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Csatorna-helyzetkép
Az ötszáz kilométeres csatornahálózat mintegy
95 százaléka már a földben van.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

A hõsökre emlékeztek

Tanévkezdés elõtt
Egyes postákon beiskolázási utalvánnyal is
lehet fizetni a tankönyvekért.

Szúnyog-invázió
Az estéket megkeserítõ vérszívókat július közepéig nyolc alkalommal gyérítették Érden.

Érmesek

Rendõrségi akciók
Rekordidõ alatt fogták el Érd határában
a menekülõ autótolvajt.

Érdi Mûvésztelep
Emlékezés az elhunytakra fél évezreddel késõbb is szép gesztus. A mohácsi vesztes csata beleégett nemzedékek szívébe, lelkébe, 1526 óta nem feledkezhetünk
meg az elesett magyar és külföldi hõsökrõl, köztük a lengyelekrõl sem, akik Érdrõl
indultak a török ellen. Emlékükre az elmúlt hétvégén szentmisét, ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartottak az Óvárosban. 
8. oldal

Kiválóan szerepeltek az
érdi úszók Miskolcon a
gyermek országos bajnokságon.
16. oldal

A jövõ világsztárjai

Mint öt éve eddig mindig, idén is mûtermekké alakultak az egykori ófalusi iskola kisebb-nagyobb tantermei. Ez volt eddig a legjobb hangulatú és a legtermékenyebb Érdi Mûvésztelep – fogalmazott Puha
Ferenc festõmûvész, miközben a résztvevõk többsége
is hasonlóképpen nyilatkozott, amikor az ötödik alkotói
tábor utolsó napján meglátogattuk, és idei munkájukról, benyomásaikról faggattuk az eszközeiket már
összecsukni készülõ mûvészeket.
7. oldal

Érd és Budaörs látja vendégül a „jövõ legendáit”,
hiszen 24 ország részvételével 14 játéknapon át hazánkban mérkõznek az U19 korosztály legjobb férfi
kézilabdázói.
13. oldal

10000 Ft-ot
ká
ltall
MƢszeres hallásvizsgálaton, majd az audiológusaink
által
kor
orvosi
szakmailag indokolt esetben fül-orr-gégészeti szakorvosi
vizsgálaton vehet részt. Most térítésmentesen.
Várakozás nélkül. Egyeztessen idƠpontot!
Ajánlatunk 2013. augusztusában érvényes.

Ascent Hallásszalon Érden
2030 Érd, Budai út 28. • 23/362-351 • 30/825-9274
Amerikai hallókészülék elemek.
Megbízható minƠség. Megnövelt elemélettartam.
Egy levél 6 db elemet tartalmaz, melynek ára: 354 Ft.

59

Ft/db

A hirdetési ajánlatunk nem teljes körû. További részletekrôl érdeklôdjön szalonjainkban.
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Forrást keresnek a házi átemelõk egységes beszerzésére

A csövek 95 százalékát lefektették,

az utak hatodát helyrehozták

A szerző felvétele

Az ötszáz kilométeres csatornahálózat mintegy 95 százaléka a földben van, az
érintett utaknak pedig a hatodát állították eddig helyre – hangzott el a július 17-i
sajtótájékoztatón, amelyen T. Mészáros András a csatornázás állásáról számolt
be. A polgármester kérte azokat a lakókat, akiknek házi átemelõt kell alkalmazniuk,
várjanak még a vétellel, mert az önkormányzat azon dolgozik, hogy forrást találjon
ezek egységes beszerzésére.

Július közepéig a csatornázásban érintett utcák hatodát hozták helyre

Folyamatosan zajlik a köztéri átemelõk kiépítése is
Országos viszonylatban is
nagyon nagynak nevezhető az
a projekt, amelynek most már a
vége felé járunk; elmondhatjuk,
hogy Magyarország egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása folyik Érden, Diósdon
és Tárnokon – fogalmazott T.
Mészáros András július 17-i
sajtótájékoztatóján, amelyen a
polgármester a csatornázás állásáról számolt be.
– A kivitelezők a három tele-

pülésen mintegy ötszáz kilométernyi csövet fektetnek le;
ez a munka 95 százalékban
elkészült. A csatornázás során
Érden 360 kilométer utat bolygattak meg, ebből mintegy 60
kilométert állítottak helyre
eddig, a többi még hátra van.
Remélem, legkésőbb októberre,
tehát az őszi esőzések beállta
előtt befejeződik ez a munka is
– mondta a polgármester, hozzátéve: tisztában van azzal, hogy a

A Helyi Választási Iroda
vezetőjének közleménye
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1)
bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi
választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy
egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz
választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább
egy szavazókör. A határozatot a helyben szokásos módon 15
napra közzé kell tenni.
A Ve. 351. § (1) bekezdése előírja, hogy a szavazóköröket
első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.
Az 1/2013. (VII.31.) határozat és melléklete Érd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamint
az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erd.hu) került
közzétételre, 2013. július 31. napján, 2013. augusztus 15-ig.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
HVI vezető

lakókat leginkább az utak állapota érdekli, de mindenkinek
tudnia kell: a projekt fő célja a
szennyvízelvezetés megoldása,
az utak helyreállításánál pedig
csak az eredeti állapot elérése
lehet a cél.
– Ez azt jelenti, hogy az aszfalt utakon is csak a felvágott
részeket állítják helyre. Ez a
gyakorlat néha nehezen érthető,
de sajnálatos módon az Európai
Unió csupán ezt finanszírozza.
Ezzel együtt is elmondhatom:
soha ennyi utat nem állítottunk
még helyre és soha ennyi aszfalt utat nem építettünk még.
Ez utóbbiak többsége szervizút,
amelyek a megközelíthetőség,
a munkafolyamatok elvégzése
érdekében, illetve a közlekedési
anomáliák elkerülése érdekében
épültek, épülnek. Az aszfaltozott, felszíni vízelvezetéssel,
szikkasztó vagy elvezető árokkal ellátott utak együttes hossza
is elérte már a 9 kilométert, ami
ugyan a város nagyságához képest kevésnek tûnik, ám egyetlen
esztendő leforgása alatt még
sohasem épült ilyen minőségû
és mennyiségû út – hangsúlyozta T. Mészáros András, aki
felhívta a figyelmet az Iparos
utcában folyó csatornaépítésre,
ami várhatóan augusztus 10-ig
tart, nehézséget okozva az arra
haladóknak, valamint az autópályára fel-, illetve arról lehajtóknak.
– Szeretném megköszön-

ni a lakosságnak, hogy türelmesen viseli a két éve tartó
munkálatok kellemetlenségeit.
A csatornázás vége elérhető
közelségbe került; mint már
említettem, a csövek 95 százaléka a földben van, a helyreállítás 25 százalékban elkészült, és
remélhetőleg ősszel mindenütt
befejeződik a munka (garanciális javításokra természetesen
a következő években még sor
kerülhet). Fel kívánom még
hívni a lakosság figyelmét arra,
hogy ha a csatornázás során
magántulajdonban kár kelezik, azt a kivitelezőknek kötelességük orvosolni. Mivel az
utcák jelenleg munkaterületnek minősülnek, a kivitelezők
kötelezettsége a kártalanítás.
(A kivitelezők természetesen
rendelkeznek biztosítással.)
A hivatal kollégái minden segítséget megadnak ez ügyben a
lakosságnak. Szerencsére, eddig
elenyésző számban történtek
ilyen esetek – fûzte hozzá T.
Mészáros András.
– Az M7‑es fel- és lehajtójával
kapcsolatban szeretném még
megemlíteni, hogy elkészültek
az átalakítással kapcsolatos tervek. Reméljük, hogy a NIF jövő
évi költségvetésébe bekerülhet
a lehajtó átépítése, és a jövőben
sokkal kényelmesebb, biztonságosabb lesz az M7‑es megközelítése, illetve az autópályáról
történő lehajtás – tette hozzá a
polgármester.
Kérdésünkre, hogy a köztéri átemelők beszerelése hogy
áll, a polgármester elmondta:
mindenkinek érdeke, hogy ez
a munka mihamarabb elkészüljön; az építés folyamatosan
megy.
– Ami a lakossági átemelőket illeti, pár hete bejelentettük:
keressük a megoldását annak,
hogy ezek forrását is elő tudjuk teremteni – ezek a szerkezetek így a beruházás részévé
válnának, aminek nagyon sok
előnye lenne, és nemcsak az
érintett lakók számára, hanem
a projekt tekintetében is, hiszen
egységes lenne mind a beszerzésük, mind a karbantartásuk
és mûködtetésük. Remélem,
hamarosan be tudjuk jelenteni,
hogy megvan a forrás a házi
átemelőkre, és a közbeszerzési eljárást követően minden
érintett – mintegy 2000-2500
ingatlan tulajdonosa – megkaphatja az átemelőt. Arra kérek
tehát mindenkit, hogy egyelőre
ne vegyen házi átemelőt, várja
meg az ezzel kapcsolatos értesítést – mondta a polgármester,
hozzátéve: az érintett ingatlanok esetében a rákötési türelmi
idő (ami három hónap) meghosszabbodhat. A türelmi idő
egyébként módosul majd a téli
– munkavégzésre nem alkalmas
– hónapokban is.

Ádám Katalin

Fontos telefonszámok
Mentők
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Tűzoltóság

105

Rendőrség

107

Érdi Polgárőrség

06-23/374-459
06-30/621-2596

A polgármester
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelentkezés a 23/522-313 telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SEGESDI JÁNOS
20/572-0467
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előzetes
egyeztetés után minden hét keddjén 9–11 óráig a
Polgármesteri Hivatalban
TÓTH TAMÁS
23/522-369
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előzetes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri
Hivatalban

A képviselôk fogadóórája:
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. 

9. 

FÜLÖP
SÁNDORNÉ
20/513-7218
Telefonon tör
ténõ egyeztetés alapján minden
hónap második csütörtökén 18–19 óráig az
Összefogás Egyesület
Székházában, Alsó u. 8.

10. 

KÉRI
MIHÁLY
20/462-1987
Telefonon tör
ténõ egyeztetés alapján.

MÓRÁS
ZSOLT
11. 
20/280-8197
Telefonon
történõ egyeztetés alapján.

4. 

SEGESDI
JÁNOS
20/572-0467
Alpolgármes
teri és kép
viselõi fogadóóra minden hét keddjén 9–12
óráig a Polgármesteri
Hivatalban.

5. 

DR. VERES
JUDIT
30/962-6292
Telefonos
egyeztetés
alapján minden hónap
harmadik hétfõjén 18–19
óráig a Polgárok Házá
ban.

12. 

SZABÓ
BÉLA
20/946-4924
Telefonon tör
ténõ egyeztetés alapján bármikor a
Parkvárosi Közösségi
Házban, Bajcsy-Zs. u.
206–208.

TEKAUER
NORBERT
20/914-4037
Telefonon
történõ egyez     
tetés alapján.

6. 

KOPOR
TIHAMÉR
30/211-1963
Minden
hónap elsõ
keddjén 17–18 óráig a
Jószomszédság Könyv
tárban, Sárd u. 35.

7. 

DONKÓ
IGNÁC
20/571-1063,
23/372-754
Telefonos
egyeztetés alapján
bármikor rendelkezésre
áll.
TÓTH
TAMÁS
23/522-369
Alpolgármes
teri és képviselői fogadóóra előzetes
telefon bejelentés alapján
a Polgármesteri Hiva
talban.

8. 

tés után.

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

     

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.

    

tés után

PULAI
EDINA
70/617-7961
Telefonon tör
ténõ egyezte-

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS
országgyűlési képviselő

Érdi Rendőrkapitányság

06-23/365-007

Közterület-felügyelet

06-80/204-571

06-20/462-6714
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.

Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

06-23/365-132

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra
között a Polgárok Házában.
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Beiskolázási utalvánnyal is fizethetünk a tankönyvekért

Segítség az tanévkezdéshez

A szerző felvételei

Az új tanév a diákoknak szeptemberben, a szülõknek viszont már augusztusban
kezdõdik a tanszerek, -könyvek megvásárlásával. Utóbbiak ellenértékét csekken
kell befizetni, augusztus 15-ig; egyes postákon azonban nemcsak pénzzel, hanem
beiskolázási utalvánnyal is fizethetünk. Érd önkormányzata is támogatja az iskolakezdést: a rászorulók 3000-5000 forint értékben kaphatnak tanszerutalványt.

A szülõknek már augusztusban indul az új tanév, a „hozzávalók” beszerzésével - a tankönyvek árát augusztus 15-ig kell befizetni
A diákoknak ugyan majd csak
szeptemberben kezdődik a
tanév, a szülőknek azonban
már most, augusztusban: be
kell szerezni a tanszereket,
frissíteni a ruhatárat, esetenként szükség van új tolltartóra,
iskolatáskára is. No és persze
tankönyvekre is; ezek árát a
szülőknek a korábban megkapott csekken kell befizetniük
augusztus 15-ig. A hónap közepe után is lehetőség van a csekk
feladására – ebben az esetben
a könyvek átvételekor az iskolában kell igazolni a szülőnek,
hogy a befizetés megtörtént.
Nagyon sok család számára
jelent segítséget, hogy a munkáltató által béren kívüli juttatásként adható iskolakezdési
utalvány is felhasználható a tan-

könyvek kifizetésére augusztus
elsejétől.
A Tankönyvellátó

Nonprofit Kft. (KELLO) tájékoztatása
szerint
Iskolai
Erzsébet-utalvánnyal, Sodexo
Iskolakezdési
utalvánnyal,
Posta Paletta Iskola utalványnyal, Edenred Ticket Service,
illetve Puebla beiskolázási
utalvánnyal is ki lehet egyenlíteni a csekkeket, de csupán
a kijelölt postahivatalokban
és az országszerte hét helyen
kialakított KELLO-pontokon.
A tájékoztatóban nem szerepel
érdi pont vagy postahivatal; aki
utalvánnyal szeretne fizetni a
tankönyvekért, ezt Budapesten
teheti meg, a 112. sz. postán
(XI. kerület, Fehérvári út 9-11.),
illetve a 62. sz. postahivatalban
(VI. kerület, Teréz körút 51.).
Budapesten nyílik KELLO-pont
is, ahol a szülők OTP Cafeteria
kártyát is felhasználhatnak tankönyvvásárlásra.
A KELLO felhívja a figyelmet
arra is: aki postán szeretne a
fenti típusú utalványok bármelyikével fizetni, annak nemcsak
a csekket, hanem a mellékelt
díjbekérőt is magával kell vinnie.
A leendő első osztályosok
szülei bizonyára nem csodálkoznak, hogy nem kaptak tankönyv-csekket; a 2013/2014‑es
tanévben az első osztályosok
számára az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket
(a következő években felmenő
rendszerben kapják ingyenesen a tankönyveket a diákok.)
Természetesen a 2-8. évfolyamokon tanulók szülei – rászorultsági alapon – továbbra is
igényelhetik az ingyenes tankönyvellátást. Térítésmentesen
kap tankönyvet minden olyan

Augusztusban indulnak a tanszerakciók – idén is igényelhetõ önkormányzati támogatás az iskolaszerek beszerzéséhez

Nyári felújítás az iskolákban
Nemcsak a szülők, hanem az iskolák is készülnek az új
tanévre: kisebb-nagyobb felújításokat, karbantartási munkát
minden érdi intézményben végeznek a nyáron – tudtuk meg
Sárközi Mártától, az Érdi Tankerület igazgatójától.
– Az iskolaigazgatók segítségével felmértük, milyen felújítási, javítási munkákra van szükség. Arra törekszünk, hogy a
legszükségesebb karbantartási feladatokat minden iskolában
elvégezzük. Van, ahol a világítást, máshol a linóleumot kell
cserélni, javítani, másutt a tetővel vagy a kerítéssel van gond,
vagy éppen festetni kell az intézmény tantermeit, kiszolgáló
helyiségeit, illetve folyosóját. Az iskolaudvarokat is rendbe
tesszük, a füvet lenyírjuk – azaz felkészítjük az intézményeket
arra, hogy az érkező gyerekeket tisztán, rendben fogadják.
Ahol további első osztályok indulnak – a Kőrösi, a Gárdonyi
és a Bolyai iskolákban – ott az új tantermek optimális kialakítására törekszünk – mondta Sárközi Márta, hozzátéve: egyes
iskolákban társadalmi munkával – vagy saját alapítványi
forrásuk segítségével – is elvégeznek felújítási munkákat: az
Érdligeti Általános Iskola udvarának rendbetételéhez például
az intézmény alapítványa nyújt forrást. A Batthyány Általános
Iskolában a tanítók, tanárok segítenek a munkálatokban. Az
iskolákban dolgozó karbantartók, takarítók is egész nyáron
dolgoznak, hogy szeptember elsején megfelelő környezet várja
a diákokat.

