mert 
a csatornába nem való dolgok 
folyamatosan üzemzavart okoz-
tak. A karbantartók még füg-
gönyt is találtak, a legnagyobb 
teljesítményû szivattyú kerekeire 
tekeredve… 

Száraz időben, amikor csak 
csordogál a szennyvíz a csator-
nában, ezek az idegen anyagok 
általában leülepednek a cső al-
ján, és el sem jutnak a szivaty-
tyúig, vagy ha mégis, a kerekek 
szétszabdalják őket. A nagy víz-
tömeg azonban ezeket a dara-
bokat ismét megmozgatja és a 
szivattyúhoz tereli, ami aztán 
eldugul a felhalmozódó idegen 
anyagoktól. Ezért fordulnak elő 
elöntések esős időben a Gyár 
utcai, Erzsébet utcai, Töhötöm, 
illetve az András utcai áteme-
lőknél. A Töhötöm és az András 
utcánál eddig is tapasztalható 
problémákra várhatóan megol-
dás lesz a kiegészítő program 
keretében végzett kapacitásbő-
vítés. A szerződést múlt héten 
írták alá, hamarosan nekifog-
nak a munkának is – jegyezte 
meg Simó Károly, hozzátéve: a 
Tolmács utcánál lévő átemelő-
ből új nyomócső épül a tisztító 
irányába, ami csökkenti a mos-
tani ág terhelését, és várhatóan 
megszûnik a kellemetlen szag is 
az Ercsi út környékén.

 Ádám Katalin

A szennyvíztisztító állta a próbát a rendkívüli esõk idején is

Ki kell vizsgálni az illegális szennyvízbekötéseket!
Kiállta  a  próbát  a  szennyvíztisztító:  elbírt  azzal  a  hatalmas  mennyiségû  csapa-
dékkal,  amely  a  csatornán  bezúdult  szeptember  második  hétvégéjén.  Az  átlagos 
9 ezer köbméter háromszorosa érkezett a tisztítótelepre, ami részben azoknak az 
ingatlantulajdonosoknak „köszönhetõ”, akik a csapadékvizet a csatornába vezetik 
– tönkretéve ezzel a telep biológiáját. Gondot okozott az is, hogy a megnövekedett 
kapacitással  dolgozó  szivattyúk  rendre  elakadtak  a  csatornába  nem  való  idegen 
tárgyaktól, melyek a nem megfelelõ használat során kerültek a rendszerbe.

A tisztítótelep kiállta a próbát - a rendkívüli esõzések alatt beérkezõ, az átlagosnál jóval nagyobb mennyiségû 
szennyvizet is tudták kezelni
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Rögtönzött kiállítás a csatornába dobált, majd a karbantartás alatt kiemelt, 
nemezes masszává összeállt tárgyakból – ezek, pontosabban a gondatlan 
használók miatt leállhatnak a szivattyúk

helyi társadalom

Választási közlemény
Felhívjuk a 2. választókerület 5., 6. és 7. szavazókörében lakók 
figyelmét, hogy a korábban kiküldött választási értesítőben lévő 
szavazókör helyett a napokban kézhez kapott új értesítőben fel-
tüntetett szavazókörbe, azaz a 2014. évi országgyûlési és európai 
parlamenti választáson már megszokott szavazóhelyiségbe mehet-
nek 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 közterületek:
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. szava-
zókör – a tavaszi választásokhoz képest – a jobb megközelíthető-
ség 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

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

Deák Ferenc u. 1-27 
páratlan

István u.1-3 f 
olyamatos 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
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- Egyik legfontosabb feladatom-
nak tartom új munkahelyek léte-
sítését – szögezte le Pulai Edina 
mindjárt az elején. – Ehhez min-
denképpen a helyi, magyar kéz-
ben lévő kis- és középvállalkozá-
sokat kell segíteni. Rendszeres 
rendezvények és vásárok szer-
vezésével sokkal jobban kell 
népszerûsíteni a helyben meg-
termelt javakat, mint például a 

nagyhírû érdi őszibarackot. Több 
vállalkozással felvettem a kap-
csolatot, akik már meglévő ma-
gyar technológiával rendelkez-
nek, illetve a kutatás-fejlesztés 
területén történő beruházással 
teremtenének új munkahelye-
ket, de sokszor problémát jelent 
a forráshiány. Mivel EU-s pályá-
zatírói végzettséggel is rendelke-
zem, kíváncsian várom a kis-és 
közepes vállalkozásoknak ígért 
támogatási rendszer beindítását, 
ezzel a munkahelyteremtés le-
hetőségét is.

