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Alpolgármesteri interjú
Tervekről, fejlesztésekről és sikerekről beszélt
Bács István, a város új alpolgármestere.

Látogatás Lubaczówban

Egészségnap
Sütõtökturmix, céklalekvár – különlegességek
az Ófalusi óvoda egészségnapi étlapjáról.

Átmeneti Otthon
Gazdag õszi programok a krízishelyzetbe
került családoknak.

Nagy Vagy!
A Batthyány iskola sportolói kiválóan szerepeltek a TV2 vetélkedõjén.

Sima továbbjutás

T. Mészáros András polgármester vezetésével érdi delegáció látogatott lengyel
testvérvárosunkba, Lubaczówba november 11-én, a lengyel függetlenség nemzeti ünnepére. Díszvendégként elmondott köszöntõjében Érd polgármestere a
lengyel–magyar barátságról, a két nemzet szabadság iránti elkötelezettségérõl
beszélt. Az érdi látogatók a jaroslawi apátságban megkoszorúzták II. Rákóczi
Ferenc emléktábláját.
3. oldal

Vízilabda
kedvcsináló

Részletekben rejtõzõ szépségek

Svájci ellenfelével szemben az EHF-kupában az ÉRD
kettõs gyõzelemmel jutott tovább, 65-39‑es összesítéssel. A csapat az Európa-bajnokság elõtt már csak
egyetlen mérkõzést játszik – azt viszont a címvédõ
Gyõri Audi ETO KC ellen. A találkozót november 19-én,
19 órától rendezik az ÉRD Arénában. 
16. oldal

Nem elég nézni, meg
is kell látni annak a településnek az értékeit
és szépségeit, ahol
élünk. Mi, hétköznapi emberek leginkább
közömbösen elmegyünk mindazon apró
csodák mellett, amire
egy fényképezõgép
mögött vizsgálódó ér
tõ szempár nemcsak
rácsodálkozik, de meg
is örökíti. Ezt tették
a Duna-Art Fotóklub
tagjai is.
7. oldal

Az Úszószövetség vezetõi
nem örültek volna Ger
gely István toborzójának
az Érdi Gárdonyi Gé
za Általános Iskola és
Gimnázium negyedikeseinek körében. A kétszeres
olimpiai bajnok vízilabda
kapus kedvenc játékának
szépségeit ecsetelte az
úszás egyhangúságával
szemben.
9. oldal

Életkor = kedvezmény
a hallókészülék árából!

Az akcióban részt vevƠ hallókészülékünk árából nyújtott kedvezmény
mértéke megegyezik az Ön életkorával. Akciónk 2014. november 3-tól
a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

A jobb hallás mindenkine jár! Amerik vetś hallókéħüléke

Érd, Budai út 28.
(06 23) 362 351
II. ker., Margit körút 57. (06 1) 369 3362
XI. ker., Fehérvári út 79. (06 1) 462 6052
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Egészségnap az Ófalusi óvodában

A polgármester fogadóórája:

Gyümölcskóstolgatás a kicsiknek,

T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelentkezés a 06/23-522-313 telefonszámon.

elõadás a szülõknek
Gránátalma, sütõtökturmix, céklalekvár – pár különlegesség az Ófalusi óvoda egészségnapi étlapjáról. Az
intézmény immár tíz éve rendezi meg az ide járó gyerekeknek és szüleiknek ezt a napot, amelyen nemcsak
különleges gyümölcsöket, hanem furfangosan elkészített hétköznapi zöldségféléket, magvakat is megkóstolhatnak a gyerekek. Az idei programot egy elõadás
is színesítette, amelyet Hatvani Dorottya gyógytornász
tartott a mozgásfejlõdésrõl.

A képviselôk fogadóórája:

kifejezetten ízletesek a főzelékek, úgyhogy én az ezektől való
idegenkedést inkább annak a
számlájára írom, hogy otthon
kevésbé szoktak hozzá ezekhez az ízekhez. A gyümölcsöt,
nyers zöldséget ugyanakkor nagyon szívesen eszik a gyerekek
– van olyan kisfiú a csoportban,
aki minden nap nyers répát hoz
tízóraira – osztotta meg tapasztalatait az óvodavezető, aki kérdésünkre elmondta azt is: a szülők is hoznak be gyümölcsöt a
gyerekeknek, de a közétkeztetőtől is rendszeresen kapnak friss

Készülnek a magvakkal töltött almafalatkák
vágva szívesen elrágcsálják. Sós
harapnivaló helyett natúr magvak, diófélék és aszalványok kerültek az asztalokra, sőt, olyan
különleges gyümölcsökkel is
megismerkedhettek a gyerekek, mint a gránátalma, vagy
éppen a pomeló, és kóstolgathattak különlegesen elkészített
hagyományos zöldféléket is.
Nagy sikere volt többek közt
a céklalekvárnak, és a tej, joghurt, méz, fahéj és szegfûszeg
hozzáadásával készített sütőtökturmixnak is. (Kóstoltuk a
lekvár-változatot is, ami főtt sütőtökből készül, cukor, citromlé
és a fenti fûszerek, valamint
zselésítő hozzáadásával – érdemes kipróbálni, mert ez a lekvár
még azoknak is ízlik, akik nem
nagy rajongói a sütőtöknek.)
– Körülbelül egy évtizede
rendezzük meg egészségnapunkat. A hozzávalókat – azaz
a zöldségeket, gyümölcsöket,
magvakat – önkormányzati pályázati forrásból szerezzük be.
A rendezvényre a szülőket is
meghívjuk, akik a gyerekekkel
együtt hámozzák, szeletelik a
zöldféléket, készítik el a falatkákat – mondta lapunknak Pócsiné
Sivák Erzsébet tagóvoda-vezető.
Tény: a gyerekek szívesebben
eszik a gyümölcsöket, zöldségeket kis szeletekre vágva, főleg,
ha ők készíthetik el őket.
– Az óvodai étkeztetést illetően az a tapasztalatom: a csoportomba járó gyerekek jobban
szeretik a krémleveseket, mint
a főzelékféléket, az édesebbek
kivételével, mint például a sóska. A közétkeztetés minősége
egyébként nagyon sokat javult,

idénygyümölcsöket. A gyerekek
egyébként arra a kérdésre, hogy
melyik gyümölcsöt szeretik a
legjobban, az almát és a banánt
említették leggyakrabban.
A kóstolgatás mellett rajzok
és gyurmafigurák készültek az
egészségnapon, természetesen
gyümölcsökről, zöldségekről.
Az érdi gyerekek egyébként
szerencsés helyzetben vannak:
nemcsak az óvodában, hanem a
saját kertjükben is sok zöldség,
gyümölcs megterem, így aztán
könnyûszerrel megformázták,
lerajzolták az almát, körtét, cseresznyét.
Az
egészségnap
végén
Hatvani Dorottya gyógytornász,
mozgásterapeuta beszélgetett
a szülőkkel a gyerekek mozgásfejlődéséről. Azért ezt a témát választották, mert – mint a
tagóvoda-vezetőtől megtudtuk
– egyre több gyerek küzd olyan
problémákkal, zavarokkal, amelyek az éretlen idegrendszeri
mûködésre vezethetők vissza
– márpedig a mozgásfejlődés elmaradása az idegrendszeri érés
nem megfelelő ütemû fejlődésére utalhat.
Hatvani Dorottya szenzomotoros terapeuta másfél éve foglalkozik az érdi Mozgáskuckóban
az idegrendszeri éretlenséggel
küzdő gyerekekkel, és azt tapasztalja: minden harmadik
gyermek mutat ilyen problémákat kisebb-nagyobb mértékben.
Hogy nő az érintett gyerekek
száma, abban minden bizonynyal közrejátszik az is, hogy a
gyerekeket túl sok vizuális inger
éri, és kevesebbet mozognak.
– Az édesanyák általában már