tanuló, aki tartósan beteg, mozgásszervi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási
zavarral) küzd. Szintén ingyen
jár a tankönyv, ha a gyermek
három- vagy többgyermekes
családban él; nagykorú és saját
jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, illetve rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt
kap. Fentiekkel kapcsolatban a
szülőknek nem most, hanem
már jóval korábban, a tavalyi
tanévben nyilatkozniuk kellett.
Természetesen vannak olyan
családok, ahol nemrég született meg a harmadik testvér,
vagy a nyilatkozat óta változott a szociális helyzetük, így
most igényelhetnek ingyenes
tankönyvet. Nekik az iskolában
kell ezt mihamarabb jelezniük,
bemutatva a jogosultságot igazoló dokumentumot (például

harmadik gyermek megszületése esetén a családi pótlékot
feltüntető számlakivonatot, igazolást).
Az állami támogatás mellett
Érd önkormányzata is támogatja tankönyv-, illetve tanszerutalvánnyal a rászoruló családokat.
Azoknak, akiknek a családjában
az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum
150 százalékát, azaz a 42 750
forintot – egyedülálló szülő esetén a 175 százalékát, azaz a 49
875 forintot –, gyermekenként
3000-5000 forint értékben ad
tanszerutalványt az önkormányzat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
szeptember elején postai úton
egyszeri, 5800 forintos támogatást kapnak gyermekenként.
Emellett ők is igényelhetnek és
kaphatnak tanszerutalványt, de
alacsonyabb értékben – tudtuk
meg Körmöczi Józsefnétől, a
Humán Iroda vezetőjétől.
– Az igényléseket augusztus
1-jétől szeptember 30-ig lehet
benyújtani a Polgármesteri
Hivatalhoz, mellékelve a rászorultságot igazoló dokumentumokat (jövedelem, családi pótlék, egyedülálló szülő esetén
tartásdíj összegének igazolása,
illetve a gyermek iskolalátogatási igazolása). A kérelmeket
ügyfélfogadási időben (hétfő:
13.00-18.30., szerda: 8.0012.00 és 13.00-16.30) a Humán
Irodánál, illetve a Polgármesteri
Hivatal nyitva tartási idejében
az Ügyfélszolgálati Irodán lehet
leadni. Az ügyintézési határidő ugyan harminc nap, de a
kollégák igyekeznek minden
megalapozott igényt gyorsan
kielégíteni, így iskolakezdésre
megérkeznek az utalványok
a családokhoz – tette hozzá
Körmöczi Józsefné, aki kérdésünkre elmondta azt is: 2012ben 586 érdi gyermek kapott
tanszerutalványt az önkormányzattól, összesen 2,5 millió
forint értékben. Ádám Katalin
Nincs egyszerûbb munka az
ablakmosásnál.
Kinyitod,
leemeled az üvegtáblákat és a
fürdőkádban lezuhanyozod.
A mi családunkban ugyan az
ablakmosás egyben az üvegre
rakódott nikotinréteg eltávolítását is jelentette, aminek következtében a fürdőkád lefolyójánál összegyûlt sárga lével egy
teljes afrikai sáskajárás valamennyi szárnyas résztvevőjét
egy permetezéssel el lehetett
volna pusztítani. A háború után
az első értelmiségi nemzedék,
az Érden pályát kezdő szinte valamennyi pedagógus úgy
dohányzott, mint az amerikai
filmek zárójelenetében a sejttetett szerelmes órákat szenvtelenül lezáró főhős és az ő
párja. Merthogy értelmiségi
elképzelhetetlen volt cigaretta nélkül, a megfontoltság, a
meditatív helyzet, mi több: a
gondolkodás elemi és drámai
feltétele volt a gyufa lobbanása, s a parázsló dohányrúd.
Mondhatnám, hogy én nagyon
szép gyerek lettem volna, de a
szüleim dohányoztak, hát ez
lett belőlem. Pedig vigyáztak
rám, mert a végre valahára fölépülő első önálló lakásukban
a szüleim csak egyetlen helyiségben gyújtottak rá, a nappaliban. Így aztán nemcsak az
ablak, hanem a fal, a bútorok,
a szőnyegek és a könyvek is
árasztották magukból azt a
másnapos kocsmahangulatot,
aminek savanyú alapillatát a
szellőztetés ellenére lerakódott
bagószag adta meg. Amíg a
mindennapi televíziózás nem
verte szét a baráti társaságokat,
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A szerkesztõ jegyzete

Nemcsak foci…
Valamivel több, mint tíz éve
nincs már közöttünk a kiváló színész, énekes, komikus,
Kazal László. Neki volt egy
nagysikerű
magánszáma,
amelyben többször is elhangzott: nyugi dagi, nyugi, nemcsak foci van a világon. Ezt
ismételgette, de közben eljátszotta: miért is játszik életünkben különleges szerepet ez
a sportág. De idézhetném az
egykori nagyhatalmú pártvezetőt is, aki jellegzetesen megnyomott „a” hangjaival többször közölte környezetével:
elvtaarsak, én nem szeretem
a futbaallt, de ha az emberek
szeretik a futbaallt, akkor én is
szeretni fogom… Vagyis kiváló
politikai-taktika érzékkel még
ő is felismerte, hogy nálunk a
futball, a foci több, mint egy
sportág. Hogy miért több, arról
sokat lehetne beszélni, meg
írni is – foglalkoztak is vele
már jó néhányan, elgondolkozva azon, hogy miért is beteg,
amikor beteg, egészen addig,
hogy filmen, majd táncdalban
tárták elénk, milyen is az élet
„futbóliában”.
Amitől a foci ismét beszédtémává, sőt, politikától sem mentes vitatémává vált, az a magyar
élcsapatok csúfos nemzetközi szereplése. Nem egy vagy
két együttes szenvedett küzdelmes vereséget, hanem az
összes induló kapott ki simán,
csúfosan. A magyar kupagyőztes például egy olyan norvég
csapattal szemben maradt alul,
amelyről nem hallottunk soha,
de amelynek nevét a mérkőzés
kommentátorának sem sikerült
többszöri nekirugaszkodásra
sem kimondani.
Természetesen, jelenlegi
magyar szokás szerint, ezeknek a mostani vereségeknek
is gyorsan politikai felhangja
támadt. Minek ezeknek stadionokat építeni, attól se tudnak jobban játszani – harsogta
néhány ellenzéki pártszónok

a meccseket követően. Mintha
az utánpótlás neveléséhez,
meg egyáltalán a sportoláshoz
nem lenne szükség kulturált
körülményekre, de hát az ilyen
kirohanások aligha érdemelnek
több szót. A kulturált körülményeknél azonban érdemes megállni. Ehhez ugyanis nemcsak
a gondozott gyep, a csempés
zuhanyozó és a korszerű konditerem tartozik, hanem sok
minden más is. Kultúra és foci?
– horkanhatnak fel most többen.
Igen. Minden idők talán legkiválóbb magyar futballedzője,
Lakat Károly például „civilben”
történelemtanár volt (történetesen abban az iskolában,
ahova jelen sorok írója is járt).
Teljesen más példa: volt olyan
futballista, aki mikor az egyik
Szeged környéki településről
pesti nagycsapathoz került,
még nem tudott késsel-villával enni, aztán válogatott jobbszélső lett és ma játékosképző
akadémia van róla elnevezve.
És ezek az emberek akkor „jó
focit csináltak”. Vagyis: nem
egyetemi diplomán, de nem is
a ráfordított pénzmennyiségen
múlik a foci sikeressége (emlékezhetünk a régi poénra: Tud
úszni? Nem? És ha megfizetem..?). Fontosabb ennél annak
a sajátos szerepnek a felismerése, amelyet csak ez a sportág
képes betölteni: osztálykiránduláson és vállalati majálison,
grundon és színész-újságíró
rangadón, meg még rengeteg
helyen. Ezt a népességet megmozgató, tömegszórakoztató
szerepét kellene visszaszerezni
a labdarúgásnak. Mert tényleg
nemcsak foci van a világon,
de a foci – tetszik, nem tetszik
– más, sok szempontból több,
mint csak egy sportág.

Tabak
a trafikban

korszakot csak később váltotta a füstszûrős Fecske, majd
a Pécsett sodort Sophiane,
mindenki Szofija. Ám abban
egészen biztos vagyok, hogy
a trafik, mint mûfaj egészen
sokáig tartotta magát, mert csak
a vegyesboltot fölváltó önkiszolgálókban jelent meg tömegesebben a dohányáru, majd az
ironikus nagyképûséggel szupinak becézett, a szupermarketekre kevéssé emlékeztető
ABC-ben honosodtak. Ráadásul
a trafik maga volt a gyermeki
szórakozások tárháza. Mindent
kapni lehetett, ami ugyan tilos
volt, de mégis megengedett. Ez
egy ilyen ország. Itt lehetett
lufit kapni és mûanyag indiánokat, a hozzájuk való cowboy-jal együtt. És itt juthattunk,
igaz, teljesen kiszámíthatatlan
időközökben először amerikai
rágógumihoz. Ezek akkoriban
családi csomagokban érkeztek
a több hullámban kivándorló
rokonság segítőkészségéből, s
kerültek a kereskedelem beláthatatlan csatornáiba. Az azóta
már gyönyörûen öregedő Clint
Eastwood sem rágja szája sarkában a bagót forgópisztolya
kirántása előtt, bár a buszmegállókban minden tiltás ellenére
finom fehér szőnyeget szőnek
a csikkek. Ez is jelzi, hogy a
dohányzás szempontjából jóvátehetetlenül keletebbre csúsztunk. A halálokokat hagyjuk,
az viszont mégis finom, nosztalgikus élmény, hogy a tabak
most „a dohánnyal együtt” újra
visszaköltözik a trafikba. Ott a
helye. 

Antall István

addig Érden is ment a vendégjárás, nekem a rácsos kiságyamat
letakarták egy szép pléddel, s
a nagyszoba másik végében
több éven át húzódó hatalmas kanaszta-csaták zajlottak.
A máig megőrzött kockás spirálfüzetekben nemcsak a játék
szereplői, az éjszakába nyúló
küzdelmek eseményei, remek
beköpései, korabeli kommentárjai, karikatúrái, de még a hétköznapi élet finom rezdülései is
kiolvashatók. Az akkori iskolai
és közélet szereplői, a diákok,
a tanárok, a túlméretezett faluként, de mégis egy világváros
árnyékában élő Érd története
is felidézhető. Persze sajátos
szemszögből, hiszen a szereplőket legfeljebb, ha én tudnám
már fölismerni, ők és a szüleim
is már a mennyei kártyaasztalnál kevernek, az osztást pedig
már a Magasságosra bízzák…
Viszont a cigaretta beszerzése kimondottan a gyerek feladata volt. Akkoriban még csak a
főutcán és a vasútállomáson volt
trafik, de annyira közel esett, s
annyira családtagnak számított
a kicsike ablak mögött üldögélő bácsi, hogy egy iramodás a
nyári kora esténken még meleg
aszfalton és a világító négyszögből már markolhattam is föl a
Terv és a Mátra cigarettákat.
Apám az „ötévesre”, anyám a
sokkal rövidebb „hegyi” szivarkára esküdött. A mezítlábas
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Szúnyoghelyzet, árvíz után

A központi gyérítés mellett a kertekben is

fel kell számolni a szúnyogbölcsõket
Sokan azt hiszik, hogy a szúnyoggyérítés az egész településre kiterjed – ez azonban nem
így van. Csak azon a területen
„irtanak”, amely ideális szúnyogbölcső: mintegy 100 hektáron végeznek biológiai gyérítést
(ez egy környezetkímélő módszer, amelynek segítségével a
lárvákból nem fejlődnek ki a
szúnyogok) elsősorban a Duna
partján, illetve 376 hektáron
földi és légi kémiai úton (azaz
a kifejlett egyedek vegyszeres
elpusztításával) védekeznek.
Ennek területe időnként nőhet,
de legfeljebb 800 hektárra.
Mint
Horváth-Szulimán
Tibortól megtudtuk, a gyérítést
két cég végzi a város területén:
a légi kivitelezéssel a Gergely
Air Kft-t bízta meg az önkormányzat, a földi gyérítést pedig
a Rovért Kft bonyolítja le; ez
utóbbi az OKF megrendelésében is dolgozik Érden.
Érdemes elmondani azt is: a
készítmény, amit a szúnyogok
kémiai úton történő gyérítésére használnak, más rovarokra
is hat, ezért az önkormányzat
folyamatosan értesíti a méhészeket a beavatkozások időpontjáról. A kiskertekben viszont
nem okoz gondot a szer, mivel
hatóanyaga a napfény hatására
néhány óra alatt lebomlik.
Az olvasók most minden
bizonnyal felteszik a kérdést:
mikor és hány alkalommal számíthatunk még idén nyáron
szúnyoggyérítésre Érden?
– Várható, hogy az OKF a

Az elmúlt nyarakon alig volt, most viszont tömegestõl támad – mi az? Természetesen
a szúnyog. Az estéket megkeserítõ, az éjszakák nyugalmát feldúló vérszívókat július
közepéig nyolc alkalommal gyérítették Érd kijelölt területein, de további beavatkozások is várhatók – tudtuk meg az önkormányzat illetékesétõl. Mivel a gyérítés nem
az egész város területét érinti, otthon is érdemes megtenni pár óvintézkedést.

Hirdetni szeretne?
+36 1 814 4767
+36 20263 2514

Felhívás

a Pöttöm Sziget Bölcsőde
– Érd, Aradi u. 7.
2013. július 22. és augusztus 2.
között,
az Apró Falva Bölcsőde
– Érd, Edit u. 2.
2013. augusztus 5. és augusztus 16.
között
zárva tart.

A szerző felvétele

Bölcsődék nyári
nyitva tartása
Érd Megyei Jogú Város
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
a 27/2013. (V. 22.) SZEB
határozat alapján
az önkormányzat fenntartásában lévő
bölcsődék nyári nyitva tartási rendjét
az alábbiak szerint hagyta jóvá:

A szúnyogok elûzéséhez többféle praktikát bevethetünk, a bolti szerektõl a vaníliás cukorig
Nincs nap, hogy ne olvasnánk,
hallanánk a hírekben a nyári
estéinket megkeserítő vérszívókról, illetve az ellenük folytatott
védekezésről. Az árvíz és a kora
nyári nagy esőzések kedveztek
a szúnyogok elszaporodásának, így idén állami forrásból
is segítik a szúnyoggyérítést. Az
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság (OKF) koordinálásával, állami finanszírozással legutóbb az ország 13
térségében több mint 110 ezer
hektáron hajtottak végre légi és
földi kémiai, valamint biológiai
szúnyoggyérítést július 19-25.
között.

Európai Uniós támogatással technológiafejlesztés valósult meg
Budapesten az Agro-Chemie Korlátolt Felelősségű Társaságnál
Az Agro-Chemie Kft. az Új Széchenyi Terv keretében kiírt „Mikro-, kis- és
középvállalkozások technológiai fejlesztése” című projekt keretében 30%-os
mértékű, 5 millió forintot meghaladó mértékű támogatást nyert. A pályázat összköltsége közel 17 millió forint volt, melyből technológiafejlesztés valósult meg.
Budapest, 2013. március 06.
A cég profilját tekintve elsősorban gomba-, rovar- és atkaölő növényvédőszerek, illetve gyomirtószerek gyártásával, valamint forgalmazásával foglalkozik.
Mindemellett tevékenységi körét kiegészíti
a következő termékek előállításával: szerves és szervetlen vegyi anyagok. Forgalmuk
jelentős részét export tevékenység teszi ki,
főbb piaci területeik közt említhetők például Oroszország, Ukrajna, ezen kívül pedig
Tajvan, Ecuador, Marokkó, Japán és egyéb
országok.
Ezek közül egyes országokban a tendereken való részvétel és a teljesítés megkívánja
adott termékek rövid idő alatt nagy menynyiségben való legyártását. Ez különösen
Agro-Chemie Kft.
Cím: 1225 Budapest, Bányalég utca 2.
E-mail: laszlo.kiss@agrochemie.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

szakértői javaslatok alapján
újabb gyérítést végez a városban, ettől függően alakul, hogy
az önkormányzat saját forrásból
mikor és hány beavatkozást rendel meg – válaszolta e kérdésre
az irodavezető. Annyi mindenesetre elmondható: már eddig
is jóval több alkalommal irtották a vérszívókat Érden, mint az
előző években. Július közepéig
nyolcszor végeztek gyérítést,
míg máskor négy-öt kezelés elegendő volt a teljes szezonban.
Szúnyog ennek ellenére van és
lesz is – főleg, hogy e vérszívók nemcsak a kezelt területeken élnek. Mivel leginkább a
tócsákban, víztárolókban tudnak elszaporodni, ezt megakadályozhatjuk azzal, ha lefedjük
az esővizes hordót, kiöntjük a
pangó vizet a nem használt vödrökből. Ha már elszaporodtak,
marad a szúnyogháló, no meg
a különféle bolti és házi szerek,
szúnyogriasztók. Aki nem akar
vegyszerekkel védekezni, azoknak ajánlják a citrusfélék (illetve a levendula) olaját, testre
permetezve vagy párologtatva,
valamint a szegfûszeget, esetleg
a dió- vagy gesztenyelevél főzetét. Keringenek városi legendák
az ecet, a fokhagyma, sőt, még
a vaníliás cukor szúnyogûző
hatásáról is – ez utóbbi otthoni gyorstesztünkön teljességgel
alkalmatlannak bizonyult a vérszívók távol tartására, viszont
gyorsan „lába kelt”, ellentétben
a pohárka ecettel.