Pulai Edina másik célja a 
közfoglalkoztatás bővítése, a 
város önellátóbbá tétele. Ezt 
úgy valósítaná meg – hallottuk 
–, hogy a kihasználatlan önkor-
mányzati tulajdonban lévő in-

gatlanokon konyhanövényeket 
termelnének, amely megjelenne 
a közétkeztetésben, az idősek 
és a gyerekek „közellátásában”. 
A közbiztonság kérdésére is 
kitért, szerinte bővíteni kell a 
körzeti megbízotti rendszert és 
a rendőri állományt, de „több 
mezőőrt is kell foglalkoztatni 
közalkalmazottként.” 

– A lakosság elmondása alap-
ján – folytatta –, megszaporod-
tak a terménylopások, amelye-
ket sok esetben a károsultak be 
sem jelentenek a rendőrségen. 
Önerőből és pályázati támoga-
tással folytatni kell a sötétben is 
jól mûködő közterületi kamerák 
felszerelését, így tovább lehet 
erősíteni a lakosság biztonságér-
zetét. (temesi)

Pulai Edina: Mi a közösség javát és 

nem a javait akarjuk
A Jobbik Magyarországért 
helyi választási jelszava, 
emelte ki sajtótájékoz-
tatóján a mozgalom pol-
gármesterjelöltje: „Mi a 
közösség javát és nem 
annak javait akarjuk.”

- Koncepcióm fő eleme a szakmai 
városvezetés – kezdte mondandó-
ját. – A vezetésem alatt álló hiva-
tal átláthatósága maximális lesz, 
az összes pályázat és szerződés 
nyilvánosan megtekinthető lesz. 
Az ingatlan- és mûhelyadót radi-
kálisan csökkentem! A térfigyelő 
kamerák számát a nagyobb biz-
tonság érdekében jelentősen 
megnövelném. Új munkahelyek 

létesítésével, ipartelepítéssel, 
pezsgőbb kulturális élet megte-
remtésével még élhetőbbé ten-
ném a várost, amelyet városrészi 
alközpontok, kispiacok kialakí-
tásával fejlesztenék, de közpon-
ti vásárcsarnokot is építtetnék. 
Alternatív helyi közlekedést 
szerveznék, Duna-parti kikötőt 
létesítenék és megvalósítanám a 
„zöld város” programot, amely-

ben főszerepet kapna a napelem. 
A helyi kisvállalkozókat helyzet-
be hoznám és korszerûsíteném 
az érdi egészségügyet, bővíteném 
a meglévő intézményt, például 
kórházi részleg létrehozásával.

Farkas Zsuzsanna a sajtótájé-
koztatón tagadta és ellene indí-
tott rosszindulatú akciónak ne-
vezte, hogy bezáratná a Városi 
Arénát.  (temesi)

Farkas Zsuzsanna polgármesterjelölt 
„zöld város” programot hirdetne

Farkas Zsuzsanna, a vegyészmérnökbõl és üzletasszonyból a polgármesteri székbe 
törekvõ politikus az elmúlt héten a Festál étteremben tájékoztatta programjáról a 
helyi média képviselõit. A független polgármesterjelölt Szûcs Gábor helyi MSZP-s 
vezetõvel és Tõkés Istvánnal (Civil ÉRDek) az oldalán ismertette programpontjait.

panoráma

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
támogatja a Humán papilloma vírus 

elleni védőoltást
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. szeptember 18-ai ülésén úgy döntött, hogy csatlakozik a Nemzeti 
Védőoltási Programhoz. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az egészség megőrzésére és a betegségek 
megelőzésére. Anyagi forrásainak függvényében gondoskodik az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint 
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról, figyelmet szentel az egészséges életmódra nevelés közösségi 
feltételeinek elősegítése kapcsán. 