SIMÓ KÁROLY
Bejelentkezés 06/23-522-313-as számon,
fogadóóra előzetes telefonos egyeztetés alapján
keddi napokon a Polgármesteri Hivatalban.
DR. BÁCS ISTVÁN
Bejelentkezés 06/23-522-313-as számon,
fogadóóra előzetes telefonos egyeztetés alapján
keddi napokon a Polgármesteri Hivatalban.
TÓTH TAMÁS
Bejelentkezés 06/23-522-369-as számon,
fogadóóra előzetes telefonos egyeztetés alapján
keddi napokon.

A gyerekek az elõkészítésben is szívesen részt vettek, nemcsak az evésben

A szerző felvételei

Különleges tízórai készült november 11-én az Ófalusi óvodában: aszalt gyümölcsökkel,
magvakkal töltött almaszeleteket, sütőtöklekvárt és -turmixot,
nyers zöldségeket kóstolgattak a gyerekek. Ezen a kedden
rendezték ugyanis az immár
hagyományos egészségnapot,
amelyen azok a zöldségek is
kapósak, amelyeket a szürke
hétköznapokon, sütve-főzve
meg nem ennének a gyerekek.
A karalábé például főzelékként
nem túl népszerû az óvodások
körében, de nyersen, apróra

Az alpolgármesterek fogadóórája:

csecsemőkorban észreveszik, ha
a gyermek mozgásfejlődésével,
kommunikációjával valami nincs
rendben. A játéktevékenysége,
a figyelme, a szemkontaktusa
más, mint amilyennek lennie
kellene, vagy éppen nem kezd
el időben beszélni. Előfordul,
hogy kívülállók azzal nyugtatják a szülőt, hogy a gyerek csak
„lusta”, majd behozza az elmaradást. Ugyanakkor nagyon
sok gyermek már csecsemőkorban hozzánk kerül, míg másokat az óvodában „szûrnek ki”.
Szerencsére az óvó néniknek
nagyon jó szemük van az ilyen
problémákhoz. Sokan jönnek
védőnői tanácsra is; korábban
az volt a tapasztalat, hogy a
védőnők más rendszer alapján
szûrnek, mint a gyógypedagógus, de ezen a téren jelentősen
javult a helyzet. Van olyan környékbeli település, ahol együtt
is mûködöm a védőnői szolgálattal, például Martonvásáron:
ha a státuszvizsgálaton a mozgásfejlődést illetően eltérést
tapasztalnak, elküldik hozzám
a gyermeket. A szûrés nagyon
hatékony, ugyanis e gyerekek
80 százalékánál valóban van
valamilyen probléma – hangsúlyozta Hatvani Dorottya.

– A mozgásfejlődés stádiumai
összefüggésben állnak az idegrendszeri funkciók kialakulásával. Az idegrendszeri fejlődés
hierarchikus; az alapkészségeknek rendben kell lenniük ahhoz, hogy a speciális funkciók
(például írás, olvasás, számolás, figyelem, sorrendiség elsajátítása) ráépülhessenek. Úgy
mûködik ez, mint a házépítésnél: az ötödik emeleten nem lehet elkezdeni építkezni. Azoknál
a gyerekeknél, ahol a fiziológiás fejlődés során kezdetben
pici a lemaradás, később egyre
nagyobb lesz, vagyis egyre jobban kinyílik az olló, és második-harmadik osztályban már
nagyon szembetûnőek lesznek
a különbségek – az ekkor hozzánk kerülő gyerekek esetében
az adott területet fejleszteni tudjuk ugyan, de teljesen orvosolni
a gondot már nem. Ezt csecsemő-, illetve kisgyermekkorban
kell elkezdeni ahhoz, hogy optimális eredményt érjünk el. Ezért
is fontosak az olyan tájékozódó
beszélgetések, mint a mostani, amelyen a szülők feltehetik
kérdéseiket, illetve többet tudhatnak meg a mozgásfejlődésről is – hangsúlyozta a gyógype
dagógus. 
Ádám Katalin

1. 

ANTUNOVITS ANTAL   06/20-259-2555
 antunovits.antal@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint

2. 

SIMÓ KÁROLY 
 06/20-564-4276
 simo.karoly@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon
történő egyeztetés szerint

3. 

MÓRÁS ZSOLT
 06/20-280-8197
 moras.zsolt@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint

4. 

DR. BÁCS ISTVÁN 
 06/23-522-313
 bacs.istvan@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint

5. 

TEKAUER NORBERT 
 06/20-914-4037
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint

6. 

KOPOR TIHAMÉR 
 06/30-211-1963
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: Minden hónap első hétfőjén 1718 óráig a Jószomszédság Könyvtárban, Sárd u. 35.

7. 

DONKÓ IGNÁC
 06/20-571-1063
 donko.ignac@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint

8. 

DEMJÉN ATTILA	
 06/20-569-9243
 demjen.attila@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint

9. 

FÜLÖP SÁNDORNÉ
 06/20-513-7218
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő egyeztetés alapján minden hónap második csütörtökén 18-19 óra
között az Összefogás Egyesület székházában, Alsó u. 8.

10. 

KÉRI MIHÁLY
 06/20-800-9079
 keri.mihaly@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint

11. 

DR. VERES JUDIT
 06/30-962-6292
 veres.judit@erdifidesz.hu. Képviselői fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján minden hónap harmadik hétfőjén 18-19 óra között a Polgárok Házában

12. 