Ádám Katalin

igaz a vállalkozás által gyártott egyik slágertermékre, a Fozát 480 gyomirtószerre.
Felhasználása szezonális, emiatt a gyártását gyakran kampányszerűen kell elvégezni.
Ezen célok eléréséhez szükség volt arra,
hogy a korábbi kézi kiszerelést felváltsa
egy nagy teljesítményű, komplett kiszerelő
gépsorral történő csomagolás, mely eszköz
megvásárlása a sikeres pályázat keretében
valósult meg. A gépsor nemcsak a kiszerelő kapacitást növelte, hanem a kiszerelés
minőségét is javította. Pontosabbá tette a
címkézést és feliratozást, biztonságosabbá
a kannák lezárását.
A kannatöltő sor üzembe helyezése
hozzájárult az Agro-Chemie Kft. termelési
színvonalának növeléséhez.

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulanak meg.

Érden eddig öt alkalommal zajlott állami forrásból
szúnyoggyérítés: június 20-án
légi és földi, július 2-án és 3án szintén légi és földi, majd
július 8-án légi irtást végeztek
– tudtuk meg Horváth-Szulimán
Tibortól, a Polgármesteri Hiva
tal Városfejlesztési és Város
üzemeltetési Irodájának vezetőjétől.
– Önkormányzati forrásból
eddig háromszor került sor
szúnyoggyérítésre: május 4-én
légi, június 14-én földi, majd
július 12-én ismét légi úton.
Minden egyes alkalom után
egy szakértő cég – a Bio-Kalibra

Környezetvédelmi Szolgáltató
Bt., melynek munkatársával,
Fekete Gáborral rendszeresen
együttmûködünk – megvizsgálja, hogy a gyérítés mennyire
volt hatékony, az önkormányzat
pedig akkor fizeti ki a munka
árát, ha a hatékonyság legalább
80 százalékos – hangsúlyozta az
irodavezető. (Egy példa: Érden
a júniusi, az önkormányzat által
finanszírozott gyérítés 84 százalékos volt.) A hatékonyság
mérése
egyébként
igen
egyszerû: megnézik, hogy egy
adott helyszínen a beavatkozás
előtt, majd után mekkora a csípésszám.

Jelentkezés matematika és idegen nyelv
emelt szintû oktatásra
Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy az Érdligeti Általános Iskolában
2013 szeptemberétől
hagyományainkhoz híven indítunk emelt szintû oktatást
matematikából, angolból és német nyelvből.
Az emelt szintû osztályokba várjuk az 5-8. osztályos tehetséges tanulók jelentkezését.
Jelentkezés:
Érdligeti Általános Iskola igazgatója
2030 Érd, Diósdi u.95-101.
Tel.:23/375-592
Egy tanuló mindkét emelt szintû oktatásra (matematika és
idegen nyelvi) is jelentkezhet.
További felvilágosítás iskolánk honlapján található:
www.erdligeti.erd.hu
						

Vargáné Balogh Erika igazgató
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végére jelentõsen
Az önkormányzatok November
javul Érden a vízellátás minõsége

a közjó szolgálatában

„Az önkormányzatok lehetõségei és korlátai a közjó szolgálatában” címmel rendeztek beszélgetést a tusnád
fürdõi szabadegyetemen
Az erdélyi Tusnádfürdõn „A
mi idõnk!” mottóval rendezték meg július 23-28. között
a XXIV. Bálványosi Nyári
Szabadegyetemet és Diáktábort.
A szervezõktõl T. Mészáros
András, Érd polgármestere
idén is meghívást kapott, hogy
ossza meg városvezetõi tapasztalatait. „Az önkormányzatok
lehetõségei és korlátai a közjó
szolgálatában” címmel rendezett beszélgetésen a megyei
jogú város polgármestere
beszámolt arról, hogy Érden az
elmúlt hat évben nagyszabású
kommunális infrastruktúra fej-

lesztés mellett tették le a város
lakói a voksot, így ezt valósítja meg az önkormányzat is.
A legnagyobb és legfontosabb
program, a szennyvízcsatorna
hálózat építése mellett új utak
épültek, óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények bõvültek
és újultak meg, így évtizedek
óta nem látott fejlõdést produkált az ország – a lakosok átlagéletkorát tekintve - legfiatalabb
megyei jogú városa.
A résztvevõkkel egyetértésben elmondta, hogy a városvezetésnek nem csak a „beton” a
fontos, hanem a város „lelke”

is, azaz a kulturális és sportélet. Így évrõl évre a szûkös
költségvetési források ellenére igyekszik a város ezeken
a területeken is a városlakók
igényeinek megfelelõen rendezvényeket és egyesületeket
támogatni. Nagy lehetõségnek
nevezte, hogy Érd idén megkapta az U19-es férfi kézilabda
világbajnokság rendezésének
jogát, illetve, hogy az érdi nõi
kézilabda csapat indulhat az
európai élcsapatok bajnokságában, hozzátéve, hogy ezen
az eredményen több éven át
dolgoztak.

Július elején megkezdődnek
az Érd város vízellátásának
biztonságát növelő projekt
munkálatai. A cél az infrastruktúra korszerûsítése, az
üzemeltetési költségek csökkentése, és a lakosság számára megfelelő mennyiségû és
minőségû ivóvíz biztosítása a
kor követelményeinek megfelelő vízhálózattal. A projekt a
Svájci-Magyar Együttmûködési
Program társfinanszírozásával
valósul meg (“Érd Megyei Jogú
Város vízellátási rendszerének
rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében”
– SH/3/32). A beruházás összköltsége 1.401.032.320 Forint.
Érd város és a környező
dél-nyugati agglomeráció az
ország legdinamikusabban fejlődő régiója, mind a fővárosból kitelepülő lakosság, mind
az itt letelepedő ipar a vízigények dinamikus növekedését
hozza magával. Az érdi vízellátó hálózat, mely a 70‑es
években épült, a fenti igényeket egyre nehezebben tudja
kielégíteni. A vízellátási infrastruktúra és az üzemirányító
rendszer korszerûsítésével, a
szükséges rekonstrukciók és
csőcserék elvégzésével nemcsak biztonságosabbá válik az

üzemeltetés, de az üzemeltetési költségek is csökkenthetők.
A fejlesztés révén biztosítható,
hogy folyamatosan megfelelő
mennyiségû és minőségû ivóvíz álljon rendelkezésre, megfelelve ezzel az egyre magasabb ügyfélelvárásoknak.
„A kivitelezői közbeszerzés
lezárult, a szerződéseket június végén aláírtuk, így minden
feltétel adott a munka megkezdéséhez. A munkálatok egy
része az Érd és Térsége Vízmû
területén folyik majd, lesznek
azonban olyan folyamatok,
melyek a lakosságot is érintik,
ilyenek például a csőcserék,
melyeknél útfelbontásokra
is számítani kell.” – mondta el a beruházás kapcsán T.
Mészáros András, Érd Megyei
Jogú Város polgármestere.
A kivitelezés eredményeként
csökken a vízellátási rendszerben bekövetkező üzemzavarok, meghibásodások, szivárgások, csőtörések száma,
amely a mûködési és üzemeltetési költségekben megtakarítást eredményez, egyrészt a
karbantartási és energia költségek csökkenéséből, másrészt pedig a hálózati vízveszteség csökkenéséből eredően.
A munkálatok a Dunaparti

Vízmûtelepet, a 6-os és 7‑es
főút környékének egy részét,
az Ürmös utcát, a Kutyavári
utat, a Mecset utcát, valamint
a Széchényi teret és a környékbeli utcákat érintik.
Érd Megyei Jogú Város vízellátását elsősorban a Fővárosi
Vízmûvek Csepel-szigeti vízbázisa, valamint kisebb részben saját mélyfúrású kutak
és Százhalombatta irányából
történő vízátvétel biztosítja.
A vízellátó hálózat 4 nagy nyomászónára oszlik. Az ivóvizet
a Duna-parti átadási ponttól
töltővezetéken továbbítják a
nyomásövezetek határán elhelyezett tárolómedencékhez.
A Dunaparti átadási pont és a
Mecsek utcai víztározó medencéket, melyek kapacitása 5000
m3, egy, a 80-as évek közepén
épült 600 mm‑es átmérőjû töltővezeték köti össze. A közel
65.000 fős érdi lakosságon
túl ez a vezeték további hat
környező település (Diósd,
Tárnok, Sóskút, Törökbálint,
Pusztazámor, Biatorbágy) vízellátását is biztosítja, amely
összesen mintegy 115.000
embert jelent. A rekonstrukció
révén Érd mellett ezen a hat
településen is javul a vízellátási rendszer biztonsága.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSA VILLAMOSÁRAM
TERMELÉSRE AZ ÉRDI TANUSZODÁBAN”
KMOP-3.3.3-11-2011-0084
2013. augusztus 1.
2013. június 25-én megkezdődtek az érdi tanuszodának kivitelezési
munkálatai. Az Új Széchenyi Terv támogatásával megvalósuló projektet a Magyar Állam és az Európai Unió vissza nem térítendő támogatásként 57 151 074 Ft-tal támogatja, ami a költségek 85%-a.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be 2011. szep
tember 2án a „Megújuló energiahordozófelhasználás növelése” című
KMOP3.3.3.11. kódszámú pályázati kiírásra.
A 2012. május 25én kelt támogató levél alapján a Támogatási szerző
dés 2012. augusztus 17én került aláírásra.
A pályázati projekt célja az érdi tanuszoda épületében napenergia
alapú – fotovoltaikus – rendszer kiépítése, ami hozzájárul az intézmény
villamos energia igényének részleges kiváltásához megújuló energiafor
rások alkalmazásával.
Ezidáig a kivitelezés előkészületei zajlottak, többek között elkészültek
a megalapozó vizsgálatok, valamint a helyszíni felmérések. A munkála
tok 2013. június 25vel kezdődtek meg.
Amennyiben a kivitelezési munkák a továbbiakban is az ütemterv
szerint haladnak 2013. nyár végére lezárásra kerül a pályázati projekt.
Ezzel Érd Megyei Jogú Városa is részt vesz a megújuló energiaforrások
kiaknázásának fokozására irányuló beruházásokban, elősegítve az üveg
házhatású gázok kibocsátásának csökkentését.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 2030 Érd, Alsó u. 1.
Telefon: +36 (23) 522-300
E-mail: onkormanyzat@erd.hu
Honlap: www.erd.hu
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ajánló

Kulturális és tudományos

programok
2013. augusztus 5–11.

Szepes Gyula Művelődési
Központ
Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
Jegyvásárlás: Hétfő-csütörtök
8.30-15.30, péntek 8.30-12.00
A nyári időszakban is
szeretettel várjuk
az internetezőket.
A nyári időszakban is szeretettel várjuk az internetezőket.
Nyitva tartásunk hétfőtől – csütörtökig 9-12 óráig és 13- 17
óráig, pénteken 9-14 óráig,
hétvégén programoktól függően alakul. Termeinket programokra, rendezvényekre bérbe
adjuk.
További információ kérhető a
365-490/101‑es telefonszámon.
A jegyárusítás július 29-től a
megszokott pénztári időben
működik.
Kiállítások:
A kamarateremben
Pasztellek és akvarellek
Barabás Irén kiállítása
Megtekinthető: augusztus 30-ig.
A fotogalériában
Így kerek a világ!
Fotók emberekről természetről
A Duna – Art Fotóklub Föld
Napjára összeállított kiállítása
Megtekinthető: augusztus 30-ig.
Számítógép- és

internethasználati tanfolyam
Kezdőknek: Windows szöveg
szerkesztés, internet 20 órában,
40 órában.
Haladóknak: Excel, Acces,
Power Point, internet, IT alapismeretek 20 órában.
ECDL-vizsgára felkészítés!
Intenzív tanfolyamok.
Kiscsoportos foglalkozások.
Szövegszerkesztés két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasoknak, gyesen lévőknek!
Jelentkezés: Nagy Éva tanfolyamvezetőnél: 06-30/640-6946
Őszi előzetes:
2013. augusztus 31-én, szombaton 9-12-ig
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseréje, vására.
További információ: Czinderné
Bea 06 20-448-5121
Családi matiné 2013. Ősz
2013. október 20-án, vasárnap 11 órakor
Süsü a sárkány
a Fogi Színháza előadásában.
Minden családot szeretettel
várunk!
2013. november 24-én, vasárnap 11 órakor
Halász Judit koncert
Válogatás Mikulásnapi és karácsonyi dalaiból.
December 8-án, vasárnap 11 órakor
„Ha eljön a mikulás”
mesejáték a Csörgősipka
Színház előadásában
Minden 14 év alatti gyermek
ajándékot kap a Mikulástól!
Micimackó bérlet 2013. Ősz
Október 14-én, hétfőn 10 és 14 órakor
Jancsi és Juliska
zenés táncmese a VSG
Kamaraszínház előadásában
November 18-án, hétfőn 10 és 14 órakor
Csipike

avagy a rettenetes Réz úr
mesejáték a Nevesincs Színház
előadásában
December 16-án, hétfőn 10 és 14 órakor
Hócsata
a Buborék együttes koncertje
2014.január 27-én, hétfőn 10 és 14 órakor
Brumi és a téli álom
a Fabula Bábszínház bábjátéka
További információ és jelentkezés a 06 20 448-5121‑es
telefonszámon Czinderné
Beánál.
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Állandó kiállítások
1. Magyar utazók, földrajzi
felfedezők.
2. A Kárpát-medence tudományos feltárói.
Belépőjegyárak:
Teljes árú: 800 Ft
Kedvezményes: 400 Ft
Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás.
3. Hely- és sporttörténeti
kiállítás.
Teljes árú: 400 Ft
Kedvezményes: 200 Ft
Időszakos kiállítás
Néprajzi képeskönyv
– társadalomföldrajzi érték
Dr. Kós Károly néprajzi grafikái
című kiállítás
A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri
előadóterme 50 fős rendezvényekre
bérbe vehető kulturális, közművelődési alaptevékenységgel összeegyeztethető célokra.
Információ:
Kovács Nóra, 06-23/363-036

Felnőttszínház 2013. Ősz
2013. október 13. vasárnap 15 óra
Ray Cooney
Pénz áll a házhoz
komédia két felvonásban
Szereplők: Straub Dezső,
Román Judit, Harsányi Gábor,
Vándor Éva, Beleznay Endre,
Straub Péter, Virág László,
Fogarasy András

Csuka Zoltán Városi Könyvtár
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól bővebb információt talál a www.csukalib.hu
honlapon!

Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás:
keddtől péntekig:

10.00–18.00-ig
szombat–vasárnap:

10.00–18.00-ig

Nyári zárva tartás
Felhívjuk a tisztelt olvasók
figyelmét, hogy leltározás,
majd szabadság miatt a
Felnőtt könyvtár, a Zenei
Könyvtár, a Parkvárosi fiókkönyvtár és a Jószomszédság
Könyvtára augusztus 21-ig
a Gyermekkönyvtár: augusztus
21-ig zárva tart.
Megértésüket és türelmüket
köszönjük!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő: Bognár Nándor. Szerkesztőség:
2030 Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai előkészítés: Tex-Ver Kft. Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó
Kft. Nyomda: Bertalan László nyomdaigazgató 1225 Budapest, Campona u. 1. E-mail: ringierprint@ringier.hu Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.

Az idei Érdi Mûvésztelep témája a tér volt

A szerző felvételei

Ez volt eddig a legjobb hangulatú és a legtermékenyebb Érdi Mûvésztelep – fogalmazott Puha Ferenc
festõmûvész, miközben a résztvevõk többsége is
hasonlóképpen nyilatkozott, amikor az ötödik alkotói
tábor utolsó napján meglátogattuk, és idei munkájukról, benyomásaikról faggattuk az eszközeiket már
összecsukni készülõ mûvészeket.