Bizonyára Önök is értesültek arról, hogy 2014 szeptemberétől kezdődően - kötelezően ajánlott, és államilag 
finanszírozott formában - bevezetésre kerül a humán papillomavírus elleni védőoltás. A 12. életévüket 
betöltött és a 2014/2015. tanévben 7. évfolyamot végző leánygyermekek iskolai kampányoltás keretében 
önkéntes, térítésmentes HPV oltásban részesíthetők. A két oltásból álló védőoltási sorozatból az első oltást 
2014 októberében kaphatják meg az érintett leányok.

Mivel az idén a 8. osztályos leányok nem jogosultak a Nemzeti Védőoltási Programban való részvételre, és 
a védőoltás sok családnak olyan anyagi terhet jelent, amit nem tudna önerőből felvállalni, ezért 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a védőoltáshoz való térítésmentes hozzájutást,  
amennyiben leánygyermeke érdi lakóhellyel ( állandó) rendelkezik, és a 2014/2015-ös tanévben 8. osztályos 
tanuló, valamint 2014. október 31-ig nem töltötte be a 15. életévét, kérheti az adatlapok kitöltésével.

A program lépései
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 30. kedd 16.30 
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2030 Érd Alsó utca 1. 
Hétfő: 8-18.30, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8-16.30-ig, Péntek 8-12-ig
(Humán Iroda Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport/ Dudás Erzsébet)

Első oltások beadása: 2014. október hónapban történik, melyet a területileg illetékes háziorvosánál teheti 
meg.  ( A második oltás félév után esedékes az orvossal egyeztetett időpontban)

A programban való részvételi szándékról, kérjük a csatolt nyilatkozatot nyomtatott betűvel kitölteni, és a 
Polgármesteri Hivatalba a jelentkezési határidőig eljuttatni szíveskedjenek! 

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk eredményeként, minél több érdi fiatal lány válik védetté a 
méhnyakrák ellen.

Bővebben a témában a www.antsz.hu oldalon olvashatnak.
 T. Mészáros András

2014.09.24.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Az érdi fenntartható városfejleszté-

-

-

-

-
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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

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.

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

121 VERSENYAUTÓ SZIMULÁTOR, 10 ALKALOM 

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

www.sim-city.hu
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Telefon: +36 70 648 6648
E-mail: info@sim-city.hu

Bárki átélheti a bizton-
ságos száguldás örömét! 
Megtapasztalhatod, hogy 
milyen lehet egy több, 
mint 300 lóerős négykerék 
meghajtású rally autót 
vezetni.

123 VADÁSZREPÜLŐGÉP SZIMULÁTOR, 10 ALK.

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

www.sim-city.hu
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Telefon: +36 70 648 6648
E-mail: info@sim-city.hu

Beülhetsz egy az igazihoz 
megtévesztésig hasonló 
MIG-29-es vadászgép
pilóta kabinjába,
de repülhetsz Szu-25,
Szu-27, Szu-33, F-15,
A-10 gépekkel is.

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

Több mint kilencmillió ember hal 
meg évente magas vérnyomás követ-
keztében az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) jelentése szerint. Magyarország 
egészségügyi állapotát tekint-
ve Európa egyik legkedvezőtlenebb 
helyzetű országa. Az ország lakossá-
gának több mint 50%-a szív- és ér-
rendszeri betegségben hal meg. Ez 
vonatkozik fiatalokra és idősekre 
egyaránt. Az egyik módja annak, 
hogy megelőzzük, kezeljük a ma-
gas vérnyomást vagy más szív- és 
érrendszeri betegséget, egy egye-
dülálló orvostechnikai segédesz-
köz – a BIOquant ® N készülék. 
Kivételes megoldás, egyszerű 
használat orvosi rendelőben, va-
lamint a beteg otthonában is. A lé-
zeres kezelés úttörője, Dr. Michael Weber, 
sikeresen alkalmazza ezt a módszert már 
évek óta, a lézeres kezelés eredménye-
it bemutatta különböző kongresszuso-
kon – Finnországban, Dél-Afrikában, 
Horvátországban, Svédországban és a 
világ más részein. A BIOquant ® N or-
vosi eszközt több ezer vásárló használja 
Magyarországon, akik meggyőző eredmé-
nyeket értek el a szív- és érrendszeri be-
tegségek kezelésében. 