SZABÓ BÉLA
 06/30-827-3467
 szabo.bela@erdifidesz.hu. Képviselői fogadóóra:
telefonon történő egyeztetés alapján a Parkvárosi
Közösségi Házban, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206-208

    

SZŰCS GÁBOR 
 06/20-399-6227
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@gmail.com
képviselői fogadóóra: telefonon mindennap,
személyesen minden szerdán 15:00-20:00
között a Mária utca 22-ben

    

DR. HAVASI MÁRTA
 06/20-994-3727
 havasi.marta.erd@gmail.com
képviselői fogadóóra: előzetes egyeztetés
szerint

    

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT  06/30-9868- 808
 cs.romhanyi.judit@gmail.com
képviselői fogadóóra: telefonon,vagy e-mailen
történő egyeztetés után

    

PULAI EDINA
 06/70-374-8877
 pulai.edina@jobbik.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés után

    

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ 
 06/30-268-3852
 csozik@csozik-szala.hu
képviselői fogadóóra: telefonos megkeresés
vagy e-mail alapján folyamatosan

A sütõtökturmixot még azok a gyerekek is szívesen megkóstolták, akik
nem rajonganak ezért a zöldségért

Fontos telefonszámok
Mentők

104

Tűzoltóság

105

Rendőrség

107

Érdi Polgárőrség

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

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:

Érdi Rendőrkapitányság

06-23/365-007

Közterület-felügyelet

06-80/204-571

DR. ARADSZKI ANDRÁS
országgyűlési képviselő

Közvílágítási hibabejelentés

06-40/201-023

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

06-23/365-132

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra
között a Polgárok Házában.

Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
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Érdi delegáció járt Lubaczówban a lengyel függetlenség ünnepén
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A szerkesztõ jegyzete

„Egy lélekben szabad nemzetet Ködösítés

soha nem lehet elnyomni”

A szerző felvételei

T. Mészáros András polgármester vezetésével érdi delegáció látogatott lengyel
testvérvárosunkba, Lubaczówba november 11-én, a lengyel függetlenség nemzeti
ünnepére. Díszvendégként elmondott köszöntõjében Érd polgármestere a lengyelmagyar barátságról, a két nemzet szabadság iránti elkötelezettségérõl beszélt.

T. Mészáros András polgármester és Bács István alpolgármester a jaroslawi apátságban megkoszorúzta II. Rákóczi
Ferenc emléktábláját

A lengyel függetlenség ünnepére T. Mészáros András polgármester vezetésével érdi delegáció látogatott lengyel testvérvárosunkba, Lubaczówba,
és vett részt a nemzeti ünnep rendezvényein
Lengyelországban november
11‑e az egyik legfontosabb állami ünnep: 123 évig tartó megszállás után, 1918-ban ezen a
napon nyerte vissza függetlenségét az ország.
Érd testvérvárosa, Lubaczów

is nagyszabású rendezvénnyel
ünnepli ezt a napot minden évben, s immár hagyomány, hogy
ezen Érd polgármestere is beszédet mond.
A polgármester mellett ebben az évben Bács István al-

polgármester, Antunovits Antal
és Mórás Zsolt önkormányzati
képviselő volt tagja a delegációnak.
A város főterén elmondott beszédében T. Mészáros András
egyebek közt elmondta:
– 1918-ban, 123 éves szünet után, Lengyelország ismét
szabad, független és egységes
állam lett. Legnagyobb ünnepe ez Lengyelországnak. Azt
azonban talán nem mindenki
tudja a jelenlévők közül, hogy
Magyarországon is évről évre megünneplik városaink a
lengyel függetlenség napját:
Budapesttől Veszprémig, Érdtől
Miskolcig emlékeznek a magyarok e dicső napra. Ennek oka
pedig igen egyszerû, és ezt az
okot az egyik legszebb magyar
szó írja le mindennél érthetőbben. Ez a szó pedig a barátság.
T. Mészáros András Senecát
idézve úgy fogalmazott: jó sors
szerzi, a balsors próbára teszi a
barátokat.
– Ennek egyik leginkább nyilvánvaló bizonyítéka a magyar és
a lengyel nemzet közötti barátság. Ezt az igaz barátságot csak
azok érthetik, akik éltek már
elnyomásban. Csak az a nemzet

Adventi gyertyagyújtás a Városközpontban
A négy adventi vasárnapon gyertyagyújtásra
várunk mindenkit a Városközpontban a Sétányon
felállított Betlehemnél és adventi koszorúnál.
November 30-án vasárnap 15 órakor
Vendégünk:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS polgármester,
TÓTH TAMÁS alpolgármester
ERDÉLYI TAKÁCS ISTVÁN református lelkész
SZABÓ MIHÁLY görög katolikus parókus
Betlehemest mutatnak be a
KINCSES ÓVODA ÓFALUSI
TAGÓVODA ÓVODÁSAI
Karácsonyi énekek hangzanak el
VARGA BERTA és a SZIRMOK NÕI KAR
előadásában.
December 7-én vasárnap 15.00 órakor
Vendégünk:
SIMÓ KÁROLY alpolgármester
ANTUNOVITS ANTAL önkormányzati képviselő
DR. LITERÁTY ZOLTÁN református lelkész
Közremûködnek F. NAGY ERIKA SZÍNÉSZNÕ,
ROZMARING NÉMET NEMZETISÉGI KÓRUS

December 14-én vasárnap 15.00 órakor
Vendégünk:
DR. ARADSZKI ANDRÁS
országgyûlési képviselő
HAJDÚ FERENC katolikus plébános
LABOSSA PÉTER evangélikus lelkész
Közremûködnek:
az ÉRDI GENERÁCIÓK –DEÁK MIHÁLY,
PETRÁS MÁTYÁS, DEÁK BALÁZS,
az ÚJVÁROSI JÉZUS SZÍVE TEMPLOM ZENEI
EGYÜTTESE,
December 21-én vasárnap 15.00 órakor
Vendégünk:
DR. BÁCS ISTVÁN alpolgármester,
MOJZER GYÖRGY katolikus plébános és
FÓRIZS GYULA ZSOLT baptista lelkipásztor
Közremûködnek:
BOGNÁR ANNA SZÍNMÛVÉSZNÕ,
a BUKOVINAI SZÉKELY NÉPDALKÖR
A programban adventi mûsorok hangzanak el,
egyházi képviselők osztják meg az ünneppel
kapcsolatos gondolataikat és a város vezetőivel
közösen gyújtják meg a gyertyát. Forralt borral,
meleg teával, bejglivel várjuk a résztvevőket.