Hudák Mariann élénk színekre váltotta feketéjét és sötétkékjét
Mint öt éve eddig mindig, idén
is mûtermekké alakultak az
egykori ófalusi iskola kisebbnagyobb tantermei. Ki a földszinten, ki az emeleten, egyesek egyedül, mások viszont
alkotó társat választva rendezkedtek be július 13-án, amikor
az ötödik Érdi Mûvésztelepen
a tizenegy képzőmûvész két
hétre ismét elfoglalta alkotói
táborhelyét. Színes festékek az
asztalokon, rengeteg befejezett
mû a falakon, itt-ott még száradó képek a padlón, és elvétve néhány megkezdett, félkész
alkotás a festőállványokon – ez
a látvány fogadott bennünket
az utolsó napon. Estig talán
még sikerül befejezni a megkezdett mûvet, de a többség
már lassan csomagolni kezdett,
hisz nemsokára bezárja kapuit
az érdi alkotói tábor. Kalocsai
Enikő festőmûvész idén először
vett részt a munkában, tőle kérdeztük, milyen benyomásokkal
hagyja majd el városunkat?
– Nagyszerû volt a társaság,
és tényleg remekül éreztem
magam itt. Tetszett, hogy nyugodtan tudtam dolgozni, hiszen,
ha kellett, el is tudtam vonulni a
saját alkotói magányomba, de
arra is bőven volt lehetőségem,
hogy a hozzám hasonlóan gondolkodó mûvészekkel bármikor egy társaságban legyek, ha
éppenséggel erre vágytam. Az
itteni légkör pedig – ez meglátszik a résztvevők munkáin is –

igencsak termékennyé tett bennünket. Esténként mind együtt
voltunk, és ilyenkor rengeteget
beszélgettünk a mûvészetről,
ami számomra mindig újabb
inspirációt adott a másnapi feladatokhoz.
– Bár eddig nem volt jellemző a közös téma, Kéri Mihály,
a tábor mûvészeti vezetője az
idén mégis – persze csak jelképesen szólva – feladta a leckét
a mûvészeknek, illetve abban
egyeztek meg, hogy most a
tér lesz a témájuk. Ön hogyan
közelített a feladathoz?
– Engem elsősorban a víz tere
inspirál, ami számomra belső
teret is jelent. Egyébként is foglalkoztatnak a tükröződések,
tehát a víz tükröződései tökéletesen beleillenek ebbe a körbe,
hiszen a víz felületén rengeteg
formában megnyilvánulnak, a
víznek sokféle megjelenítése
lehetséges, ezért ezt próbáltam
a saját eszközeimmel formába
önteni.
Hudák Mariann az alapító
tagok legfiatalabb mûvésze,
mégis remekül beilleszkedett
a csapatba. A korábbi években
főként installációkat készített,
a festményein pedig leginkább a fekete, illetve a sötét
színek domináltak. Idén nem
kis meglepetést okozott a képeit elárasztó neon pinkkel és a
pirossal.
– Mitől lettek egyszerre ilyen
„szokatlanul” üdék, színesek a

A Rádió 87.8 MHz műsorán
minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések

festményei? – faggattuk az ifjú
mûvészt.
– Ez Puha Ferencnek
köszönhető – mosolyodik el.
– A mûvésztelepen ugyanis akaratlanul is hatunk egymásra, és
inspiráljuk egymás mûvészetét.
Rám Puha Ferenc gyönyörû,
élénk színei hatottak, ugyanakkor folyton bátorított, és
megpróbált „rábeszélni”, hogy
használjam a világos színeket.
Tavaly már a sötétkékig sikerült
eljutni, idén meg ez a neon
rózsaszín ragadott magával, de
azért még kitartok a monokróm
mellett, csak most élénkebb színekkel.
– Eddig mindegyik Érdi
Mûvésztelepen részt vett.
A laikusok
azt
mondanák, ugyan mi értelme van a
mûvésztelepeknek, hiszen a
festők a saját mûtermeikben is
alkothatnának?
– Meg is tesszük, de itt egy
olyan kiváltságos közösségben
lehetünk, amelyben, egymást
is inspiráljuk, pozitív hatással
vagyunk egymásra. Az öt év
alatt olyan szoros barátságok,
kötődések alakultak ki, amit
semmi mással nem lehetne
pótolni, mert egész életre szólnak! Lehet, közhelyesen hangzik, de tényleg igaz: minket a
szeretet kapcsol össze, ami roppant inspiráló az alkotásban is.
Rengeteget beszélgetünk, bátorítjuk és ösztönözzük egymást,
de ugyanakkor sokat tanulunk
is egymástól, és azt hiszem, ez
meglátszik az itt született munkáinkon is.
– Számomra ez volt az eddigi
legjobb hangulatú és a legtermékenyebb Érdi Mûvésztelep
– vette át szót Puha Ferenc.
– Egyetértek mindazzal, amit
Mariann elmondott, és csak megerősíteni tudom, hogy köztünk
tényleg érezhetően mûködik
a szeretet, ami roppan fontos
egy ilyen alkotói táborban.
Esténként rengeteget beszélgettünk a mûvészetről, amin a
kívülállók biztosan megütköznek, hogy mi másról nem is
tudunk mesélni egymásnak. De
hát mi ehhez értünk, ezt tudjuk,
akár hosszú órákon keresztül
átbeszélni is. A mûvésztelepet
éppen azért hoztuk létre, hogy
együtt legyünk, és bár mindenki magában, mégis közösen
alkossunk. A mûvésztelepeket a
XIX. századi impresszionisták
kezdték el, és igazuk volt, mert
a közös gondolkodású társaságoknak van egy, semmihez sem
hasonlítható varázsa. Persze, a
mûvészek egy kicsit hedonis-

ták is, de egymás társaságát is
nagyon tudják élvezni – mondta Puha Ferenc, majd kiemelte:
nem szabad megfeledkeznünk
arról sem, hogy Kéri Mihálynak
mennyi munkája van ebben a
mûvésztelepben. Õ az, aki mindenre és mindenkire odafigyel,
felvállalva az „apapótló” szerepet, ám mellette mégis marad
energiája arra, hogy nagyszerû
képeket is fessen.

Eddig nem volt jellemzõ, hogy
portrékat fessenek, idén erre is sor
került - Puha Ferenc portréi
– A kívülállónak talán könynyûnek tûnik egy mûvésztelep
vezetése, de én tudom, hogy
korántsem az, és nem mindenki alkalmas rá. Kéri Mihály
azonban nemcsak kiváló festő,
hanem remek szervező is, érti
a dolgát, és szívvel-lélekkel
teszi is! Ugyanakkor rendkívül
példaértékû az, hogy Érd erre
nem kevés pénzt áldoz, egy
olyan gazdasági helyzetben,
amikor a legtöbb önkormányzat éppen a kultúrától veszi
el a forrásokat. Ez az öt év
sokat jelent mindenkinek, mert
arra utal, hogy a mûvésztelep
nem csak egy fellángolás volt,
hanem jövője is van. Számos
példa van rá ugyanis, hogy egy
mûvésztelepet legkönnyebb
elindítani, nehéz azonban megtartani, és talán a legkönnyebb
felrúgni, megszüntetni. Ezért
is példaértékû az, ahogyan Érd
kitartott a mûvésztelep megszervezése, finanszírozása, és
megtartása mellett – nyilatkozta
lapunknak Puha Ferenc.
A mûvészek láthatóan az idén
is mind jól érezték magukat
Érden, rengeteget alkottak, és
bíznak benne, hogy jövő nyáron
ugyanígy, ugyanennyien találkozhatnak, hogy egymást inspirálva, újabb értékes alkotásokat
hozzanak létre. 
Bálint Edit

Rádió FM 87.8 MHz
– Érd közösségi médiaszolgáltatója
Adás: 0–24 óráig. Vételkörzet: Érd város.
Elérhetőség: 87,8 MHz URH, kábelen: 98,6 MHz,
illetve az IP TV rendszerén, internet: www.radioerd.hu
Állandó műsorok: 	hírblokk országos és helyi hírekkel
minden egész órában
6–11 Reggeli Magazin
	Délelőtt Érden, Szivárvány, Retikül, Konyhafőnök
ajánlata, Világjáró-magazin
11–14 Paravánrádió
	Hitéleti műsorok, Elmélkedések, Nekem 90 (zenés
műsor), Jogdoktor (szolgáltató műsor)
14–18	Délutáni magazin
Kismamaklub, WRC-magazin (autósműsor), Digitális
kultúra, Fogadóóra
18–22	Kilátások
	Kilátó, Négyszemközt, Live World, Sportmúzeum,
Movie and Music
22–06 	Könyv–színház–muzsika
Hangoskönyvek, bédekkerek igényes zenével…
Üzemeltető: Extrém Business Kft. Stúdió: 2030 Érd, Jegyző út 14.
Telefon: stúdió – 23/363-411, hirdetésfelvétel – 30/958-4896

címmel

Böjte Csaba, illetve Gál Jenő szerzetes
gondolatait, eszmefuttatásait hallhatják.
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Az

Minden eddiginél termékenyebbek voltak az alkotók

Karsch Manfred egyre termékenyebb a mûvésztelepen. Mivel a tér volt a
téma, õ idén az ártérrel foglalkozott
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Rádió FM 87.8 Érd
– Mi tudjuk, mi folyik Érden…

2013. augusztus 5 – 11.
Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.
augusztus 5. hétfő
08:00 Polgár-társ
08:30 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
09:00 Fény-Kép
09:30 Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
10:00 Fogadóóra
10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/17.
11:30 Fény-Kép
15:00 Fogadóóra
15:30 A Doktor Termográfiai vizsgálat szórakoztató egészségügyi magazinműsor 25’
16:00 Fény-Kép
16:30 Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka
Ildikó és Móczár István műsora
17:00 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/17.
18:30 A Doktor Pollenallergia szórakoztató
egészségügyi magazinműsor 25’
19:00 Érdi Panoráma
19:30 Kézilabda-mérkőzés
21:00 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
21:30 Érdi Panoráma
22:00 Polgár-társ
augusztus 6. kedd
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 A Doktor Pollenallergia szórakoztató
egészségügyi magazinműsor 25’
15:00 Érdi Panoráma
15:30 187 magazin
16:00 Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/17.
17:30 A Doktor Pollenallergia szórakoztató
egészségügyi magazinműsor 25’
18:00 Mozgás
18:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 2. rész
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 2. rész
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/17.
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép
augusztus 7. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
09:20 Négyszemközt
09:40 Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
10:10 Polgár-társ
10:40 Bibliai Szabadegyetem 90/17.
11:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 2. rész
12:10 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:20 Fény-kép
15:50 Négyszemközt
16:10 Bibliai Szabadegyetem 90/17.
17:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:40 Négyszemközt
18:00 187 magazin
18:30 A Doktor Pollenallergia szórakoztató
egészségügyi magazinműsor 25’
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Benyovszky Móric és a malgasok
földje 6/1.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 A Doktor Pollenallergia szórakoztató
egészségügyi magazinműsor 25’
augusztus 8. csütörtök
08:00 Híradó
08:15 Mozgás
08:45 Négyszemközt
09:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
09:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 2. rész
10:00 Polgár-társ
10:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje
6/1. magyar ismeretterjesztő filmsorozat,
30’ rendező: Cséke Zsolt
11:00 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 2. rész

16:00
16:30
17:00
17:25
17:55
18:25
19:00
19:15
19:25
19:45
20:15
21:15
21:30
22:00
22:20

Mozgás
Fény-Kép
Négyszemközt
Polgár-társ
Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
Benyovszky Móric és a malgasok földje
6/1. magyar ismeretterjesztő filmsorozat,
30’ rendező: Cséke Zsolt
Híradó
Vers Joó Lászlóval
Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
Bibliai Szabadegyetem 90/18.
Híradó ism.
1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 2. rész
Négyszemközt ism.
Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

augusztus 9. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/18.
09:20 Polgár-társ
09:50 Benyovszky Móric és a malgasok földje
6/1. magyar ismeretterjesztő filmsorozat,
30’ rendező: Cséke Zsolt
10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 2. rész
10:50 Négyszemközt
11:10 Fény-kép
15:00 Híradó
15:30 Fény-kép
16:00 Mozgás
16:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:40 Benyovszky Móric és a malgasok földje
6/1. magyar ismeretterjesztő filmsorozat,
30’ rendező: Cséke Zsolt
17:10 Négyszemközt
17:30 Mozgás
18:00 Polgár-társ
18:30 A Doktor Pollenallergia szórakoztató
egészségügyi magazinműsor 25’
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/1.
TV sorozat, 47’
21:10 Híradó
21:30 Bibliai Szabadegyetem 90/18.
22:30 Négyszemközt ism.
22:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/1.
TV sorozat, 47’
augusztus 10. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Híradó
15:30 Mozgás
16:00 Négyszemközt
16:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje
6/1. magyar ismeretterjesztő filmsorozat,
30’ rendező: Cséke Zsolt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/18.
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
19:00 Érdi Panoráma,
heti események összefoglalója
19:30 Fogadóóra
20:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 2. rész
20:30 Hét tonna dollár
magyar vígjáték, 86’
rend.: Hintsch György
fsz.: Kabos László, Bárdy György, Darvas
Iván
22:00 Érdi Panoráma
augusztus 11. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/18.
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil
társadalom
11:50 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/18.
17:00 Hét tonna dollár magyar vígjáték, 86’
rend.: Hintsch György fsz.: Kabos László,
Bárdy György, Darvas Iván
18:30 A Jazz születésétől napjainkig 24/1. TV
sorozat, 47’
19:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 3. rész
19:30 Fény-kép
20:00 Mozgás
20:30 Polgár-társ
21:00 Érdi Panoráma
21:30 Fény-kép
22:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
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Érd a reménység és az összefogás helye volt

Mohács: segélycsapat külföldrõl

A lengyel atya megáldotta a jelenlévõket
a világban, hogy igazi barátra
lel egy másik nép tagjaiban.
Számtalan eset igazolta már
évszázadok alatt, hogy a két
nemzet fiai igazi barátságban
élnek egymással, amely olyan
érték, amit a ma élőknek kötelességük ápolni, mert a történelem viharaiban sokszor segített.
Õrizzük szívünkben ezeket az

emlékeket, s emlékezzünk elődeinkre, azok tetteire, amelyek
életben tartották és megőrizték
nemzeteinket.
Évszázadok történései így
hatnak ki a mára és a jövőnkre, ezért kell tovább adnunk
utódainknak az emlékezés fáklyáját…

Temesi László

Az Oktatási és Művelődési Bizottság az óvodák 2013. évi nyári zárásának rendjéről szóló
1/2013. (I. 24.) OMB határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Kincses Óvoda
Béke tér
Fácán Tagóvoda
Harkály Tagóvoda
Kutyavári Tagóvoda
Ófalusi Tagóvoda
Riminyáki Tagóvoda
Tállya Tagóvoda
Tündérkert Tagóvoda
Szivárvány Óvoda
Hegesztő u.
Napsugár Óvoda
Meseház Tagóvoda
Kisfenyves Tagóvoda
Tusculanum Tagóvoda

2013. 07. 01.
2013. 07. 01.
2013. 07. 15.
2013. 06. 17.
2013. 07. 15.
2013. 07. 29.
2013. 07. 15.
2013. 07. 01.

2013. 07. 26.
2013. 07. 26.
2013. 08. 09.
2013. 08. 31.
2013. 08. 09.
2013. 08. 23.
2013. 08. 09.
2013. 07. 26.

2013. 07. 22.
2013. 07. 01.
2013. 06. 17.
2013. 07. 22.
2013. 06. 24.

2013. 08. 16.
2013. 07. 26.
2013. 08. 31
2013. 08. 16.
2013. 07. 19.

08. 19.–08. 23.

08. 12.–08. 16.

Augusztus
08. 05–08. 09.

Július
07. 29.–08. 02.

Jún.

07. 22.–07. 26.

tervezett

07. 15.–07. 19.

Intézmény,
tagintézmény

07. 08–07. 12.

ták, illetve szorgalmazták a két
emlékmû felállítását – tudtuk
meg Bazsóné Meggyes Klárától,
az
Érdi
Lengyel-Magyar
Kulturális Egyesület elnökétől,
aki az emlékmûnél köszöntötte
a vendégeket, majd beszédében
rátért arra, miért is gyûltek itt
össze?
– 1526. július 26-án érkezett
II. Lajos királyunk Sárkány
Ambrus érdi kastélyába és innen
írták utolsó segélykérő levelüket Európa fejedelmeihez és a
pápához. Itt csatlakozott hozzájuk a Leonard Gnojenszki főnemes vezetésével érkező mintegy
másfél ezres lengyel segélycsapat. Emléküket mi úgy őriz-

07. 01.–07. 05.

wicz atya mutatta be, aki az
emlékmûnél elmondta áldását lengyelül és magyarul is.
A Szent Mihály templomtól nem
messze a mohácsi csata 400.
évfordulójára 1926-ban állíttatta
a magyar emlékmûvet az Érdi
Jézus Társaság tartományfőnöksége, Baranyai János főjegyző, ugyanekkor az emlékmû
mellett a feljáró falába a lengyel
konzulátus és az akkori Lengyel
Közösségek állíttatták a lengyel
emléktáblát.
– Külön köszönet illeti meg
dr. Medved Jánost, Érd akkori
orvosát és a jezsuita rend főnökét, Müller pátert, akik hazafias
gondolatoktól vezérelve állíttat-

06. 24–06. 28.