A BIOquant ® N egy olyan léze-
res készülék, amely a lézer fény se-
gítségével sugározza a vörös vérsej-

teket és javítja a vér tulajdonságait. 
Elválasztódnak egymástól a vörös vérsej-
tek (1. kép), amelyek hajlamosak összeta-
padni (2. kép), így megakadályozva a vér-
rögök, trombózis kialakulását.
BIOquant ® N lézeres készülék

a szervezet sejtjeibe

és javítja a memóriát

és megelőzése

kialakulásának esélyét

A BIOquant ® N készülék forgalmazója
az ORIN Hungary Kft., egyedüli lehetőséget kínál.

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

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

…. magas vérnyomás

Csendes gyilkos!

1. kép 2. kép



ABLAK-AJTÓ

Ablakcsere Ajándék Redõnnyel! 5-6-7 lég-
kamrás minõségi ablakok, 10 év garanciával. 
Bontás, beépítés, kõmûvesmunka, párkányo-
zás. 06 30 8526791 www.ronoroll.hu

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

A BioHair Franchise Hálózat a Asia 
Centerben nyitja meg 42.szalonját, melyhez 
fodrász végzettségû szakembereket keres! 
Amit kínálunk: -Alkalmazotti jogviszony -Teljes 
munkaidõ -Alapbér+jutalék -Tervezhetõ ver-
senyképes jövedelem -Folyamatos tovább-
képzési lehetõség -Vidám légkör Keressen 
minket az alábbi elérhetõségeken, ha kérdése 
van,vagy jelentkezni szeretne! 30/228-76-92 
allas@biohajvagoszalon.hu

Ofszet technikus, termékmenedzser pozí-
cióra, az ofszetnyomtatás terén tapasztalattal 
rendelkezõ, feladatmegoldó megközelítésû 
munkatársat keres géptermi kellékanyagokat 
forgalmazó, sóskúti székhelyû cég. Excel, 
Word és Outlook programhasználati gyakorlat 
és B kategóriás jogosítvány szükséges, angol 
nyelvismeret elõny. Önéletrajzát a következõ e-
mail címre kérjük: offsetprinter@freemail.hu

Gyakorlattal rendelkezõ fogászati asszisz-
tenst keresünk érdi magánklinikára, azonnali 
kezdéssel. Angol nyelvtudás elõny. Fényképes 
önéletrajzokat a mail@ligetiklinika.hu email 
címre várjuk. Tel.: 06-30-9376-173









Önállóan dolgozni tudó, hegesztéshez 
értõ víz-gáz - központifûtés szerelõt keresünk 
azonnali belépéssel, változó munkahellyel. 
Jogosítvány fontos lenne! T:06 20 9 413 735

Mozgóbolti férfi eladót keresek kisteherau-
tóra, vezetõi gyakorlattal, keresk.i tapasztalat-
tal. T:06-70-324-1808

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

Közmûépítõ vállalkozás segédmunkásokat 
keres. Jelentkezés : 06 30 754 46 73

ÁLLÁST KERES

Takarítást, gyermekfelügyeletet vállalok, alkal-
manként vagy rendszeresen. T:06 30 4774 918

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

ÁLLATORVOS

ANTIK-RÉGISÉG

ANTIKVITÁS

AUTÓ 

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

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BURKOLÁS

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

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉLETJÁRADÉK 

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

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

ELTARTÁSI SZERZÕDÉS

Eltartási szerzõdést kötnék. T:06 20 2242 806

FELVÁSÁRLÁS 

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

FODRÁSZ

























FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS 

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

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCS

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

GYÜMÖLCSLÉ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Érd központban csendes kövezett utcában 
eladó 5 szobás 160 m²+40 m² beépíthetõ 
családi ház 550 m² telek, 2 fürdõszoba, 2 
WC+garázs, melléképület, gáz és vegyes-
tüzelésû kazán. Ár:23 M Ft. T:20 423 4128

Megvásárolnám a használaton kívüli telek-
részét gazdálkodás céljára (kis konyhakert, 
paradicsom, paprika, uborka stb.) T:06 30 
330 1044