értheti e hitet, amelynek történelmi keresztútjait a szabadságért életüket áldozó mártírok
sírhantjai kísérik. A két nemzet
barátsága szabadságharcokban,
békés és háborús időszakokban, diktatúrák elnyomása alatt,
nagyhatalmak által szétszabdalt
országok között is élő tölgyként
magasodott. Lengyel és magyar
egyaránt megélte a felosztottság
és a zsarnokság rémét, ahogy
mindkét nemzet megélte a szabadság mámorát is. A lengyel
nép függetlensége minden szabadságszerető ember számára
erőt és reményt ad. Erőt ahhoz,
hogy ha kell, küzdjünk, ha kell,
odafigyelve megőrizzük ezt a
függetlenséget és reményt az
elnyomatás időszakában.
Érd polgármestere hangsúlyozta: a lengyel nép hivatalosan 123 éven keresztül nem volt
független, lelki függetlenségét
azonban egyetlen másodpercre
sem adta fel e több mint egy
évszázad alatt.
– Mert egy lélekben szabad
nemzetet soha, egyetlen pillanatra sem lehet elnyomni.
Tudja ezt minden lengyel ember, ahogy tudjuk mi, magyarok
is. Ez az, amit az elnyomók
soha nem értenek meg. Mert a
szabadság iránti vágy kitéphetetlen gyökerekkel él a szívekben. És eljön, mindig eljön az
a nap, amikor e sokaság tagjai
egyszerre érzik dobbanni a szívüket.
A beszédét követően T.
Mészáros András egy magyar
és egy érdi zászlót ajándékozott
Lubaczównak.
Az ünnepség előtti napon T.
Mészáros András polgármester
és Bács István alpolgármester a
jaroslawi apátságban megkoszorúzta II. Rákóczi Ferenc emléktábláját.
Szentiványi Zoltán
Minden reggel egy újrakezdés,
és akad, akinek valamilyen megmagyarázhatatlan okból már ez
is elég a vidámsághoz. Egészen
biztos, hogy ők vannak kevesebben, mi több, ritkaságszámba
kell őket vennünk. Végül is ők
nem tehetnek semmiről, ilyen a
természetük, nem treníroznak a
dologra, nem vesznek magukhoz
bódító szereket, még azt az egy
kupica pálinkát sem, amit egykoron nagyapám húzott le reggeli
előtt, persze csak akkor, ha a már
a jószágot ellátta. Megetette a
disznót, mert azzal a szégyennel
egy percig sem élhetett az ember,
hogy a malac visítva követelje a
reggeli tejsavóban higított daráját,
s ezzel verje föl a szomszédokat,
akik persze ugyanúgy négykor
pillantottak föl, mint az öreg. Ha
ingáztak a szigetre, Soroksárra
vagy Pestre, akkor azért, ha
helyben dolgoztak, akkor azért.
Rendben kell hagyni a portát
napközben. Szóval belépett a
konyhába nagyapám, a kezét
leöblítette, és a faliszekrényből
elővarázsolta az üveget. Mindig
ott volt a polcon a két ragyogóra
törülgetett kupica, de ő inkább
– kellő áhítattal, mint egy finom
fúvós hangszert – a butella csőrét
csókolta meg. Anyám, aki rajongva szerette őt, soha nem állta
meg szó nélkül. – Édesapám, hát
ott van a pohárka, legalább abból
inna! – Az öreg, elégedett sóhajjal eresztve le a nedût a torkán,
tempósan kettésimította bajuszát
és így szólt: – Édes lyányom! Egy
percig se aggódjál, decis az én
pofám! – Ez a mindennapos színjáték olyan kicsi gyerekkoromból
beszél vissza, amikor még aligha

Köd van – így hangzik reggel,
ahogy megszólal a rádió, a
háromórás közszolgálati hírösszeállítás műsorvezetőjének első mondata. És tényleg:
gomolygó köd van. Ez vonul
végig a műsoron – közúti balesetek, síkos utak, rossz látási
viszonyok – és a konkrét híranyagokban is. Persze nemcsak a rádióban, hanem a tévéhíradóban, az újságokban,
az utcán, a munkahelyen, a
magán- és közbeszédekben,
mindenhol köd van. És nemcsak reggel, hanem napközben is, tegnap is, tegnapelőtt
is, szóval mostanában.
Ennyi ködöt az időjárás
nem tud produkálni, ehhez
segítségre szorul – dehát vannak erre vállalkozók bőven,
tele vagyunk ködösítővel.
Kezdhetjük a reggeli időjárásjelentéssel: hallgatom, hallgatom, már mindent tudok az
anticiklonokról meg a gomolyfelhőkről, az ilyen-olyan frontokról, de ahhoz, hogy milyen
kabátot vegyek fel munkába
induláshoz, még nem érkezett
információ.
Aztán ez így megy tovább,
nagy és kis hírekben, nagy és
kis politikában. Szinte halljuk a lövéseket, robbanásokat például Kelet-Ukrajnából,
a Közel-Keletről, de akkora a
köd, hogy egyáltalán nem tudjuk, ki lőtt először, ki a terrorista és ki a hazáját védő, csak
egy a bizonyosság, hogy egyre
több a halott. Európában sem
tiszta az égbolt – igaz, itt nem
sorakoztak fel tankok, van
viszont IMF és EU, vannak
országjelentések és hitelminősítések, költségvetések és
tüntetések. Az okok, a mögöttes szándékok nem nyilvánosak, köd burkolja valamennyit
– amely határainkon belül sem
kisebb, és nem kevesebb a
ködösítő sem. Kis pártok, csoportocskák szerveződnek, hol
együtt, hol meg külön – termé-

szetesen harsányan hangoztatva, hogy mindezt a mi érdekünkben teszik. Úton-útfélen,
a fővárosban és vidéken a nép
nevében szerveznek demonstrációt és élőláncot, támadnak
adórendszert és költségvetést,
kormányt és közhivatalt, majd
amikor úgy látják, hogy mindez nem hoz kellő eredményt,
akkor külföldi patrónusokhoz
folyamodnak.
Az állampolgár pedig
dörzsöli a szemét: vajon benne van a hiba, hogy nem lát
tisztán? Most akkor tényleg
kormánytisztviselők rokonainak adja az állam a trafikokat? Stadionokra költi a kormány a lélegeztető gépek árát?
Elbocsátják a gimnáziumi tanárokat? Kivonják a pénzt a
nyugdíjrendszerből, az egészségügyből…?
Szűkebb régiónkban hasonló a helyzet, bár az újabb
és újabb ködfelhőket itt elég
hamar szétfújta a valóság szele. Emlékezetes volt például
a „csak beszedik a pénzt, de
nem lesz itt soha csatorna”
című ködfejlesztési kísérlet.
Azóta születtek újabbak is,
igaz, mind szétfoszlott. De
szűkíthetjük a kört tovább,
egészen az egyes emberig. Az
igazi veszély ugyanis itt van:
ha a köd a magánéletünkbe is
beszivárog. Ha egymás közt,
munkatársi, baráti, családi
beszélgetésekben sem tudjuk
őszintén megbeszélni a dolgokat – mert sajnos ilyenekre
is akadnak már példák. Pedig
nagyon fontos legalább a saját, belső világunkat tisztának
megőrizni – már csak azért
is, mert akkor talán „kinn”
is előbb-utóbb kisüt a nap és
eloszlik a köd. És akkor majd
tisztábban látunk.