A meghívás így szólt: „Az Érdi
lengyel közösségek, valamint
a Érd-Óváros közösségei szeretettel meghívnak minden
érdeklődőt július 27-én a 16
órakor kezdődő Szentmisére
a Szent Mihály templomban
a mohácsi csatában elhunytakért, Lengyelországért, Magyar
országért és Érd városáért,
valamint az ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra az
emlékmûnél”. A „közösségek”
alatt értendő az Érdi Lengyel
Önkormányzat, az Érd-Óváros
Szent Mihály Alapítvány, és az
Érdi Lengyel Magyar Kulturális
Egyesület. A templomban a
szentmisét Tomasz Marciszkie

A civil szervezetek képviselõi elhelyezték az emlékezés virágait

Óvodai zárás
vége

Tóth Tamás alpolgármester mondott ünnepi beszédet

zük, hogy itt Érden egyesültek a
király seregével. Ez az esemény
nekünk mindmáig nagyon fontos, mert mindkét nemzetbéli
harcosok elestek a csatában, az
életüket áldozták fel a hazánkért és Európáért. Mi, érdiek
évek óta megemlékezünk erről
az eseményről az 1926-ban felállított első emlékmûnél, majd
később a másiknál, és minden
évben koszorúkat és virágokat
helyezünk el a hősök emlékére.
Ez így volt most is, amikor
civil szervezetek, civilek és
az önkormányzat képviselői
koszorúztak, de előtte az emlékezők áldást kaptak Tomasz
Marciszkiewicz atyától és meghallgathatták Tóth Tamás alpolgármester ünnepi megemlékező
beszédét.
– Mi, magyarok és lengyelek, akik évről évre eljövünk e
helyre, egy nyelvet beszélünk –
hangsúlyozta. – Közös nyelvet,
a szó szellemi értelmében, az
értékek ápolásának, hagyomány
őrzésének, a nemzeti öntudat
és a nemzetek közti barátság
közös nyelvét. Amikor II. Lajos
magyar király serege innen
Érdről Mohácsra indult, talán
még volt számukra remény.
Érd tehát a reménység és az
összefogás helye volt azokban a
napokban, ma pedig a két nemzet eltörölhetetlen barátságának
egyik jelképe. A közös múlt és
a közös jövő jelképe, amely
összeköt bennünket, lengyeleket és magyarokat, mindazokat, akik tudják, hogy számíthatnak egymásra, mert közös
otthonunk Közép-Európa, ahol
ma is csak egymás támogatásával lehetünk sikeresek. Kevés
nemzet mondhatja el magáról

Óvodai zárás
kezdete

A szerző felvételei

Emlékezés az elhunytakra fél évezreddel késõbb is szép gesztus. A mohácsi vesztes
csata beleégett nemzedékek szívébe, lelkébe, 1526 óta nem feledkezhetünk meg az
elesett magyar és külföldi hõsökrõl, köztük a lengyelekrõl sem, akik Érdrõl indultak
a török ellen. Emlékükre az elmúlt hétvégén szentmisét, ünnepi megemlékezést és
koszorúzást tartottak az Óvárosban.

mozaik
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Júliusi eredmények az Érdi Rendõrkapitányságon

Negyedóra alatt elfogták az autótolvajt
r osszul lett és elájult. A nő ezt
kihasználva elvette a férfi arany
nyakláncát, valamint a tárcáját,
amelyben készpénz, iratok és
bankkártya volt, majd elszökött
a helyszínről. A rabló a bankkártyával később készpénzt is
megpróbált felvenni, de nem
járt sikerrel. A sértettet a mentők kórházba szállították. A nőt
pár nappal később fogta el és
tartóztatta le a rendőrség, majd
a bíróság rablás megalapozott
gyanújával előzetes letartóztatásba helyezte. Az eset kísértetiesen hasonlít a körülbelül két
évvel ezelőtt történtekre, amikor hasonló rablások elkövetése
miatt két nőt vettek őrizetbe,
két román állampolgárságú gyanúsított ellen pedig körözést
adtak ki. Akkor több sértettje
is volt a bûncselekményeknek,
sőt, fennállt a gyanú, hogy egy
egyedülálló, kifosztott férfi az

Rekordidõ alatt fogták el Érd határában a menekülõ
autótolvajt az Érdi Rendõrkapitányság járõrei. Július
8-án, a hajnali órákban történt autós üldözésbe több
ügyeletes rendõr is bekapcsolódott. Bár az elkövetõt
gyorsan sikerült elfogni, sajnos az ellopott értékes
gépkocsi totálkárosra tört - nyilatkozta lapunknak
Józsa Róbert rendõr törzszászlós nyomozó. Az autótolvajon kívül a nyár folyamán egy rabló nõ is elõzetesbe
került, és egy érdi szatírt is sikerült letartóztatni.
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Hamis gumicukrot találtak

italába csempészett, kábító
hatású szer miatt lelte halálát.
Úgy tûnik, nincs új a nap alatt,
időről-időre, sajnos a bûnözők
is visszatérnek egyes, korábban
„bevált” módszerekhez, ezért
nem árt a fokozott óvatosság.
Július 11-én egy szatírt is sikerült elfogni Százhalombattán,
akiről kiderült, Érdről járt át
a szomszédos városba, hogy
beteges szenvedélyének hódolhasson. Többfelé látták őt előfordulni, de végül a dunafüredi körzeti megbízott kapott
bejelentést, hogy a környéken
sétálgat, és „mutogatja” magát.
A személyleírásnak és a gyors
rendőri intézkedésnek köszönhetően hamarosan sikerült a
Strand utcában elfogni a 46 éves
férfit, aki ellen közszeméremsértés miatt indítottak eljárást.

Bálint Edit

A szerző felvétele

Hárman haltak meg a Kossuth utcában

Július 8-án, a hajnali órákban egy
szemtanú értesítette a rendőrséget, hogy Százhalombattáról, a
Pannónia lakótelepről ellopták a
Peugeot 307‑es személyautóját.
Ezt követően alig telt el három
perc, amikor a százhalombattai
járőrök észrevették a jármûvet,
és megkülönböztető rendőri jelzéssel megpróbálták megállásra késztetni a vezetőjét, akinek
nem engedelmeskedett a felszólításnak, hanem gázt adott,
és továbbhajtott Érd irányába.
A lopott kocsi a Csenterics úton
hagyta el a várost, majd a 6-os
főútra fordult. A rendőrök üldözőbe vették, majd több járőr is
csatlakozott hozzájuk, így rövid
időn belül, már Érd közelében
sikerült is elfogni az autótolvajt.
A rendőrök gyorsaságát dicséri,
hogy hajnali fél háromkor kapták a riasztást, és háromnegyed
háromkor már megbilincselték az elkövetőt. Elfogása előtt
azonban a tolvaj balesetet is
szenvedett a kétmillió forintot
érő autóval, amiben ő könynyebben sérült, ám a jármûvet
totálkárosra törte. Érd Ófalu
környékén egyik körforgalom
után kisodródott, majd a szalagkorlátnak ütközött. A lopott
autót vezető elkövető ekkor sem
adta fel, kiugrott a jármûből
és gyalog próbált elmenekülni, de nem sok eséllyel, mert
a járőrök hamar utolérték.
Kihallgatása során elismerte a
bûncselekményt, majd az illetékes bíróság előzetes letartóz-

tatását is elrendelte. A lopást
azonban nem egyedül követte
el, így a rendőröknek még aznap
sikerült a társát is előállítani,
aki az elszámoltatás során szintén beismerő vallomást tett, és
további információkkal szolgált
az autólopással kapcsolatban.
Az elrendelt házkutatás során
előkerültek a bûncselekménnyel
kapcsolatos tárgyak és bizonyítékok is. Az elkövetők kihallgatása során arra is fény derült,
hogy a rendőrök elől menekülő,
harminc év körüli férfi büntetett előéletû, így nem ez volt
az első autólopása, visszaesőnek számít. Sajnos, az ellopott
jármû tulajdonosa nem örülhetett felhőtlenül a rendkívül
gyors elfogásnak, mert a hitelre
vásárolt Peugeot-ját totálkárosan kapta vissza, a biztosítás
pedig valószínûleg nem fedezi
számára a gépkocsi értékét és a
banki költségeket – tudtuk meg
Józsa Róbert nyomozótól.
Júniusban egy veszélyes
rabló nőt is sikerült elfogni az
érdi rendőröknek, akit a bíróság
előzetes letartóztatásba helyezett – adta hírül a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság. A nő
kávéba kevert szerrel elkábított,
majd kirabolt egy férfit Érden.
A 37 éves elkövető június közepén egy söröző előtt ismerkedett
meg áldozatával, akit kávéval
kínált meg. Az italába azonban
feltehetően valamiféle bódító
hatású szert kevert, mert a férfi
nem sokkal később hirtelen

Ahogyan a híradásokból már értesülni lehetett, rendkívül súlyos,
három emberéletet követelő közlekedési baleset történt Érd belterületén, a Kossuth Lajos utcában, a 133-as számú ház közelében.
Július 19-én, pénteken éjjel, fél tizenegykor egy Mercedes típusú
személyautó a Vadlúd utca felől a Szent István utca irányába haladt,
és előbb teljesen szabályosan, egy jobb oldalon haladó kerékpáros
előzésébe kezdett, majd ezt befejezve visszatért a saját jobboldali
sávjába. Ezután történhetett az az eddig ismeretlen és megmagyarázhatatlan esemény, ami miatt a jármû vezetője elveszíthette uralmát a jármû felett, és az útpadkának ütközve, hirtelen kisodródott,
majd előbb egyik, aztán egy másik ház kerítésének ütközött, és
ez utóbbi ház udvarában állt meg. Az autóban négyen utaztak, és
az igen erős ütközés következtében hárman a helyszínen életüket
vesztették. Csak a sofőr melletti ülésen utazó férfi maradt életben,
akit igen súlyos sérülésekkel a Szent János kórházba szállítottak a
helyszínre kiérkező mentők.
A Mercedesben két ötven körüli és két harminc év alatti férfi
utazott, mindannyian érdi lakosok. Úgy tudjuk, a balesetben meghalt sofőr fia élte túl a karambolt, de ő is életveszélyes sérüléseket
szenvedett, és a tûzoltók szabadították ki a szétroncsolódott jármû
fogságából. A mentésben az Országos Mentőszolgálat mellett a
helyi orvosi ügyelet munkatársai és a Katasztrófavédelem Tûzoltó
Egysége is részt vett. A tragédia pontos okát és körülményeit
szakértők bevonásával vizsgálják a rendőrök. Egyelőre még nem
lehet tudni, mi vezetett a végzetes balesethez, és
azt sem, túllépte‑e a sofőr a megengedett
sebességet. Annyit viszont sikerült
megtudnunk, hogy a kikerült
kerékpárosnak nem esett
baja, hiszen őt még szabályosan megelőzte
a később betonkerítéseknek
ütköző személyautó.
 be

Hatalmas mennyiségû lejárt és átdátumozott minőség-megőrzési
idejû gumicukorra bukkantak a Pest megyei élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrök: négyszázezer csomag édesség nem kerülhet a
forgalomba. Az ügy a rendőrségen folytatódik.
Összesen 149 raklap, mintegy 80 tonna lejárt és átdátumozott
gumicukrot vontak ki a forgalomból a Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság szakemberei. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője
elmondta, a hatóság közérdekû bejelentés alapján bukkant rá a
nagy mennyiségû édességre egy Pest megyei raktárépületben.
A mintegy 400 000 darab zacskó gumicukrot 2013. áprilisában
egy svájci vállalkozás tárolta be a raktárba. A cég a termékeket
gyanúsan alacsony áron kínálta megvételre az interneten, 2014‑es
minőség-megőrzési idővel. A hatóság vizsgálata megállapította,
hogy a csomagok mindegyikét megdöbbentően hosszú idővel
dátumozták át, mivel több, mint 7 éve lejárt az eredeti minőségmegőrzési idő a termékek jelentős részénél.
A nagy mennyiségû, rossz minőségû termékek forgalombahozatala miatt ismeretlen tettes ellen a hatóság feljelentést tett
a rendőrségen és a hatósági eljárást nagy erőkkel folytatja. Az
élelmiszerlánc-biztonsági szakhatóság szakemberei
kiemelték, a rossz minőségû termékek
nem kerültek ki a kereskedelembe, mert az országba behozott
mennyiség megegyezett a
raktárban talált darabszámmal.
(Pest
Megyei
Kormányhivatal)
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A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

7 fő takarító

9 fő pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1., Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 3., Pest megye, 2030 Érd, Holló utca 3.,
Pest megye, 2030 Érd, Kutyavári utca 10., Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 12., Pest megye, 2030 Érd, Tállya utca 3., Pest megye, 2030 Érd,
Felső utca 51.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a munkaköri leírás szerinti feladatok elvégzése
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 általános,
• takarítói feladatok – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság, bűntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 06/20/332-1038-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincseovi@citromail.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 22.
A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet

fejlesztő pedagógus

XXIII. évfolyam, 2013. augusztus 1.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1., Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 3., Pest megye, 2030 Érd, Holló utca 3.,
Pest megye, 2030 Érd, Kutyavári utca 10., Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 12., Pest megye, 2030 Érd, Tállya utca 3., Pest megye, 2030 Érd,
Felső utca 51.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 06/20/332-1038 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincseovi@citromail.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 22.

A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet

pszichológus

munkakör betöltésére.

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szükséges pszichés funkciók fejlesztését, ill. a sérült funkciók javítását, az esetleges
hiányzó funkciók pótlását szolgáló feladatok. Megelőzi, vagy csökkenti azokat a tanulási
nehézségeket, amelyek a lassúbb érés, vagy egyéb okok miatt keletkeznek a gyermekeknél.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, fejlesztő óvodapedagógus,
• óvodás gyermekekkel való foglalkozás - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
• magyar állampolgárság, bűntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló
okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a
06/20/332-1038-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincseovi@citromail.hu E-mail
címen keresztül
• Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 22.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás gyermekekkel való foglalkozás, nagyfokú gyermekszeretettel. Együttműködő
kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal. Mentálhigiénés, preventív, szűrő, közvetítő
funkció a hármas kapcsolatrendszerben: szülő, gyermek, óvodapedagógus
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) hármas
kapcsolatrendszerben: szülő, gyermek, óvodapedagógus. szakszerű pszichológiai szűrővizsgálat. Lelki egészségvédelem. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, pszichológus,
• pszichológusi feladatok - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság, bűntetlen előélet
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű óvodás gyermekekkel való foglalkozás,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló
okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt,
a 06/20/332-1038-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincseovi@citromail.hu E-mail
címen keresztül
• Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 22.

Köszönet
Ezúton szeretném megköszönni, hogy itt, az Érdi Újságban
közzétett kérésemre az Idősek Otthonának lakói számára olyan
sokan kézimunka fonalat ajándékoztak és személyesen el is
hozták. Ezzel igen nagy örömet szereztek az otthonban kézimunkázni szerető időskorúaknak.
Továbbra is várjuk és szívesen fogadjuk a maradék fonalakat.
Köszönettel és tisztelettel:
Grátzer Mihályné
Intézményvezető
Szociális Gondozó Központ
2030 Érd, Budai út 14.
Idősek Otthona
2030 Érd, Topoly u. 2.
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A Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet

A Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.
A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/a § alapján pályázatot hirdet

munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra. Álláshelyek száma: 3 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda és Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása: a 3 – 7 éves korú gyerekek nevelése, fejlesztése
nagyfokú gyerekszeretettel. Együttműködő, pedagógiai kapcsolattartás a szülőkkel és a kollegákkal.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény
rendelkezései az irányadóak
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: fejlesztő pedagógus
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
• végzettséget igazoló okirat másolata
• fényképes szakmai önéletrajz
• érvényes erkölcsi bizonyítvány
• a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából figyelembe vehető továbbképzéseket, egyéb végzettségeket igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. szeptember 02. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 16.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton az intézményvezetőnek címezve: Simonics Gabriella, 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.
A borítékon fel kell tüntetni: „Óvodapedagógus”
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 013. augusztus 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, www.kozigallas.gov.hu

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Álláshelyek száma: 1 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda és Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: Óvodapszichológusi feladatok ellátása a 3 – 7 éves korú gyerekek tekintetében
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
rendelkezései az irányadóak
Pályázati feltételek: Főiskola, pszichológus
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
• végzettséget igazoló okirat másolata
• fényképes szakmai önéletrajz
• érvényes erkölcsi bizonyítvány
• a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából figyelembe vehető továbbképzéseket, egyéb végzettségeket igazoló okiratok másolata
A munkakör betöltésének időpontja: 2013. szeptember 02.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 16.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton az intézményvezetőnek címezve: Simonics Gabriella, 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pszichológus”
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, www.kozigallas.gov.hu

A Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.
A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/a § alapján pályázatot hirdet

A Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.
A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/a § alapján pályázatot hirdet

munkakör betöltésére

munkakör betöltésére

óvodapedagógus

óvodapedagógus

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős – heti 40 óra, helyettesítő. Álláshelyek száma: 1 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda és Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása: a 3 – 7 éves korú gyerekek nevelése, fejlesztése
nagyfokú gyerekszeretettel. Együttműködő, pedagógiai kapcsolattartás a szülőkkel és a kollegákkal.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
rendelkezései az irányadóak
Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
• végzettséget igazoló okirat másolata
• fényképes szakmai önéletrajz
• érvényes erkölcsi bizonyítvány
• a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából figyelembe vehető továbbképzéseket, egyéb végzettségeket igazoló okiratok
másolata
A munkakör betöltésének időpontja: 2013. szeptember 02.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 16.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton az intézményvezetőnek címezve: Simonics Gabriella, 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.
A borítékon fel kell tüntetni: „Óvodapedagógus”
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, www.kozigallas.gov.hu

pszichológus

pedagógiai asszisztens

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Álláshelyek száma: 9 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda és Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a 3 – 7 éves korú gyerekek tekintetében
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
rendelkezései az irányadóak
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
• végzettséget igazoló okirat másolata
• fényképes önéletrajz
• erkölcsi bizonyítvány
• a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából figyelembe vehető továbbképzéseket, egyéb végzettségeket igazoló okiratok másolata
A munkakör betöltésének időpontja: 2013. szeptember 02.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 16.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton az intézményvezetőnek címezve: Simonics Gabriella, 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.
A borítékon fel kell tüntetni: „Óvodapedagógus”
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, www.kozigallas.gov.hu

Ne hagyja, hogy az érszűkület
határozza meg életét!
Vizsgáltassa meg magát kedvezményesen!
Sajnos gyakran kiderül, hogy
sokan nem veszik komolyan
a már kialakult betegségüket.
A magas vérnyomás ha nincs
szinten tartva súlyos szövődményeket okozhat. A túlságosan igénybevett szív és erek az
idő folyamán károsodhatnak,
mely egy igen súlyos betegség
kialakulásához vezethet, az
érelmeszesedéshez, érszűkülethez. Hasonló eredménnyel
járhat cukorbetegség megléte
illetve a magas koleszterinszint. A gyógyszeres kezelés
Fontos a betegség idõben történõ felfedezése
mellett igen fontos a zsírszegény, helyes táplálkozás, a rendszeres mozgás halálozási statisztikák élén van. Az országosan
és a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele. A alkalmazott Nashwan-Parasound készülékkel
mai stresszes, rohanó világban időt kell szakítani könnyen és fájdalommentesen lehet enyhíteni
érrendszerünk állapotának rendszeres felmérésre ill. megszüntetni a panaszokat. Az infra, ultra és
is. Gyorsan, fájdalommentesen megtudhatja egy hallható hang kibocsátásával a gép a szervezetet
doppleres vizsgálat során ereinek átjárhatómellékér képzésére serkenti. Ez által biztoságának mértékét. És hogy mikor érdesítva a végtagok, szervek működéséhez
mes ezt a vizsgálatot elvégezni?
szükséges vérellátást. Mindössze 20
- ha magas a vérnyomása
kezelés szükséges a javulás érdekében.
- ha magas a koleszterinszintje
A Nashwan-Parasound találmányt
- ha cukorbeteg
alkalmazó centrumokban, mely töb- ha túlsúlyoz
bek között Budapest XI, XIV, XV, XVII.
- ha dohányzik
és XXIII. kerületében is megtalálható, a
- ha zsibbad, fáj, fázik a lába
nyári akció keretén belül a hónapban bejelent- ha kevesebbet tud menni
kezőknek 20 ezer forintos kedvezményt biz- ha zsibbad, fázik, hideg a keze
tosítanak a kúra árából. A kezelést igénylők- ha zúg a füle
nek a vizsgálat ingyenes, egyébként akciósan
- ha szédül, egyensúly zavara van
3000 forint. További felvilágosítás és bejelent- 40 év felett ajánlott
kezés: www.medhungary.com, 06-70/290-3216,
A szűrés fontosságát alátámasztja az, hogy 06-30/595-4344, 06-20/920-4447, 06-72/551-714
Magyarországon az érrendszeri betegségek a 
S
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Cowboy Camp Teszák: 75
Házunk tája

az Érdligeti Általános Iskolában

A lapunkban mûveivel rend‑
szeresen megjelenő reklámgra‑
fikus és karikatúrista, Teszák
Sándor szép jubileumhoz érke‑
zett: a napokban ünnepelhette
75. születésnapját. Már ebből
az évszámból is látszik, hogy
nem mostanában kezdte ceru‑
zája hegyére tûzni a világról
alkotott vélekedéseit, jó néhány
díj is ezt tanúsítja. Második
díjjal ismerték el például a
tevékenységét még 1984-ban
Lyonban, a Plakát Biennálén,
de eredményei közé sorolha‑
tó 12 évvel később, 1996-ban
a Füles pályázatának 2. díja,
2007-ben a Százhalombattai
Nemzetközi Karikatúra pályá‑
zat nagydíja, 2008-ban Baja
karikatúra pályázatának külön‑
díja, 2011-ben pedig a Nimród
újság pályázatának 2. helyezése
– sőt, a sor végén szerényke‑
dik a tavalyi városi karikatúra

kiállításon odaítélt Érdi Újság
különdíj is.
Sûrûn előfordul, hogy egy‑egy
alak, vagy helyzet felvázolása
után felvetődik a szemlélőben
a kérdés: ezt vajon hogy vette
észre, egyáltalán, hogy jutott
ilyesmi az eszébe, hogy éppen
azt és úgy vesse papírra? Ha
rákérdezünk, mindig ugyanaz a
válasz érkezik. Széttárja a keze‑

it, és szelíd mosollyal közli: ez
van. És ez igaz is: azt rajzol‑
ja le, ami van – csakhogy ezt
nem mindenki veszi észre úgy,
ahogy ő.
Nem is kívánhatunk mást a
születésnap alkalmából, mint
hogy még legalább újabb 75
évig mutassa meg nekünk,
vétesse észre velünk: mi is van
körülöttünk valójában.  (bn)

Az ÉTH közleménye
Fergeteges programokra nyílt
lehetőség az Érdligeti Általános
Iskolában a 2. félév során, köszön‑
hetően a Családépítő Egyesület,
az Érdligeti Biblia Közösség és
az Érdligeti Általános Iskola
együttmûködésének.
Az
Amerikai
Egyesült
Államokból egyetemista lányok
érkeztek hozzánk, akik heti
rendszerességgel ingyenes angol
klubfoglalkozásokat tartottak
a gyerekeknek, szülőknek és
tanároknak egyaránt, valamint
minden iskolai rendezvényen
részt vettek. Egyáltalán nem

beszéltek magyarul, így kiváló
lehetőség volt a diákoknak az
angol nyelv gyakorlására. Sok
barátság született, mert az ame‑
rikai lányok közvetlensége, ked‑
vessége által a diákok mertek
angolul beszélni, kommunikál‑
ni velük.
Péntek délutánonként az
egyetemista fiatalok vezeté‑
sével Biztos Szikla ifjúsági
klub mûködött, ami renge‑
teg érdligetis tanulót vonzott.
Programjukban mindig egy‑egy
témát dolgoztak fel játékos for‑
mában, például család, szeretet,

stb. Jó volt látni a közösségnek
a formálódását, a családias lég‑
kört, emiatt egyre többen kap‑
csolódtak be felsős tanulóink
közül.
Az iskolaév zárása egy len‑
dületes Cowboy Camp tábor‑
ral fejeződött be. Két héten át
ismerkedhettek a gyerekek az
igazi cowboy jellemvonásokkal
(hûség, bátorság, megbízható‑
ság, szorgalom, igazmondás),
sportoltak az Ercsi úti pályán
amerikai baseballedző vezeté‑
sével, megtanulták az amerikai
foci szabályait és rengeteg új
játékot sajátítottak el. Minden
délelőtt angol óra volt amerikai
anyanyelvű tanárokkal, délután
pedig kézmûves foglalkozás.
Fergeteges barbecue party zárta
a tábort, ahol a kis cowboyok
táncoltak, angol dalokat éne‑
keltek. A szülők is nagy szám‑
ban kapcsolódtak be a rendez‑
vénybe. A szenzációs sikerhez
hozzájárult az is, hogy Maine
államból, Waldoboroból ameri‑
kai családok érkeztek hozzánk
a tábor idejére, de rajtuk kívül
számos egyetemista önkéntes,
tanár segédkezett a két hét
folyamán. Több száz gyermek
élvezte nap mint nap a színes
programokat.
Köszönettel tartozunk Varga
Györgynek, a programok fő
motorjának, aki megígérte, hogy
a következő tanévben is foly‑
tatódnak a népszerû angol és
ifjúsági klubok és reményeink
szerint lesz Cowboy Camp is.
Lukácsiné Soós Szilvia
igazgatóhelyettes

Tájékoztató rezsicsökkentésrõl
Örömmel tájékoztatjuk Érd valamennyi polgárát, hogy Magyarország kormánya rezsicsökkentési programjának megvalósítása következtében a háztartási hulladékszállítás díja Érd Város területén a beharangozott 10%-os mértéket jelentősen meghaladva csökkent.
A díjcsökkentés kezdete a 2013. július 1. és ezen időpont után elszállított hulladékokra vonatkozik.
A rezsicsökkentés (új hulladékszállítási díj) mértékének meghatározását a Hulladéktörvény 91.§. szabályozza és annak alapja a 2012. április
14-én érvényes díj.
A kukaürítés negyedéves új árai
Az árak nettó értéket jelentenek, és nem tartalmazzák az aktuális áfa mértékét, ami a számlán kerül feltüntetésre.
110/120
60
80
240
Második kuka
Zsák (ÉTH emblémás)

Csökkentett ár
4.536.3.794.4.064.5.471.2.830.332.-

Régi ár
5.856.4.918.5.216.7.034.4.107.449.-

Szennyvízszállítás
(csatornázatlan területen)1.524.-Ft./ köbméter (régi ár: 1.625.-)
(csatornázott területen) 2.340.-Ft./ köbéter (régi ár: 2.495.-)
A rezsicsökkentés természetesen új számlázási rendet és új típusú számlát is jelent, amelyen Ön jól nyomon követheti, mely időszakra
vonatkozik a régi és az új csökkentett ár alkalmazása. Továbbá azt is, mennyi megtakarítást jelent Önnek és családjának a háztartási
hulladékszállítás díjának a mérséklése.
Városunk egész területének tisztán, rendben tartása mindannyiunk közös érdeke. Cégünk az ÉTH ez év április 1-e óta Érd Megyei Jogú Város,
így az Ön tulajdona is. Nagyon fontos tudnia, hogy szolgáltatásunkat csak azokból a díjakból tudjuk fenntartani és fejleszteni, amit időben
és rendben minden lakos befizet.
Nyilvántartási rendszerünk átvizsgálása után minden fizetési késedelemben lévő lakost levélben keresünk meg és felszólítjuk a hátralékuk
rendezésére. Ha az ott meghatározott határidőig nem történik meg az elmaradás befizetése, a következő számlát már az adóssággal megemelten postázzuk. Amennyiben még ekkor sem történik meg az adósság rendezése, kénytelenek leszünk átadni az adóhatóság részére,
amely hatóság adók módjára hajtja be az elmaradást.
Kérjük, továbbra is folyamatosan figyelje tájékoztatóinkat a helyi sajtóban és más közösségi felületeken, ahol hamarosan olvashat az új
számlázási rendről és a kuka matricák várható kiküldésének idejéről.

ÉTH Sajtószolgálat

Kedvezõ lehetõség pénztárgépek beszerzésére
Az Érd és Környéke Ipartestület együttmûködést kötött a VOSZ-BESZ Zrt.-vel kedvezõ feltételek
mellett online pénztárgépek beszerzésére az ipartestület tagjainak, valamint az erre kötelezett ér‑
di vállalkozók számára.
További információ és regisztráció a www.ipterd.hu oldalon.

Lizy ékszer

-40%
ARANY ÉKSZEREK

KEDVEZMÉNNYEL
Törtarany beszámítás: 8000,-Ft/g
Ezüst beszámítás: 500,-Ft/g
új ékszer vásárlása esetén

Üzlet: Fogarasi úti TESCOban, 20/434-5093
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Késõbbi lehetséges világsztárok sora

érkezik Érdre és Budaörsre

Borbély Ádám Handbullal a vb-kabalafigurájával – a Veszprém felnõtt csapatában is bemutatkozott kapusra kulcsszerep vár

Kovács Péter (jobbra) szövetségi edzõ vezetésével nemcsak a kemény
munkára, hanem a kikapcsolódásra is jut idõ
Augusztus 10-től Érd és Budaörs
látja vendégül a „jövő legendáit”, hiszen 24 ország részvételével 14 játéknapon át hazánkban
mérkőznek az U19 korosztály
legjobb férfi kézilabdázói, akik
közül a legjobbaknak a következő olimpián már biztosan nemzeti csapatukat erősítik.
A korábbi U19 világbajnokságokon – a felnőtt vb-khez hasonlóan – az európai válogatottak
kiemelkedtek a mezőnyből, és
a végső helyezéseket is maguk
között döntötték el. A Kovács
Péter szövetségi edző irányította magyar válogatott célja pedig
nem lehet más, minthogy ennek
az elitnek tagja legyen.
A 2013-as világverseny lebonyolítása eltér az eddigiektől, és
nem csak a résztvevő országok
számát tekintve, hiszen ez lesz
az első olyan vb, amelyet a felnőtt világbajnokság mintájára
rendeznek meg, sőt, a januári
spanyolországi vb-vel ellentétben, ezúttal az összes helyosztót lejátsszák.
Az első U19 világbajnokságot
10 csapat részvételével Katarban
rendezték, ahol az akkor még
Szerbia és Montenegró néven
induló déli szomszéd, valamint
Dánia százszázalékos teljesítménnyel lépett tovább a csoportból közvetlenül az elődöntőbe.

A szerbek szekerét a Veszprém
egykori kiválósága, a most már a
német Rhein-Neckar Löwenben
kézilabdázó Zsarko Sesum, a
bajnokcsapat egyik újdonsült
szerzeménye, a Szegedről átigazoló Rajko Prodanovics, vagy a
Tisza-parti város egykori üdvöskéje, Petar Nenadics húzta,
aki az előző idényben Ilyés
Ferenc csapattársa volt a lengyel Wisla Plockban. Ráadásul
nem akármilyen mesterrel értek
fel a csúcsra a szerbek ezen a
világbajnokságon: a padon az
a Veszelin Vujovics ült, akinek
vezetésével a felnőtt válogatott
a tavalyi Európa-bajnokságon
ezüstérmet szerzett. A 2012‑es
felnőtt kontinenstorna döntőjében pedig az a Dánia múlta felül
a szerbeket, amelynek soraiban éppen nyolc éve, Katarban
tûnt fel Mikkel Hansen, akit
2011-ben a világ legjobb férfi
kézilabdázójának választottak.
A mezőny erősségét mutatja,
hogy bár 2005-ben a 19 éven
aluliak között Dánia mindössze
a negyedik lett, néhány évvel
később a felnőttek között már
komoly sikereket értek el ezek
a fiatalok. A végeredményt illetően pedig az első U19 vb-t
kedvéért Szerbia és Montenegró
a döntőben roppant magabiztosan győzte le Dél-Korea együt-

Az országban egyedülálló
MAGYAR Bútoráruház-lánc segíti
a kisiskolás és iskolás szülőket
Iskolakezdési programjával
Budapest, 2013. július 1 – Idén a szokásosnál jóval több gyermek kezdi meg
szeptember 2-án az általános iskolában a
tanulmányait. A szülőknek ez igen megterhelő lehet anyagilag, hiszen ilyenkor
több mindenre van hirtelen szükség. Ide sorolható a
tanulóasztal, gyermek forgószék, esetleg egy nagyobb
ágy, hogy csak a bútorokat említsük. Ebben az esetben
is fontos, hogy a termék jó minőségű, tartós és árban is
elfogadható legyen.
A szülők részére egy új lehetőség és segítség, hogy az
RS Bútoráruházakban Erzsébet utalvány (Iskolakezdési,
Gyermekvédelmi és Ajándék) és Sodexo (Iskolakezdési,
Ajándék és Bónusz) utalvány befogadását vállalta.
A sulikezdésről további információt és képeket az alábbi
címen talál: http://sulikezdes.rs.hu
S

tesét, míg Horvátország bronzérmet szerzett.
A dalmátokat nem is szabad
kikerülni az U19‑es világbajnokságok történetében. 2007-ben
Bahreinben adtak egymásnak
randevút a legjobb utánpótláscsapatok, és a horvátok ott
is kiválóan szerepeltek. Nem
is volt nehéz – mondhatnánk
ennyi év távlatából –, hiszen
soraikban tudhatták az idei
Bajnokok Ligája négyes döntő
legjobb játékosát, a Hamburggal
végül
győzedelmeskedő
Domagoj Duvnjakot. Rajta kívül
még olyan klasszisok szerepeltek, mint Manuel Strlek, vagy
Ivan Cupic, akik már sok borsot
törtek Nagy Lászlóék orra alá
is. A horvátok azonban mégsem
térhettek haza aranyéremmel a
Közel-Keletről, ezt ugyanis a
két évvel korábban a dobogóról
éppen lemaradó dánok nyakába akasztották. A bronzérmet
Svédország szerezte meg,
amely különös sorozatba kezdett ezzel, hiszen a következő két alkalommal is harmadik
helyet szerzett. A skandinávok
közül kitûnt a korábbi kiválóság, a világ- és Európa-bajnok
Per Carlén fia, Oscar, aki szintén a Hamburggal ünnepelhetne BL-sikert, de a jobbátlövőnek elképzelhető, hogy több
keresztszalag-szakadás és négy
mûtét után félbetörik pályafutása.
Két évvel később Tunéziában
már semmi sem akadályozta meg Horvátországot, hogy
a trónra üljön. A 20 együttes
közül messze kimagaslottak
délnyugati szomszédaink, akik
százszázalékos teljesítménnyel,
roppant magabiztosan söpörtek
végig a mezőnyön. Legjobban
az elődöntőben a svédek szorították meg őket, akik „mindöszsze” 28-25-ös vereséget szen-