JÁRMÛ

KERT

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

Permetezés, favágás, gyepesítés, bozótír-
tás, kerítések építése, javitása. Térkövezés, 
hõszigetelés, vízszigetelés, betonozási mun-
kák: 061781-4021, 06 20 259 6319

Kertépítést, kertápolást vállalok! Szõnyi 
Levente mezõgazdasági mérnök T:06-
70/526-9535

KIADÓ

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

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

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

KIADÓ IRODA-ÜZLET

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS













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

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT VÁLLAL

Családi házak takarítását vállalom, refe-
renciával, nagy gyakorlattal. Most kedvezõ 
áron! T:06 30 9703 593

OKTATÁS

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára fel-
készítés 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, modernizálás, oktatás 
otthonában. Ingyenes kiszállás! Tel: 370-
019, 06-209719301

SZOBAFESTÉS 

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

















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

TELEK

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

TÛZIFA

TV JAVÍTÁS

VEGYES

Eladó építkezésbõl megmaradt cement 
3000 Ft/q, és régi bútorok. T:06 23 372 297

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT 

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor, elzáró csere javí-
tás. Vízóra csere beszerelés mosó és moso-
gatógép bekötés 06 70 642 75 26
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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Besûrûsödött a középmezőny 
és a rengeteg ígéretesen erő-
sítő alakulat közül egyelőre 
a Debrecen nem jött ki jól a 
mérkőzésekből. A hajdúságiak 
az előző évadban lemaradtak 
a középházi rájátszásról, végül 
a 9. helyen végeztek, ám még 
egyszer ilyen bakit nem akar-
nak elkövetni a cívisvárosban 
– a célkitûzés alapján az 5-8. 
helyek valamelyikére pályázik a 
DVSC. A szezonkezdet azonban 
nullapontosra sikerült, ráadásul 
vélhetően a közvetlen riválisok-
tól szenvedtek vereséget a deb-
receniek, sorrendben a Fehérvár, 
a Vác és a Dunaújváros ellen 
maradtak sikerélmény nélkül. 
Az alsóházi csapatoktól kezdve 
elmondható, hogy jól sikerült az 
erősítés a bajnokság résztvevői-
nél, a külföldi játékosok ugyanis 
rendre jegyzett együttesekből 
érkeztek és több esetben már 
válogatottban is megfordultak. 
A Debrecen sem tett másként, 
az ukrán válogatott és már az 
orosz, illetve szerb bajnokság-
ban is edződő Lilia Gorilszka, 
valamint a montenegrói Bobana 
Klikovac érkezett, míg a hazai ri-
válisoktól a legjelentősebb erősí-
tést az egykori veszprémi hálóőr, 
Horváth-Pásztor Bettina jelentet-

te. Az ÉRD eddigi egyetlen botlá-
sa azonnal más megvilágításba 
került, miután a Siófok az Elek 
Gyula Arénában csent pontot a 
Fraditól, ez pedig csak erősítette 
az érzést, valóban minden idők 
legélvezetesebb, legizgalmasabb 
női bajnokságara van kilátás. 

Kiválóan kezdett Oguntoye 
Viktória az érdi kapuban, hiszen 
Karnik Szabina hétméteresét 
védte, ám egy nyári szerzemény, 
Kelemen Éva lerohanása már 
eredményes volt. Az első érdi 
találatot Kisfaludy Anett szerez-
te, majd minden alkalommal a 
Debrecen jutott előnyhöz, a ven-
dégeknek kapaszkodniuk kellett, 
ám minden hajdúsági találatra 
jutott egy érdi is. A bajnokságot 
kiváló góllövő formában kezdő 
Klivinyi Kinga is nekikezdett, ám 
a 3-3-as állás után jöttek az érdi-
ek fekete percei. A felkészülési 
időszakban hüvelykujját is eltö-
rő Bobana Klikovac indította el a 
lavinát, amiből Sopronyi Anett és 
Kudor Kitti további két-két góllal 
vette ki a részét, így a fej-fej mel-
letti küzdelemből pár perc alatt 
magabiztos hazai vezetés lett. 
A félidő derekán aztán az érdiek 
igyekeztek visszakapaszkodni, 
de legtöbbször a roppant szo-
rosan záró debreceni védelem 
végezte jobban a dolgát, Siska 
Pálma és Bobana Klikovac állí-
totta vissza az ötgólos differenci-
át. Triscsuk Krisztina igyekezete 
inkább hibákban öltött testet, a 
sok elpuskázott lehetőség után 
aztán ismét Kudor Kitti villant 
egy lerohanás végén. Lajtos 
Nóra kis híján tíz percig lehúz-
ta a rolót, a hajrában azonban 
az ÉRD mindent megtett, hogy 
újraélessze esélyeit a második 
félidőre. Klivinyi Kinga hátára 
vette együttesét, majd Triscsuk 
Krisztina paktált le a szerencsé-
vel, így lefelezték hátrányukat a 
vendégek. Klivinyi Kinga azon-
ban hetest hibázott, majd az első 
harminc perc végén a nehezen 