Kezdõrúgás

az összetartó osztály szelleme is
mûködik benne. Most a szerelmeket ne is emelgessük.
Ettől még a reggel az reggel,
de a dolog mámora csak erősödik azzal, hogy beérkezünk
az iskolába és a nagy zsongással, beszélgetéssel, pakolással
elkezdődik valami más, valami
új, soha nem tapasztalt. Ennek
nem mond ellent az sem, hogy
a múló időben teljesen szétszálazhatatlan az egyformaság, ami
az ismétlődés ritmusából fakad.
Így él az emberben együtt a
megszokás biztonsága és a kalandvágy. Az iskolakezdés előtt,
majd a szünetekben persze forgó, egészen addig, míg a tanár
fel nem tûnik a folyosó fordulójában. A lépcsőforduló előtti
torkolatban ugyanis poros pingpongasztal árválkodik, a táskánkban meg ütők. Parafa, vagy
piros gumifelület, használt vagy
kopott, de egy fa tolltartóval is
be lehet állni a körbe. Nem kell
hozzá különösebb labdaérzék,
még én is üthetek egyet, aztán
futás, forgás, vagy várakozás
a labdára, ha sokan vagyunk.
A csapóajtóból már hónapok óta
hiányzik az üveg, ezen ugrálunk
át, ha jövünk-megyünk, egészen
addig, míg teljesen váratlanul,
ebédidőben be nem üvegezik.
A mester még az ablaktáblát
törölgeti, mikor Losonczy Pisti
egyetlen kecses ugrással átugrik a másik, már tiszta üvegen.
Hetekig minden reggel ezen röhögünk a vonaton, csak anynyit kell mondani: Lospis. Az
ajtónjáró beceneve fogalommá
válik, a reggel meg élvezetté. 

Antall István

botladoztam túl a rácsos ágyam
kijelölt határain, és egy pillanatra
sem éreztem semmi durvaságot,
legfeljebb markáns férfiasságot
a párbeszédben. A reggel tehát
szent, bár őszintén szólva egyáltalán nem mindegy, hogy a hajnali szürkület párába fordul, és
reménytelen sötétségben botorkálunk az állomás felé, vagy még
a kora őszi reggel ígérete ragyog
valahol a látóhatár alatt. Utóbb
persze már a tavasz incselkedik a
szemünkkel, no meg a vérünkkel
is, mert a hajnali vonatok közösségi élménye akkor is meghatározó, ha alkalomadtán a zsúfoltság,
az erős illatok és a reménytelen
kosz is az útitársunk volt a hetvenes évek elején. Ha volt helyünk
a vonaton és a bandánk egy fészekbe telepedhetett a szembe
lévő ülésekkel és a parányi asztallal, az már egyszerre adta meg
a beszélgetés hangulatát, a matek lecke pánikszerû másolását,
s a megnyugvást, hogy szerény
tudásomat nem terhelem egy el
nem készült házi feladat nehezen magyarázható hiányával.
Az iskolába ugyanis legkevésbé
sem a tanulásért jár az ember,
sokkal inkább a társaságért.
A kamaszkor különböző szintjein, de különösen a középiskolában, a Jóskások között (József
Attila Gimnázium, Feneketlen
tó, mérhetetlen remények) olyan
összetartó erő támad, ami erősebb, mint a kosok által vezetett
birkanyájé, mert érzelmi fedezete mellett az ész, a közös érdeklődés, az azonosító iskola és
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Meghívó
a 4. osztályosok szülei részére
Az Érdligeti Általános Iskola
vezetősége tisztelettel
meghívja
a saját és más iskolákból
érdeklődő
negyedikes tanulók szüleit
a következő eseményre:
Nyílt napok, órák
Az érdeklődő alsós szülők
bepillanthatnak az iskola
felső tagozatának
mindennapi életébe
a honlapunkon
megtekinthető
órabeosztás szerint
Időpont:
2014. november 25-26.
(kedd-szerda) 8 -13.30 óra
Helyszín:
Érd, Túr utca 5-7.
szám alatti iskolaépület
Kérem, tájékozódjanak
az iskola honlapján!
http://erdligeti.erd.hu

helyi társadalom
Gazdag õszi programok a krízishelyzetbe került családoknak

Az ideiglenes otthon is legyen igazi!
Szilvaszedés és lovaglás az Elvira majorban, közös kirándulás a martonvásári
Brunszvik-kastély parkjában, két színházlátogatás meg egy mókás Halloween party arázsolta szebbé az egyébként is kevesebb napfénnyel ránk köszöntõ, szürke,
õszi hétköznapokat az érdi Családok Átmeneti Otthonában – újságolta lapunknak
Bereiné Petrik Mária, az intézmény vezetõje, aki büszke arra, hogy lelkes és találékony kollégái minden lehetõséget megragadnak annak érdekében, hogy az ott lakók
igazi otthonnak érezzék a helyet, ahol fedélre és menedékre leltek egy idõre.
Bár a nyár sem telt eseménytelenül, igyekeztek érdekes és izgalmas programokat kínálni a látókörükbe került apróságoknak,
különösen azok számára, akik
ideiglenesen nem a saját otthonukban élnek – kezdte beszámolóját Bereiné Petrik Mária, aki érdi
Szociális Gondozó Központ tagintézményeként mûködő Családok
Átmeneti Otthona, valamint a
Gyermekjóléti Központ vezetője.
– Mint ismert, a mi látókörünkbe elsősorban olyan gyermekek kerülnek, akik valamiben
hátrányt szenvednek, ezért az
a feladatunk, hogy lehetőségeinkhez mérten elősegítsük a felzárkóztatásukat. Nincsenek például könnyû helyzetben azok
az apróságok, akik – leginkább
édesanyjukkal – hosszabb-rövidebb ideig a Családok Átmeneti
Otthonában tartózkodnak, ezért
az intézmény dolgozói a napi teendőik mellett arra törekszenek,
hogy olyan szabadidős programokat szervezzenek nekik,
amelyek nemcsak kikapcsolódást jelentenek, hanem olyan élményekhez juttatják őket, amelyeket még nem volt alkalmuk
megtapasztalni. Napokig meséltek például azokról a színházi
előadásokról, amelyeket nemrég
láttak, de nagyszerûen érezték
magukat például a közös gyümölcsszedésen is a városunkhoz
közeli birtokon. Természetesen,
mi azt szeretnénk, hogy amíg

az intézményünkben laknak, ne
szenvedjenek hiányt semmiben
sem, és úgy érezzék itt magukat, mint egy átlagos nagycsaládban. Amikor a helyzet úgy
kívánja, a Szociális Gondozó
Központ gyermekeket és családokat segítő tagintézményei
szívesen összefognak a jó cél
érdekében, mint ezen az őszön
is – hangsúlyozta Bereiné Petrik
Mária, majd sorolni kezdte, merre jártak, hogyan töltötték meg
értékes tartalommal a mindennapokat a Családok Átmeneti
Otthonában.
– Szerettük volna, ha az őszi
betakarítást nemcsak a tankönyvekből ismerik meg a gyerekek,
ezért megszerveztük, hogy a
közeli Elvira majorban részt vegyenek egy kis szilvaszedésben.
Mondanom sem kell, hogy a nebulók nagyon élvezték a friss
gyümölcs betakarítását, és érdeklődve járták körül a gyümölcsöst meg a szántóföldeket, majd
egymással versengve simogatták
és ülték meg a lovakat. Az ajándékba kapott ropogós almával
megpakolva, sugárzó arccal tértek haza az otthonba, a kellemesen fárasztó nap végén jóízûen
fogyasztották el a bográcsban
főtt gulyást, és egymás szavába
vágva idézték fel az aznapi, legkedvesebb élményeiket.
– A gyümölcsszedést két színházi látogatás követte. Mit néztek meg?