Az U19-es világbajnokság kisfilmjében is szerepet kapó Nagy László
példaként szolgál a fiatalok elõtt

vedtek. Marino Maric, az Izland
ellen 40-35-re megnyert finálé
legjobbja lett a maga 9 góljával és idén Spanyolországban
bronzérmet szerzett a felnőtt
világbajnokságon. Nem lett
ennyire sikeres a szupertehetségként Veszprémbe igazoló
Vedran Hudj pályafutása, aki
Tatabányán is megfordult azóta,
kölcsönben. Az iráni válogatottban ekkor tûnt fel Iman
Dzsamali, aki szuperképességeit már szintén Veszprémben
kamatoztatja. Minden kétséget
kizáróan a korosztály legjobbja
az izlandi válogatottból került ki
Aron Pálmarsson személyében,
aki a Kiellel már két Bajnokok
Ligája-serleget is felemelhetett.
A bronzérmes svédek között
pedig már ott volt a londoni
olimpián éppen a magyarok testén keresztül ezüstéremig jutó
Mattias Zachrisson.
A legutolsó kiírásnak 2011ben Argentína adott otthont, és
Dél-Amerikában ismét Dánia
lett a legjobb – immár második
alkalommal. A csoportkörben
ugyan még bukdácsoltak,
az egyenes kieséses szakaszban viszont már mindenkin
keresztülgázoltak a piros-fehérek. Fiatal koruk ellenére az itt
szereplők közül is már többen
komoly nevet vívtak ki maguknak. A spanyol, ASOBAL liga
gólkirálya a már Santanderben
született Alex Dujshebaev lett,
aki már a felnőtt válogatottban is
bemutatkozott, legendás édesapja, a Szovjetunióban született Talant útjára lépve. Szintén
átesett már a tûzkeresztségen
hazája legjobbjai között a francia Hugo Descat és a német
Christian Dissinger.
A magyar válogatott klasszisa,
az U19‑es világbajnokság reklámfilmjében is szereplő Nagy
László is jó emlékekkel gondol
vissza pályafutásában erre az
időszakra. 1997-ben, mindössze 16 évesen már az U19‑es
Európa-bajnokságon szerepelt
Észtországban, ahol óriási bravúrral harmadik helyen végzett
az együttes, a bronzmeccsen
a spanyolokat legyőzve, ami a
balkezes óriásnak barcelonai
szerződést hozott.
A cikkben felsorolt nevekhez
bőven lehetne még illeszteni,
hiszen tény, hogy szinte mindenki Európa- vagy világbajnoki, netán olimpiai érmes. Okkal
számíthatunk tehát a mostani
generáció berobbanására is,
főleg, ha „jövő legendái” ezúttal
ilyen közel lesznek hozzánk!

Szarka András
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Állami ingatlanok ingyen kerülnek
önkormányzati tulajdonba
Hosszabb ideje kihasználatlan épületek, üresen álló belterületi
telkek kerülhetnek államiból önkormányzati tulajdonba. A mintegy
1200 ingatlan ingyenes átadásával 32 település több százmillió
forint értékben gyarapodhat – közölte az átadásokat lebonyolító
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. pr-menedzsere az MTI-vel.
Czifra Boglárka tájékoztatása szerint az állam ezzel a döntéssel
igyekszik elősegíteni az önkormányzatok munkáját, hogy az ingatlanok jó kezekbe kerülve a helyben lakók életminőségét javítsák.
A vagyonkezelő a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal közösen,
több szempontot mérlegelve állította össze az átadandó, mintegy
1200 tételt felsoroló listát – tette hozzá.
Czifra Boglárka közölte, az átadás feltételei között a legfontosabb, hogy az önkormányzatok 15 évig kizárólag a kötelező helyi
feladatok ellátásához használhatják fel az átadott ingatlant és minden év végén be kell számolniuk róla, hogy addig miként gazdálkodtak az átvett javakkal. Az Országgyûlés június 17-én fogadta el
az ezzel foglalkozó, az egyes állami és önkormányzati ingatlanok
ingyenes tulajdonba adásáról szóló törvényt.
Az MTI munkatársai néhány településen megkérdezték, mit terveznek az átvett ingatlanokkal.
A Békés megyei Battonyán a városközpontban álló, eddig állami
tulajdonban lévő egykori rendőrségi épület már évek óta egészségügyi és szociális ellátóközpontként mûködik. Korobán Erika, az
intézmény vezetője szerint az önkormányzati tulajdonba vétellel
felgyorsulhat az épület korszerûsítése, mivel az önkormányzat
jogosult lesz különféle pályázatokon indulni fejlesztési források
megszerzésére. A kétszáz négyzetméteres épületben mûködik
többek között a családsegítő, és itt fogadják a segítők a szenvedélybetegeket. Elmondta, azt remélik, hogy pályázat útján felújíthatják
az elavult fûtési rendszert. Az épülethez tartozó parkosított kertben
nyaranta rászoruló gyerekeket táboroztatnak és a pluszforrások
elnyerésével kényelmesebb körülményeket teremthetnek nekik.
Felpezsdülhet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jászdózsa kulturális élete, miután az állam az önkormányzatnak adta a Tarna
holtágának partján fekvő egyik parasztházat. A porta Korcsok
Imréé, a település köztiszteletben álló neves pedagógusáé, helytörténeti krónikásáé volt, néhány évvel ezelőtti hirtelen halála után,
örökösei nem lévén, az ingatlan az állam kezébe került. Szerencsés
István (Fidesz-KDNP) polgármester ismertetése szerint a házban
rendezik be ezentúl a nyaranta a községben szervezett nemzetközi
alkotótábor központját, a mûvészek itt találkozhatnak, mutathatják
meg egymásnak és az érdeklődőknek festményeiket. Az év többi
időszakában pedig a helyi polgárőrség központja lehet az épület; a
szervezet a közbiztonság óvásán kívül szabadidős és sportprogramokat is szervez.
Több mint egy hektárnyi, értékes telekkel gazdagodott a Pest
megyei Vecsés. Szlahó Csaba (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta, hogy a terület a város leginkább fejlődő részén fekszik. Budapest
vonzereje miatt sok az itt letelepedő új lakos, a közelben házak
tucatjai épültek az elmúlt években. A többnyire fiatal, többgyerekes családokra tekintettel a telek egy részén játszóteret, szabadidős
foglakozásokra alkalmas sportsarkot alakítanak ki, amelyek már
az idén elkészülhetnek. A telek másik részét szálloda bővítésére
használják fel, és az elképzelések szerint egy vállalkozásfejlesztési
központot is kialakítanak a helyi gazdasági élet fellendítésének
megkönnyítésére.
A Tolna megyei Bátaszék egy családi házat kapott az állami
vagyonátadás keretében – tájékoztatta az MTI-t Bognár Jenő
(Fidesz-KDNP) polgármester. A városközpontban álló, felújításra
szoruló épület örökösök híján került az állam tulajdonába, és a
tervek szerint a város szükséglakásként, egyfajta biztonsági tartalékként használja, ha netán valamilyen természeti csapás, vagy
egyéb ok miatt hajlék nélkül maradt lakosok elhelyezéséről kellene
gondoskodni. Szó van arról is, hogy egy többgyermekes, rászoruló
családnak ajánlják fel beköltözésre.
Visszakerült a balatonfüredi önkormányzat tulajdonába a város
közepén álló, Toncsi-villaként ismert épület – számolt be róla Bóka
István polgármester (Fidesz-KDNP). Az ingatlant a volt tulajdonos, Bálint Jánosné még a 80-as években a megyei idegenforgalmi
hivatalra hagyta, azzal a kikötéssel, hogy itt rendezzék be a város
helytörténeti múzeumát. A végakaratnak megfelelően a házban
mûködött a Városi Helytörténeti Gyûjtemény, ám szervezési okok
miatt néhány éve a relikviák egy része másik épületbe költözött,
a házat pedig átadták az államnak. A polgármester elmondta, számítások szerint az önkormányzat 20-25 millió forintból hozhatja
rendbe a házat, ehhez pályázni szeretnének. A tervek szerint a
felújítás után az épület különféle kulturális rendezvények lebonyolítására is alkalmassá válik.
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A magas vérnyomás
a ráknál is halálosabb
Több mint kilencmillió ember hal
meg évente magas vérnyomás követ
keztében az Egészségügyi Világ
szervezet (WHO) jelentése szerint. A
krónikus magas vérnyomás csendes,
láthatatlan gyilkos, mert gyakorlatilag
nincsenek tünetei, ezért sokáig keze
letlen marad. Becslések szerint még
aggasztóbb a helyzet Magyarországon,
mivel minden 8. halálesetben játszik
közre a magas vérnyomás, ezzel ma
ga mögé utasította a tumoros megbe
tegedéseket is. A vérnyomás emel
kedése általában alattomos mó
don, fokozatosan kezdődik. A ma
gas vérnyomásbetegség sokszor
tünetmentes marad. A beteg leg
többször csak több évvel a kezdet
után „veszi” észre, hogy valami
nincs rendben. A magas vérnyo
más terhet jelent a szívnek, ez
zel szívritmuszavarhoz, tüdő
ödémához vezethet. Emellett
károsítja a vesét, veseelégtelen
séget okozva. Súlyosabb esetben
szívinfarktust vagy agyvérzést is
okozhat.
Hogyan lehet ezektől a problémák
tól megszabadulni és hogyan lehet
azokat elkerülni? A válasz egysze
rűbb, mint azt várnák. A Bioquant N
lézeres készülék elősegíti a vérkerin
gést, így javítva az egészségünket.
Elsősorban a szív és érrendszeri és
agyi betegségek kezelésére szolgál.
Rendszeres használatával normalizál
ja a vérkomponenseket, a vörös vér
testektől a vérplazmáig.

Bioquant N lézeres készülék
Ŷ Javítja az oxigén szállítását a szervezet sejtjeibe
Ŷ Növeli az agy vérellátását
és javítja a memóriát
Ŷ Csökkenti a zsírt a vérben,
megelőzésként és segítségként szolgál magas vérnyomásnál
Ŷ Javítja a mikrocirkulációt, jobbá
teszi a vérkeringést a lábakban és
megelőzi az érelmeszesedést (különösen cukorbetegeknél)
Ŷ Csökkenti a trombózis (vérrögök)
kialakulásának esélyét
A Bioquant N készülék kizárólagos
forgalmazója Magyarországon az Orin
Hungary Kft., egyedüli lehetőséget kí
nál. A készüléket INGYENESEN ki
próbálhatják! Csak az első 500 érdek
lődő számára!
S

Látogasson el a www.orin.hu weboldalra, töltse ki az űrlapot
„Próbálja ki a készüléket” vagy hívja a 0630 228 9141-es telefonszámot.
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ABLAK-AJTÓ

AUTÓBONTÓ

 XI. Feneketlen tóra panorámás, 5. emeleti, 2
szobás, cirkós, frissen átépített, elegáns lakás felújított házban eladó. Iá: 21,9 mFt 06-20-426-0015
 XIII. Újlipótvárosban a Katona József utcában 31
nm-es, 1 szobás, szép lakás felújított házban 10,7
mFt eladó. 06-20-426-0015
 XI. Sasad alján, 6 lakásos társasházban,
2. emeleti, napos, cirkós, frissen felújíott, 2 szobás
lakás 15,9 mFt eladó. 06-20-426-0015
 II. Lepke utcában, 3. emeleti, 53 nm-es,
2 szobás, cirkós, erkélyes, felújított lakás eladó.
I.ár: 23,9 MFt 0620-3205390 		
www.ingatlan.com/20039553

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

 Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel! 5-6 légkamrás
ablakok. Bontás-beépítés-párkányozás-helyreállítás.
Fizetés három részletben. 06-70-604-9044, 0630-852-6791

CSATORNÁZÁS

 FIGYELEM! Bp. II.ker,Tárogató úton, felújított,
78nm-es, 2+2 félszobás, tégla építésû lakás eladó.
Iár: 32 mFt +36205647430 			
www.ingatlan.com/20196933
 Veresegyház, Paskom utca 24., 1.136 nmes, üdülõövezeti telek eladó. Ár: 10.5 millió Ft.
+36203680001 www.ingatlan.com/20001943
 Szántódon,vízközeli 74 nm-es újépítésû 3 szobás lakás eladó. Ár: 22,36 MFt. www.szantod.eu
0620-3371899 www.ingatlan.com/20231798

ALBÉRLET

 XXII. Leányka utcában, 1,5 szobás lakás liftes
házban ezen a héten akciósan eladó! Irányár:
6.500.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

 Érdligeten új építésû kis és közepes méretû (4060 nm)lakások önálló mérõkkel, alacsony rezsivel
bérbeadók 45-75e Ft-os áron. Érdeklõdni lehet:
30/510-4420.

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

ÁLLÁS

 Érden központban 55 m² I. em-i 2 szoba+hallos
teljesen felújított lakás eladó. Gépesített konyha a
vételár részét képezi, + tároló. Iár:9,5 M Ft T:20
323 0443

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

 Központban eladó egy telken két család részére
is alkalmas külön bejáratú családi ház, jó közlekedés, reális áron. T:06 30 568 8942, 06 23
365 991
 Áron alul 19,5 M eladó Érd-Ófalu pincesoron
3 szintes cirkós, panorámás ház, pince, garázs,
1800 m² díszkerttel. T:06 30 290 9276

 KERESEK Budapesten jó közlekedésnél kiadó
lakást hosszútávra. 06-70-635-0551

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG
 Kiadó 21 m²-es üzlet-iroda! Érd, Hivatalnok u.
12/A; T:06 23 365 891

KIÁRUSÍTÁS
 Használtruha-bolt végkiárusítást tart: nadrág póló - blézer 100 Ft/db! Érd, Hivatalnok u. 12/A

KOVÁCS

SZOBAFESTÉS

VARRÁS

 SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS olcsón,
minõségi kivitelben, bútormozgatással, takarással
akár azonnalra! Tel: 706-64-19, 06-20-9877-273

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

SZOLGÁLTATÁS
VASKERESKEDÉS

 Eladó Érden kis családi ház építésre alkalmas
nagy teleken, lakótelepi lakást beszámítok. Iár: 12
M Ft T: 06 20 479 7662
 Érden a központban fszt-i 2 szoba étkezõkony
hás 56 m² jó állapotú lakás eladó 9,9 M Ft. T:0620
318 8339, 0623 375 863
 Érden a Bor utcában régi építésû ház dupla
telken eladó külön v. egyben. Iár:7,5-10,5 M Ft.
T:06 20 493 4250

INGATLANT KERES
 Eladó házat vagy lakást keresek, Érden és
környékén. T:06 30 542 5161

JÁRMÛ

ESKÜVÕ

KÖLTÖZTETÉS

VEGYES

 KÖLTÖZTETÉS /LOMTALANÍTÁS profi rakodókkal OLCSÓN, biztosítással. Vidékre kedvezmény!
Ingyenes árajánlatért, hívjon akár most: 06-30/5298-244 akár hétvégén is!