tartható beálló, Bobana Klikovac 
talált be. 

Horváth-Pásztor Bettina már 
a szünet előtt beállt a debre-
ceni kapuba, majd a második 
félidő első megmozdulásaként 
Triscsuk Krisztina próbálkozását 
nem tudta menteni. A közelítés 
azonban ismét csak átmenetinek 
bizonyult, hiszen a hajdúságiak 
közül rendre jött valaki, aki újra 
lendületet tudott adni. Ráadásul 
pár igen demoralizáló pillanat is 
hátráltatta Szabó Edina alakula-
tát, ugyanis a rendre felcsillanó 
remény után másodpercekkel 
jött egy hiba, amit kíméletlenül 
kihasznált a Loki. Kudor Kitti 
bombáira pedig semmilyen el-
lenszer nem volt érdi részről, de 
a gyors támadások befejezésénél 
az igazán gyors lábú Szilágyi 
Ágnes is sorra szerezte a fontos 
gólokat. Az újabb ellenállhatat-
lan debreceni rohanás meg azt 
eredményezte, hogy az utolsó 
húsz percre fordulva extázisban 
játszott és egymásra talált szur-
kolóival a Debrecen, amely csak 
tovább fokozta a harci kedvet. 
Karnik Szabina ugyan harmad-
szor is kétperces kiállításban 
részesült, ám ez sem fogta meg 

a házigazdát, amely hosszú 
percekig remekül sáfárkodott a 
kidolgozott előnnyel. Az ÉRD 
azonban utolsó, eltökélt táma-
dást indított és a pályafutása so-
rán remek debreceni éveket is 
maga mögött tudó Pálos-Bognár 
Barbara jóvoltából elkezd-
te szorossá tenni a végjátékot. 
A Debrecen azonban nem riadt 
meg saját árnyékától, küzdött az 
első pontjaiért, így az utolsó öt 
perc kapujában Varsányi Nóra 
gólja gyakorlatilag megpecsétel-
te a vendégek sorsát, amit aztán 
Siska Pálma csak még inkább 
megerősített. Az érdiek végső 
góljai a hazaiakat vajmi kevéssé 
érdekelték, és a lefújás pillanatá-
tól örömittasan ünnepelték első 
sikerüket az új idényben egy 
magasabban jegyzett ellenféllel 

szemben, míg az ÉRD a 4. for-
dulóban már második vereségét 
szenvedte el. 

DVSC-TVP-Aquaticum – ÉRD 
28-23 (13-9)
Debrecen, Hódos Imre 
Sportcsarnok, 900 néző
Játékvezetők: Bonifert Ferenc, 
Oláh Viktor
DVSC: Horváth-Pásztor Bettina, 
Lajtos Nóra (kapusok), Bohus-
Karnik Mercédesz, Szilágyi 
Ágnes 3, Varsányi Nóra 1, Vörös 
Bettina, Bárány Krisztina, 
Sopronyi Anett 5 (3), Slakta 
Petra 2, Kelemen Éva 2, Lilia 
Gorilszka 1, Siska Pálma 4, 
Som Ildikó, Bobana Klikovac 4, 
Karnik Szabina, Kudor  
Kitti 6
Vezetőedző: Varga József
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 3, Triscsuk Krisztina 3, 
Kovács Anna, Szara Vukcsevics, 
Szekeres Klára, Kisfaludy 
Anett 3, Klivinyi Kinga 7 
(3), Pálos-Bognár Barbara 2, 
Mariama Signate 3, Jekatyerina 
Kosztjukova 1, Katarina Krpezs 
1, Takács Kitti, Mester Nóra

Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 4/3, ill. 4/3
Kiállítások: 10 (piros lap: Karnik 
Szabina, 40.perc.), ill. 12 perc

A 4. forduló  
további mérkőzései:
Ipress Center-Vác – Eubility 
Group Békéscsabai ENK SE  
27-24 (12-14)
Fehérvár KC – Dunaújváros 
Kohász KA 23–19 (11–12)
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– Győri Audi ETO KC 23–29 
(12–15)

Az 5. fordulóban az ÉRD 
együttese hazai pályán, a Városi 
Sportcsarnokban a Fehérvár KC 
csapatát fogadja. A mérkőzést 
szeptember 27-én, 18 órától ren-
dezik.  Szarka András

DVSC-TVP-Aquaticum - ÉRD 28-23 (13-9)

Érdtõl távol nem megy

Szabó Edina és Pálos-Bognár 
Barbara sokatmondó pillantásá-
ban tükrözõdnek a mérkõzés érdi 
problémái

Kovács Anna élete nagyon nehéz volt Debrecenben, nem csoda, hogy a 
gólszerzésig nem jutott el

Klivinyi Kinga hiába lett a legeredményesebb gólszerzõ, néha a kaput is 
eltakarták elõle

Ismét egy olyan mérkőzés várt 
a hazai csapatra, ahol kötelező 
volt a három pont megszerzése. 
A vendégek az előző fordulóban 
ugyan megszerezték első pont-
jukat, de ezzel együtt a bajnoki 
táblázat alsó régiójában foglaltak 
helyett.

Jól kezdte a mérkőzést a ven-
déglátó együttes. Hosszú percekre 
beszorította ellenfelét a saját kapu-
ja elé, nem adva lehetőséget szá-
mukra a kibontakozásra. A hazai 
fölényt egy Csizmadia Z. felső lé-
ces lövése nyomatékosította, majd 
Obot D.S. beadásáról Gyurácz B. 
alig maradt le. Még el sem telt 
fél óra a mérkőzésből, mikor a 
hazaiak edzője cserékre szorult. 
Süveges G.-t sérülés miatt, Kupi 
Z.-t a támadások erősítése miatt 
cserélte le. A vendégek, látva, hogy 
egyre kisebb nyomás nehezedik 
védelmükre, feladva zárt védeke-
zésüket egyre több támadást ve-
zettek és Kertész F. bravúrjára volt 
szükség, hogy ne szerezzék meg a 
vezető találatukat. A félidő utolsó 
percei ismét az érdieké voltak, de 
a legnagyobb lehetőség is kima-
radt, amikor Obot D.S. a kapust 
is kicselezve kisodródott és lövése 
célt tévesztett.

A második félidőre úgy jöttek 
ki a vendégek, hogy akár meg 
is lephetik a hazaiakat. Végül ez 
okozta a vesztüket. Az 50. percben 
érdi térfélen labdát vesztettek a 
pilisszentivániak, a hazai csapat 
gyors kontrát indított és Obot D.S. 
beadásából Gyurácz B. helyezte a 
kapuba a labdát. 1-0. A szurkolók 
többsége úgy volt vele, hogy az el-
ső gól megszerzése a nehéz, most 
majd jön a többi. Számításaikat a 
vendégcsapat keresztül húzta és 
felvállalva a nyílt támadó játékot ki-
egyensúlyozottá tette a mérkőzést. 
Gólszerzési lehetőség mindkét fél 
előtt adódott, Kertész F. bravúrral 
hárított egy vendég próbálkozást, 
a szentiváni kapus pedig lábbal há-
rította Kovács B. lövését. Már min-
denki elkönyvelte a sovány hazai 
győzelmet, amikor az utolsó előtti 
percben egy előrevágott labdára 
Obot D.S. és a vendégek kapusa 
egyszerre rajtolt. A labdát a hazai 
csatár érte el és a kapujából kifutó 
kapus felett fejelt a hálóba. 2-0.