– Október elején előbb
az ExperiDance „Fergetes
– A királyné, a gróf és a cigánylány” címû táncshowját
élvezték a RaM Colosseumban.
A programon a dolgozók és a
gondozottak, gyermekek és felnőttek egyaránt részt vettek.
Nem sokkal később, október 5ére az Ága-Boga Nagycsaládosok
Egyesülete adott át nekünk
jegyeket a Bogármese címû
előadásra, amit szintén a RaM
Colosseumban, azaz a fővárosi Radnóti Miklós Mûvelődési
Központban láthattak, ezt
Sárközi Gyula Társulata adta
elő; ugyancsak egy mesés táncshow volt, és szintén elbûvölte
a színházlátogató kis érdi „különítményt”. Az oda- és hazautazást Récsei Krisztina, a Szociális
Gondozó Központ vezetője biztosította az intézmény költségvetéséből, és bizony nagyon
megérte, mert a gyerekeknek
maradandó élményt jelentett
mindkét táncelőadás. Hazafelé
egymásnak magyarázták, miről
szólt a darab, melyik színész
milyen karaktert alakított. Ha
voltak is már színházban, ilyen
előadásban még biztosan nem
volt részük, nem csoda, hogy
még napokig erről beszéltek az
otthonban.
– A szabadtéri programok is
helyet kaptak az őszi naptárban,
például a martonvásári kirándulás igen jól sikerült…

Vargáné Balogh Erika
igazgató

Horvát
közmeghallgatás
Az Érdi Horvát Önkormányzat
Közmeghallgatást tart
2014. december 2-án
(kedden) 18 órától
a Polgárok Háza
Dísztermében
(2030 Érd, Alsó utca 3.)
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A RaM Colosseumnál – az érdi „különítmény” apraja-nagyja körében is osztatlan sikert aratott a táncshow
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Martonvásári kirándulás - a kis csapat remekül érezte magát a martonvásári kastélyparkban, ahol nagy sétát tettek a friss levegõn

Szilvaszedés, szedd magad akció az Elvira majorban - aki még nem próbálta, most a szilvaszedésben ügyeskedhetett, bár sokan a ropogós almát
részesítették elõnyben
– Nem kell nagyon messzire
mennünk ahhoz, hogy egyszerre csodáljuk meg a természet és
az épített környezet szépségeit.
Martonvásár itt van a szomszédban, és egész napra szóló látnivalót kínál. A gyerekek szakmai
tárlatvezetéssel megtekintették a
Brunszvik-kastélyt, a Beethoven
múzeumot, nagyot sétáltak a
csodaszép kastélyparkban, ahol
őszi terméseket, változatos színekben pompázó faleveleket
gyûjtöttek, majd a rendezvényudvarban is jól érezték magukat. Legtöbbjüknek mégis a régi
játékokkal teli Óvodamúzeum
tetszett. Pár nappal ezelőtt
pedig a Családok Átmeneti
Otthonában tartottunk egy fergeteges Halloween partyt. Ha már
mások is tököt faragnak meg
jelmezt öltenek október utolsó
napján, úgy gondoltuk, mi sem
maradunk ki belőle. A dolgozók
egész nap díszítették az otthont,
süteményeket, szendvicseket
készítettek, és mindannyian
együtt „buliztak” ezen az estén
az otthon lakóival. Hogy még
izgalmasabb legyen, palacsintasütő versenyt is szervezünk,
amelyen a kék színû palacsinta
vitte el a pálmát. A legkisebbek

vicces ügyességi játékokban
vetélkedtek. Senki sem próbálta meg egyik programból sem
kivonni magát, mindenki részt
vett bennük, ráadásul a kollégák a közös programok kedvéért
szabadidejüket töltötték el az
otthon lakóival. Nem volt kötelező, de szívesen megtették, mert
az a céljuk, hogy az ideiglenes
otthon az ott élő gyermekek számára igazi otthon legyen. Olyan
otthon, ahol egy nagy család éli
mindennapjait. Fontosnak tartják azt is, hogy a gyerekeknek
minőségi kulturális élményben
legyen részük. Már tervezik is
a következő programot: ezúttal
a Fővárosi Nagycirkuszba próbálnak meg ingyen jegyekért
pályázni. Azt szeretnék elérni,
hogy az intézményben lakó családok összetartsanak, és minél
több időt töltsenek el együtt
úgy, hogy mindenki tevékenyen kivegye a részét. A közös
foglalkozások, kirándulások,
nemcsak összekovácsolják őket,
hanem megtapasztalják, hogy
a másokra való odafigyeléssel elfeledkeznek a saját gondjaikról,
és talán könnyebben veszik az
akadályokat is.

Bálint Edit
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Beszélgetés Bács Istvánnal, a város új alpolgármesterével

Bács István pár hete tölti csak be az alpolgármesteri tisztet, ám az érdiek régóta
ismerhetik: itt született, itt járt iskolába, és az egyetem után is városunkban, a
közszférában helyezkedett el. Cikkünkben azoknak szeretnénk bemutatni a város új
alpolgármesterét, akik még nem ismerik – és azoknak is, akik már többször találkoztak vele, hiszen lapunknak nemcsak magáról, hanem munkájáról, feladatairól,
terveirõl is beszélt.

Bács István: Egyik napról a másikra nem oldhatjuk meg azokat a problémákat, amelyek évtizedek óta fennállnak
Beszélgetésünkre kora reggel,
az irodájában került sor. Az asztalon elintézni-, aláírnivalók,
és már reggel nyolc óra után
csörögtek a telefonok… Ebben
számára semmi különös nincs,
hiszen rendszerint reggel hét
óra után már az irodájában van,
és általában este fél hétig dolgozik.
– Alig egy hónapja lett alpol‑
gármester. Szokatlan még ez a
munkakör?
– Nemigen érzek változást,
lényegében ugyanazokat a feladatokat végzem, mint eddig;
a polgármester munkáját segítem, ahogyan korábban is. Simó
Károly alpolgármester társammal zömmel a fejlesztéseket,
illetve az ezekhez tartozó területeket koordináljuk.
– Fiatalon lett alpolgármester.
Már diákként is politikai pályá‑
ra készült?
– Tulajdonképpen igen. A Vö
rösmarty gimnáziumban érett
ségiztem, és a Kertészeti Egye
temen tanultam tovább, okleveles kertészmérnöknek, de
időközben váltottam – nem itt
diplomáztam, hanem a Károli
Gáspár Református Egyetemen,
ahol jogász szakon végeztem.
A polgármesteri kabinet tagjaként kezdem dolgozni a hivatalban 2006-ban, majd a kabinet
vezetője lettem. 2010-ben lettem köztisztviselő, 2014-ig főtanácsadó voltam, most pedig alpolgármester. Emellett szerepet
vállaltam az érdi kézilabda sikereiben is. 2008-tól idén nyárig
én voltam a hazai kézilabdamérkőzések főrendezője is.
– Családos ember?
– Igen, feleségemmel neveljük a kislányunkat.
– Akkor közel állnak önhöz
az óvodai fejlesztések, amelyek
– ahogy polgármester úr a kö‑
zelmúltban bejelentette – tovább
folytatódnak.
– Igen, ez része a város által
most megfogalmazódó Integrált
Területfejlesztési Programnak.
Tudni kell, hogy a kormány, illetve az EU meghatározza, hogy
központi forrásokból milyen
célú fejlesztésekre fordíthatunk
pénzt. Ezek közé tartozik a szo-