 Építkezésbõl megmaradt cement 2800 Ft/q, 08.
15-ig és régi bútorok eladók. T:06 23 372 297

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

LAKÁSFELÚJÍTÁS
KERT

 Ingatlanok teljeskörû felújítása, javítása: festés, burkolás, gipszkartonozás, kõmûves munkák,
hõszigetelések. Kerítések építése javítása. (1)7814021,(70)547-2584

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

FODRÁSZ
 Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés,
bozótírtás, kerítés építése, javitása. Térkövezésbetonozási munkák. Tel: 061781-4021, 06 70
547-2584, 06 70 3918976
 Azonnali kezdéssel! Vezetõ ingatlaniroda XI. és
XXI. kerületbe kiváló keresettel, ingyenes képzéssel
ingatlanközvetítõket keres! 269-4990 		
regio4@tippingatlan.hu

 Kertépítés, kertfenntartás, automata öntözõ
rendszerek telepítése. T:06 70 243 2182

FUVARVÁLLALÁS

KIADÓ

 Érdligeten családi házban külön bejáratú önálló
lakás, jó közlekedéssel 1-2 felnõttnek kiadó, ár:28
E Ft+rezsi. T:06 30 986 2902

 Szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezõ szoba
festõ-mázolót felveszek. T:06 20 964 2861

ÁLLATORVOS

 70 m² családi ház két hálófülkés, két zuhanyozós külön bejárattal, gépkocsibeállóval kiadó 65 E
Ft/hó+rezsi. T:06 20 962 3990

AKCIÓS
OLTÁSOK

 Érden 1 szoba összkomfortos lakás 1-2 fõnek
kiadó. Olcsóbb kõmûvesnek v. festõnek. T:0623
365 991, 0630 568 8942

Egész évben,
kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!
T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS
 Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõkádja?
Semmi gond!! KÁDFELÚJÍTÁS teljeskörû GARAN
CIÁVAL 5 év jótállással. Varga Zoltán 06-70570-5515

GYÜMÖLCS
 Szedd magad õszibarack Törökbálinton augusztus 1-tõl, cs-p-szo: 8-18-ig v:8-12 óráig. T:06 30
227 7067

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

 Kiadó Érd-parkvárosban 2 szoba összkomfortos
lakás, részben bútorozott 45 E Ft+rezsi+kaució.
T:06 70 506 0957
 Kiadó ház:korszerû fûtés, új nyílászárók, el.
kapu, fedett tároló 62500 Ft+rezsi+2x kaució.
T:0620 5289123
 280 m² dupla garázsos, zöldövezeti, családi ház
úszómedencével kiadó 150 E Ft/hó+rezsi. T:06
20 962 3990

OKTATÁS
 Pótvizsgára felkészítés matematikából és fizikából,
általános- és középiskolásoknak. T:06 20 516 5684
 Német nyelvtanítás, korrepetálás, külföldi munkához és nyelvvizsgára felkészítés. T:06 30 347 2787
 Angol korrepetálást, pótvizsgára felkészítést vállalok. T:06 30 9 993 112

PARKETTÁZÁS

INGATLAN

ROBOGÓ
 Nagy testû robogó príma állapotban, rendszámozható, sürgõsen eladó. T:06 20 920 4261

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
 Olyan férfit vagy apukát keresek, aki min. 170
magas, középkorú, független, megbízható, heteroszex és még vagy már saját gyereket szeretne.
T:0630 353 2303

 Megbízható egyedülálló férfinak lakrész kiadó,
vasútállomáshoz közel 35 E Ft.T:0630 587 8625

ARANY-EZÜST
 VÁROSLIGETNÉL ELADÓ rendezett házban
40nm-es, tehermentes, azonnal költözhetõ földszinti garzonlakás, tárolóval. Kiváló közlekedés! Ár:
6 MFt Tel: 06-70-585-3231

 73 éves özvegyasszony társat keres összeköltözéssel. T:06 20 618 2816

 Érdligeten 85 m² lakás kiadó maximum 3 fõ
részére. T: 06 70 311 6282

KIADÓ LAKÁST KERES
 KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közlekedéssel
ügyfeleink részére a belvárosban (I-tõl XIV. kerületekben). Hívja a 70-6273436 számot és segítünk
gyorsan kiadni lakását!
 Megbízható fiatalok kiadó lakást keresnek
Budapest belterületén, jó közlekedésnél, hosszútávra, 2 hó kaucióval! 266-2698, 06/30 9 404406

TÁRSKERESÕ

 Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

 Postástelepen 57 m²-es másfél szobás családi
ház két felnõtt részére kiadó. T:06 20 806 5539

ANTIKVITÁS

 Arany-Ezüst felvásárlás! Nálunk nincs csalás,
levonás! Minden ami ezüst, ipari is! ÉKSZERÜZLET:
BP. JÓZSEF KRT. 41, 9-16ig Azonali KP korrekten!
T:(30)9572206

 Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: csap,szifon,wctartály,radiátor,elzáró csere javítás.Vízóra csere beszerelés mosó és mosogatógép bekötés 06 70 642 75 26

 Nem dohányzó személy részére Postástelepen
albérlet kiadó, összkomfortos külön lakrész 40 E
Ft+rezsi+1 hó kaució. T:06 23 369 285

 Álom meló a belvárosban! 20 éves magyar
cég a XV. kerületben ingatlan referenseket keres!
Jutalékos vagy fix fizetés. Önéletrajzot fazekas.
timea@tippingatlan.hu e-mailre küldd el.

MIKROCHIPES JELÖLÉS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

SZIPPANTÁS

TV JAVÍTÁS
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A rendezõ HBMP ügyvezetõje emlékezetes világbajnokságot ígér

Tizennégy versenynap,

száz mérkõzés, ötszáz játékos

Borsos Attila: A fõszereplõ mindenképp a játék, a kézilabda lesz
Fogynak a napok… Lapunk
megjelenésekor már csak bő
egy hét van hátra az augusztus
9-én kezdődő V. IHF U19 férfi
kézilabda világbajnokság nyitómérkőzéséig. Így a vébét rendező cég, a HBMP irodájában is
egyre több a feladat, hogy a nyitányra minden a helyén álljon,
s emlékezetes sportünnepnek
örülhessen a két rendező város,
Érd és Budaörs.
Az előkészületekről Borsos
Attilát, a rendező HBMP ügyvezetőjét kérdeztük.
- Kérem, mint a legilletékesebb, „fordítsa le” a cége nevét,
mert feltételezhetően nem mindenki számára egyértelmû…
– A rövidítés csak első hallásra tûnik komplikáltnak. Ha
valaki egy picit is belemélyed
a „megfejtésbe”, kiderítheti: a
rövidítés első két betûje, a „h”
és a „b” nem más, mint handball, vagyis kézilabda, tehát a
sportág neve. Az „m” és a „p”
pedig annyit tesz, hogy multi
projekt. Remélem, a vébé végére már minden érdi és budaörsi

szurkoló számára egyértelmû
lesz, hogy melyik cég rendezte
a világversenyt.
– Önök lesznek a rendezők, s
ez felvet egy kérdést: a nemzetközi szövetség, az IHF bizonyára a magyar szövetségnek ítélte
oda a rendezés jogát, mégis más
rendezi a versenyt. Miért?
– A HBMP a magyar szövetség százszázalékos cége, tehát,
hogy úgy mondjam, mi is a szövetség vagyunk. Annak azonban, hogy egymagában a szövetség legyen a rendező, nincs
meg a realitása. Szerteágazó
munka ez, ami veszélyeztethette volna a zavartalan szakmai
mûködést, amit természetesen
nem volt szabad megkockáztatni. A szövetségnek elsősorban a
szakma, a szakmai háttér biztosítása jelenti a fő feladatot.
– Mi az, amiért az ön cége
felel, mi miatt lehet majd megdicsérni a HBMP-t a záró banketten?
– Remélem, dicsérő szavak
hangzanak majd el, bár kabalából sem mondok ilyet előre.

Hogy mi lesz a dolgunk? Ha sok
ideje van, felsorolom.
– Maradjunk a fő szempontoknál…
– A legnagyobb szeletnek
a logisztikát nevezem. Ebbe
szinte minden beletartozik.
A csapatok fogadása, a szállás biztosítása, az utaztatás.
Ez utóbbi külön leckét jelent,
mert a Hotel Flamencóból kell
vinni a válogatottakat a két
helyszínre, Érdre és Budaörsre.
A találkozóknak helyet adó
csarnokok minőségiek, ezzel
nem lesz gond. Az azonban
nem lesz kis feladat, hogy mind
a száz meccsen, minden úgy
várja a csapatokat, ahogyan az a
nagykönyvben meg van írva.
– A nagykönyv alatt érthetjük
az IHF‑et, a nemzetközi szövetséget, a maga szigorával?
– Igen, mert a rendezésben
a tökéleteset követelik meg,
elvégre a vébé sok mindenről
szólhat, de a főszereplő a játék,
a kézilabda. Ennek a jegyében
született meg a döntés, hogy
az ifik, a juniorok és a felnőttek
világbajnokságain mindhárom
korosztály egyaránt magas színvonalú ellátásban, odafigyelésben részesüljön.
– Az éppen rendező ország
számára nem filléres döntést
hoztak ezzel a sportág vezetői.
Különösen úgy, hogy huszonnégy csapat játssza azt az ön
által említett száz mérkőzést.
Ráadásul úgy, hogy valamennyi
helyezésért játszani kell, legyen
az akár a huszonharmadik.
– S ezeket, a kevésbé az érdeklődés homlokterében lévő mecscseket is úgy kell kezelnünk,
mintha vébé-döntő lenne.
– Ez papíron rendben is van.
A bökkenő, hogy ez alaposan
megdobja a költségeket. Ha nem
kezelik belső ügyként, árulja el,
mennyibe kerül a vébé?
– Előre szeretném bocsátani,
hogy nincs titok, nincs belső
ügy. A játék, hogy úgy mondjam, az asztal fölött megy, minden forintot, kiadást és bevételt
megjelenítünk. A lehető legpontosabban számolunk el mindennel. A költségvetés ötszáz-hatszáz millió forint.
– Kik lesznek a vébé támogatói?
– A rendezés nem kevés
összegéhez hozzájárul a nemzetközi szövetség, továbbá Érd
és Budaörs önkormányzata, s
természetesen lesznek szponzorai is a versenynek.
– Ha nem is megyünk le az

„apróbetûs” támogatókig, a
bőkezûeket, kérem, említse
meg.
– A Budapest Bank, a
Danubius Hotels Group és a
Mercedes az, amelyektől a legjelentősebb támogatást kapjuk,
s nem mindig pénz formájában.
– A felsorolásból nem nehéz
kideríteni, hogy ide tényleg
profik kellenek. Részben olyanok, akik álltak már korábban
is ilyen feladatmonstrum előtt,
s részben olyanok, akik, ahogy
mondani szokás, jártak már
öltözőben, láttak már kézimecscset… Az utóbbinak ön, mint
egykori élvonalbeli és sokszoros
válogatott, majd televíziós kommentátor, tökéletesen megfelel.
Mi van a másik feltétellel?
– Talán ez is rendben. Jogász
és közgazdász végzettségem
van, vállalati projektmenedzserként is dolgoztam, s tíz éves
vállalatvezetői gyakorlat áll a
hátam mögött. Ezzel együtt egészen biztosan tudom majd hasznosítani azt, ami a sportpályafutásom során belém ivódott.
– A protokoll-főnök, az egykori klasszis kapus, Rácz
Marianne előző lapszámunkban azt nyilatkozta, hogy ez a
vébé a szervező csapatnak belépő lesz a jövő decemberi felnőtt
női Európa-bajnoksághoz. Még
egy ok a tökéletességre…
– Így van, sőt, az idei és a
jövő évi hibátlan rendezés, túl
az önbecsülésünkön, ok arra
is, hogy eséllyel pályázhassunk
középtávú nagy célunkra, felnőtt világbajnokság megrendezésére. E tekintetben a horvátok
és a szerbek hasonló utat jártak
végig. Ha nekik sikerült, nekünk
miért ne lenne esélyünk?
– A sportág nem kellően
magas magyarországi színvonalát nyilvánvalóan nem hozhatják fel a magyarországi rendezés ellen…
– Azt semmiképpen sem,
ráadásul a nemrégiben elnyert,
2021‑es vizes világbajnokság
budapesti rendezése is sokat
nyomhat a latban.
– Ha így lenne, a menedzselés magasiskoláját valósíthatná
meg a szakma. A most Érden
is pályára lépő fiatal tehetségek
közül ráadásul nem egy szerepelhetne azon a világversenyen,
már 25-26 évesen.
– Ne higgye, hogy maga az
első, akinek ez megfordul a fejében…

Róth Ferenc

Érdi éremgyûjtõk
Amíg mások azon siránkoznak,
hogy kibírhatatlan a meleg, s
inkább ki sem mozdulnak a
lakásból, addig az érdi úszók
számára az elmúlt hetek és az
elkövetkezők jelentik az „érettségi vizsgát”. Azt, hogy vajon a téli
és a tavaszi hónapokban elvégzett kemény munka jó volt‑e,
elegendő volt‑e ahhoz, hogy a
város vizes sportolói megőrizzék
a korábban megszerzett hírnevüket? Erről is kérdeztük Plagányi
Zsoltot, az Érdi Úszó Sport Kft.
szakemberét, vezetőedzőjét.
– Mondta, bármilyen korán
találkozhatunk, mert már fél hat
előtt az uszodában van, akkor
kezdődik az első edzés. Nos, az
a fél hat már régen elmúlt, lassan
kezdődik a második gyakorlás…
– Nincs mit csodálkozni
ezen, az úszók hajnali emberek. Iskolaidőben még korábban
kezdünk, mert nyolcra bent kell
lenniük a suliban. Meg lehet
szokni, senki egyetlen szóval
sem panaszkodik. Gondoljon
bele: már korán reggel elmondhatják magukról a gyerekek,
hogy tettek valami jót, valami
hasznosat.
– Így igaz, így kell felfogni
ezt, s akkor biztosan könnyebben megy. Az meg külön hajtóerő lehet, ha a meló után jönnek a sikerek is. Azért mondom
ezt, mert július második hétvégéjén, a hódmezővásárhelyi vidékbajnokság eredményhirdetései alkalmával sokszor
érezhették az érdi gyerekei,
hogy megérte…
– Hullottak az érmek, szinte magunk sem akartuk hinni.
Gondolhatja, milyen jóleső érzés
volt, hogy negyvenöt dobogós
helyezést hoztunk el. Kis túlzással azt mondom, hogy minden
eredményhirdetéshez szólítottak érdi úszót. Arról nem beszélve, hogy majdnem kétszer annyi
pontot, ezerkettőt szereztünk,
mind a második helyen végzett
százhalombattaiak, akik éppen
csak túljutottak a hatszázon.
Szép élmény volt, köszönet érte
a srácoknak, a lányoknak.
– Ha már megemlítette őket,
teszem hozzá, teljes joggal,

Bóra, az éremhalmozó
Az elmúlt hétvégén (július 25-27.)
rendezték meg Miskolcon a gyermek
országos bajnokságot, amelyen rajtkőre álltak városunk úszóreménységei
is. Plagányi Zsolt vezetőedzőtől kapott
tájékoztatás szerint a 15 érdi induló
közül ezúttal Beliczai Bóra remekelt, aki
ötször állhatott dobogóra. A 200 méteres vegyesúszásban harmadik lett, akárcsak a 100 és a 200 gyorson. Két ezüst is
jutott a tehetséges lánykának, aki a 400
és a 800 gyorson is a második helyen
végzett. Kiválóan szerepelt a Beliczai,
Girsik T., Girsik M., Édes összeállítású
4x100-as leány gyorsváltó is, a harmadik
helyen ért célba.

Beliczai Bóra a gyermek országos
bajnokságon ötször állhatott a
dobogóra
akkor kérem, sorolja fel a legjobbakat, megérdemlik.
– Meg bizony, s örömmel is
említem meg a nevüket. Azt
hiszem, nem csak az edzői és a
klubszívem, de a szakmai meglátásom is azt mondatja velem,
hogy találkozunk még az ő
nevükkel kontinens- és világversenyen is. Kezdem a lányokkal,
s nem csak az udvariasság miatt.
A 2001-ben született Beliczai
Bóra az 50-től a 800-ig az összes
gyorsúszó számot megnyerte,
ami öt aranyat jelentett! S ha
már ott volt, bajnok lett 200
vegyesen, meg az 50 háton és az
50 pillangón is. Nyolc elsőséggel
jött haza! Csodásan úszott, s
négy aranyat nyert az 1998-as
születésû Tekauer Márk. Tóth
Lilinek és Bodnár Eszternek
három-három arany jutott.
Annak külön örültem, hogy az
1999-2000‑es, 4x50‑es fiú gyorsváltó is bajnok lett. Szóval, szép
hétvége volt ez a hódmezővásárhelyi…
– Tényleg „szájon vágták” a
mezőnyt… Azok mit szóltak
hozzá?
– Ahogy gyarapodott az érmeink száma, úgy kísérte egyre
nagyobb érdeklődés az úszóinkat. Nem mondom, hogy érdi
csodáról beszéltek, de azt azért
többen megkérdezték, hogy
hogyan csináltuk? Túl az eredményességünkön büszke lehetett az edzői stábunk arra is,
hogy az eredményeinket, az
úszóinkat látták a barcelonai
vébére akkor még csak készülő
úszóink, köztük a Gyurta testvérek is. A fejüket tán nem kapták föl, de annyiszor hallhatták
Érd nevét, hogy biztosan benne
maradt a fülükben.
Ennél jobb, hangosabb reklámot pedig nem csinálhattak
volna a gyerekek sem a városuknak, sem saját maguknak…
Ráadásul a bajnokságok sorának
még távolról sincs vége. Előbb a
gyermek korosztály, rá egy hétre
pedig a serdülők bizonyíthatják,
hogy a magyar úszósport kifogyhatatlan a tehetségekből.

R. F.