Ismét nehézen szerezte meg 
a győzelmet a hazai csapat, de 
mindenképpen dicséretes, hogy 
az elmúlt hat fordulóban hat győ-
zelmet aratott és ezzel pontvesz-
teség nélkül áll a dobogón. Az 
igazi megmérettetések azonban 
most következnek, amelyek sok 
mindent eldönthetnek a bajnokság 
kimenetelét illetően.

Érdi VSE - Pilisszentiván SE  
2-0 (0-0)
Érd, 200 néző
Vezette: Németh K.
Érd: Kertész F. – Ország P., Süveges 
G. (Ebedli Z.), Csiszár Z., Brkic 
D. – Kovács B. (Héray L.), Kupi Z. 

(Feil M.), Kónya B., Csizmadia 
Z. – Gyurácz B. (Kőkuti R.), Obot 
D.S.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Gyurácz B.50’, Obot 
D.S. 89’
Sárga lap: Csiszár Z., Ebedli Z., 
Feil M.
Jók: Kertész F., Ország P.,  
Gyurácz B.

A mérkőzés után mindkét edző 
hosszasan értékelte csapata teljesít-
ményét, igaz, ellenkező előjellel.

Limperger Zs.(Érd): 
– Az idei bajnokság leggyengébb 

játékával rukkoltunk elő, köszön-
hetően ismételten a rossz helyzet-
kihasználásnak. Ezzel felhoztuk az 
ellenfelet. Ha ezen a mentalitáson 
nem tudunk változtatni, akkor na-
gyon sok ilyen mérkőzésünk lesz. 
De azért nézzük a pozitívumokat 
is: a csapat erejét mutatja, hogy 
ilyen gyenge játékkal is három 
ponttal gazdagodtunk.

Peller G.(Pilisszentiván): 
– Az egész mérkőzésen nagy-

szerûen játszottunk. Maximálisan 
elégedett vagyok a csapattal. Csak 
azt sajnálom, hogy a legnagyobb 
lehetőségeket is elpuskáztuk. 
Ebben az osztályban ez megenged-
hetetlen. Sérülések miatt nem tud-
tam úgy cserélni, ahogy szerettem 
volna, de az X-re mindenképpen 
rászolgáltunk volna. Gratulálok az 
Érdnek és szurkolok, hogy nyerjék 
meg a bajnokságot.

A 7. fordulóban, szeptember 
28-án vasárnap négy órakor Bia-
torbágyon lép pályára az érdi csa-
pat, majd október 4-én szombaton 
három órakor a Hévízgyörk csapa-
ta érkezik az Ercsi úti sportpályára.
 Harmat Jenő

Érdi VSE – Pilisszentiván SE 2-0 (0-0)

Nehezen kicsikart gyõzelem

A másik oldal
Két héttel ezelõtt lejátszott Száz
halombattaÉrdi VSE mérkõzés tudósítá
sában Harmat Jenõ a valóságot eltorzítva 
írta le a személyemet sértõ gondolatait. 
Véleményem szerint, ha valaki valamivel 
nincs tisztában, akkor kérdezze meg az 
érintettet és gyõzõdjön meg a valódi 
okokról. Sajnos, ez év januárban igen 
komoly egészségügyi mûtéten estem át, 
aminek kihatása van a mindennapjaim
ra és ennek következtében az Érd elleni 
mérkõzésen is késve érkeztem ki a pályá
ra (a játékvezetõ tisztában volt a késede
lem okával). Harmat Jenõ azonban azt 
állította, hogy én sportszerûtlenségbõl 
késtem, hogy ne kelljen kezet fognom az 
ellenfél játékosaival. Ez nem felelt meg a 
valóságnak. Aki ott volt, emlékezhet rá, 
hogy a két csapat tavaszi mérkõzésén is 
pályán voltam, és üdvözöltem az ellen
fél, az érdi csapat játékosait. Harmat 
Jenõt ezért arra szeretném kérni, hogy 
az energiáját és íráskészségét ne rám 
és a családomra pazarolja, hanem az 
érdi polgárok hiteles tájékoztatására, 
hiszen önként vállalta ezt a feladatot. 
Munkájához sok sikert kívánok!
 Horváth Sándor