ciális és egészségügyi, illetve
oktatási intézmények fejlesztése, valamint leszakadó városrészek revitalizációja. Ezért kerülhetett a programba Ófalu, illetve
a Bem tér megújítása, amire
önkormányzati forrásokon felül
is szeretnénk költeni, hogy javuljon az itt élők életminősége.
– Van‑e a felsoroltak között
(vagy ezeken kívül) olyan terü‑
let, ami különösen közel áll ön‑
höz, amivel kiemelten szeretne
foglalkozni?
– Igen, a 4‑es számú választókerület problémáinak megoldása – ez ugyanis az én választási
körzetem. Mindenképp szeretném megoldani a Gyula utca
alsó részének vízrendezését, a
Miklós utcában és környékén
szintén rendbe kellene tenni a
vízelvezetést és az utakat, az
Eszperantó térre is ráférne a
megújulás, és fokozottabban
oda kellene figyelni a két vasút közötti területre. Sajnos, az
elődeink idején kiépített vasúti aluljáró miatt az itt élők
nehezen tudják megközelíteni
ingatlanjaikat – erre a problémára megoldást kellene találni.
A Vörösmarty utca vízelvezetésével is foglalkozni kell, a járda
pedig felújításra szorul. Ezen
tervek egyike sem földtől elrugaszkodott, és talán a ciklus
végére meg is tudjuk valósítani
őket.
– Akár a képviselői keret ter‑
hére?
– Azért annál több pénzre van
szükség, és ezeket a forrásokat
valahogy elő is kell teremteni.
Sokan azt hiszik, hogy az önkormányzatnak korlátlan anyagi lehetőségei vannak. Azok a
közkeletû ellenzéki elképzelések, miszerint a polgármester
naphosszat a hivatalában üldögél egy kincsesládikán, és azon
töri a fejét, melyik közszolgáltatáson spóroljon még többet,
és hova öntsön még egy kis
sarat, hogy a városlakóknak
rosszabb legyen, természetesen
teljesen hamisak. A város költségvetési lehetőségei igencsak
végesek, és e szûk keretek között próbálunk meg lavírozni
és fejlesztéseket megvalósítani.
Azt se felejtsük el: nem elég
idehozni egymilliárd forint uni-

ós fejlesztési pénzt, az önerőt is
elő kell teremteni ahhoz, hogy
e projektek megvalósulhassanak. Nyilvánvaló tehát, ha lehetősége adódik a városnak, és
rendelkezésre áll 2-300 millió
forintja, azt mint önerőt fogja
felhasználni, hogy idevonzzon
további 2-3 milliárd forintot, és
nem ingyen jogosítványt osztogat, csak hogy egy példával
éljek, kiragadva egyet az ellenzéki kampányígéretek közül.
Ha már itt tartunk: pont a város,
illetve az önkormányzat anyagi
helyzete és lehetőségei ismeretében tartottam bicskanyitogatónak a felelőtlen ellenzéki
ígérgetéseket az önkormányzati választási kampány során.
Ellenfeleink ezekkel a blődségekkel bizonyították be totális
hozzánemértésüket és járatták
le magukat a választók előtt.
Nem arra gondolok, hogy „mi
vagyunk a legjobbak”, hiszen
mindent lehet jobban csinálni.
Mondok egy példát a Forma-1 területéről. A világbajnok Alonso
jól csinálja? Igen. Lehet jobban
csinálni? A szintén világbajnok
Hamilton biztos benne, hogy
igen. Ettől még rossz az, amit
Alonso csinál? Hamilton szerint se rossz. Az elért eredmény
a fontos. Nem beszélve arról,
hogy a hozzáértést azért bizonyítani is kell, a politikusi pályát pedig tanulni.
– Alpolgármesterként sok vá‑
lasztója megkeresi problémái‑
val?
– Naponta érkeznek hozzám
levelek, telefonok. Sajnos, azt
tapasztalom, hogy vannak olyan
emberek, akik semmivel sem
elégedettek. Ismét egy példa: az
egyik meredek utcában újraaszfaltoztuk a feltöredezett járdát.
Ezzel kapcsolatban az egyik érdi polgár – aki nem is az adott
utcában lakik – bejött hozzám,
és megfenyegetett: ha télen neadjisten arra jár és elcsúszik az
új aszfalton a meredek utcában,
be fogja perelni az önkormányzatot. Egy másik eset: leaszfaltoztattunk egy rossz minőségû,
sáros földutat. Azonnal felpanaszolták, hogy miért nem építtettük ki a szegélyt… Tudomásul
kell venni: egyszerre nem jut
pénz mindenre, és ha választhatunk, hogy tíz utcát leaszfalto-

zunk szegély nélkül, vagy egyet
szegéllyel, akkor az előbbit fogjuk választani.
Egyébként minden hozzám
érkező bejelentést, panaszt dokumentálok, a telefonon érkezőket is, és továbbítom őket a
megfelelő helyre: a jogi osztályra, vagy akár az ÉKFI-hez. Tudni
kell azonban, hogy egyik napról
a másikra nem oldhatjuk meg
azokat a problémákat, amelyek
gyakran évtizedek óta fennállnak. Az viszont nem fordulhat
elő, hogy a panasz bekerül a
fiók mélyére, a lakók pedig arról
panaszkodnak, hogy az előző
képviselőnek már szóltak, csak
sajnos mégse történt semmi…
– Imént problémákról beszélt.
Minden bizonnyal vannak si‑
kerélmények is.
– Persze. Jó látni például
azoknak az idős embereknek
az örömét, akiket születésnapjuk alkalmából felköszönt és
megajándékoz a város, vagy
az anyukák arcát, amikor átveszik a babacsomagot. Nagyon
szeretem azokat a „láthatatlan”
fejlesztéseket is, amelyek vagy
fel sem tûnnek az itt élőknek,
vagy pedig nem tudják, hogy
városi beruházás. Sokan emlékezhetnek például arra, hogy a
Budai úton, a régi buszpályaudvar oldalán korábban nem volt
járda; aki a bevásárlóközpont
felől közelítette meg a Kálvin
téri buszmegállót, az a sárban
gyalogolhatott. Mióta elkészült,
százak használják naponta, hiszen természetes. Sikerélmény
az is, hogy a központban lévő CBA üzlet környéke nagyon
kulturált lett – a kivitelezés
ugyan az üzlet tulajdonosának

A szerző felvétele

Tervek, fejlesztések, gondok és sikerélmények

2017-ben a régi Fácán közi óvoda helyett már egy új, modern intézmény
fogadhatja a gyerekeket
érdeme, ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a
város kérte a terület rendezését
a vállalkozótól. Az is öröm, ha
több hónapos tárgyalássorozat
keretében sikerül elérnünk,
hogy egy‑egy Volán-busz három perccel előbb vagy később
induljon (ilyen kérések gyakran
érkeznek hozzánk, de sajnos
a menetrend megváltoztatásában nem vagyunk illetékesek;
ezekben az ügyekben dönteni
nem, csak tárgyalni tudunk a
szaktárcával).
Az utóbbi időben egyik legnagyobb sikerélményem a Gyula
utcai óvoda volt. Nemrég került
sor az új intézmény utóellenőrzésére, ami soha nem látott
sikerrel zárult: az ellenőrök
(akik az uniós közremûködő
szervezettől érkeznek, és aprólékosan, nagy szigorral végzik
a dolgukat) mindössze két ap-

ró, adminisztratív hibát találtak. Máskor sem fedeznek fel
nagy hiányosságokat, legfeljebb
egy‑egy nyilatkozat hiányozhat,
de merem állítani: ez volt az
első olyan projekt, amelyben
semmilyen érdemi hiányosságot nem találtak. Köszönet illeti
ezért a kivitelezőt, a mûszaki
ellenőrt, illetve a pályázati csoportunkat.
– Ha már óvoda: mikor indul‑
nak a következő beruházások?
– Remélem, jövő nyáron el
tudjuk indítani a terveztetést, illetve a közbeszerzést, és legkésőbb 2016 tavaszán elindulhat
a két új intézmény megépítése.
Így 2017-ben megnyílhat Érd két
új óvodája, optimális esetben
négyszázhúsz plusz férőhelyet
adva a városnak, illetve az itt
élő kisgyermekes családoknak.

Ádám Katalin

3 D-S GERINC-FELTÉRKÉPEZÉS REGENERÁLÓ GERINCTERÁPIÁVAL.
Hogyan működik a CERAGEM regeneráló gerincterápia?
Ez egy szabadalmaztatott eljárás, ami komplex támogatást
nyújt az egész testnek. Először beméri a kezelt személy ge
rinchosszát, 3Ds gerincfeltérképezéssel letapogatja a gerinc
íveket. Ezt követően a 3Ds mozgás segítségével igyekszik
pontosan visszaalakítani akár oldalirányú, akár csavarodásos
elváltozás van a gerincben. Ezeket mikromozgatásos mód
szerrel korrigálja a készülék. Eközben a féldrágakőből készült
kezelőfej, 4060 Celsius fokos, Atípusú infravörös hőt juttat be
mélyen a szövetekbe, ezáltal intenzívebbé téve a keringést. Ahol
javul a keringés, ott gyógyul a test és csökken a gyulladás.

Álmodott már valaha fájdalommentes gerincről?
Ceragem V3 regeneráló Gerincterápiával ez az álom
megvalósítható!

A CERAGEM 3D-s regeneráló Gerincterápiás készülék
akupresszúrás kezelést is végez. Hogyan?
A kezelőfej kiemelkedésének kialakítása révén a CERAGEM
készülék megtalálja a kínai orvoslás által ismert akupresszúrás
pontokat. A gerincoszlop két oldalán található meridiánok
stimulálásával halad végig, megállva 88 mpes időközönként a
program által meghatározott helyeken, miközben folyamatosan
illeszti helyére a csigolyákat. A rendszeres használat már néhány
nap elteltével pozitív változásokat produkál. A Heim Pál Ortopé
diai Osztályán is használják készülékünket terápiás célból.
Milyen hatásai vannak a CERAGEM V3 Gerincterápiának?
A CERAGEM Gerincterápiás készülékei a szervezet öngyógyító
képességét indítják be. Egyrészt úgy, hogy javítja a keringést,
leveszik a rendellenes nyomást az ideggyökökről, így nemcsak
a zsibbadások, fájdalmak szűnnek meg a végtagokon, gerincen,
hanem a szervek is intenzívebben kezdenek el működni az aku
presszúra stimuláló hatása miatt. A gerinccsigolyák porcainak
tehermentesítése gerincsérvek elkerülése illetve fájdalmak
enyhítésére szolgál. Ellazítja az izomcsomókat, megszünteti a
görcsöket, stresszoldó hatása kiváló. Ajánlott öt éves kortól, az
egészségeseknek is. Rendszeres használatával az ideggyökök
egészségesen tudnak működni, és ezzel a szervezet helyes

működése biztosított hosszú távon. A tudomány mai állása sze
rint nincs olyan ember akinek a gerince ne meszesedne el, ha
nem tartja karban rendszeresen. A CERAGEM Gerincterápia ezt
a problémát tudja megelőzni illetve korrigálni, ha már kialakult.
Mozgásszegény életmód mellett napi 1 használattal fájdalom
mentesen tarthatja gerincét.
S

Exclusive Ajánlat
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Kipróbálható: CERAGEM GERINCTERÁPIA
(Márkakereskedés, márkaszerviz, adás-vétel helyben!)
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 7. Telefon: 06-1/205-3931
Mobil: 06-30/611-5350 Web: www.ceragembuda.hu
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ajánló

Kulturális és tudományos

programok
2014. november 24 – 30.

Szepes Gyula Művelődési
Központ
Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
Jegyvásárlás: hétfőtől – péntekig 10-18 óráig, hétvégén
rendezvénytől függően, a rendezvény előtt 1 órával.
A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők
kulturális, közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Száraz Istvánné
06-23-365-490/ 101

2014. november 30. vasárnap 17 óra
Bolyki Soul and Gospel Kórus
koncertje
Szervezők: Érdligeti Biblia
Közösség, Érd-parkvárosi
Református Gyülekezet,
Érd-parkvárosi Baptista
Gyülekezet
Belépő: 1500 Ft
Jegyek igényelhetők a szervező
gyülekezeteknél, illetve megvásárolhatók a kezdés előtt egy
órával a művelődési központ
pénztárában.

December 6-án, szombaton 9-12 óráig
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák, játékok cseréje, vására.
Minden vásárlót szeretettel
várunk!
Mikulásváró 2014.
December 6-án, szombaton 16 órakor
Mikulás Mackóországban
zenés bábjáték az Óperenciás
Bábszínház előadásában.
Belépő: 1000 Ft
Csomagjegy: 700 Ft
Minden 14 év alatti gyermek
csomagot kap a Mikulástól!
Jegyek elővételben december
1-ig kaphatók a művelődési
központ pénztárában.

November 24. hétfő 19 óra
Dumaláda
Aranyosi Péter és
Kovács András Péter
önálló estje
Belépő: 2600 Ft
November 29. szombat 20 óra
Kosaras Katalin Bál
a Sikulus zenekarral.
- tombola- családias hangulat
Mindenkit szeretettel vár a bál
házigazdája: Zelenka Lászlóné,
Ilonka. Jegyek csak elővételben
kaphatók november 15-én és 22-én
szombaton 9-16 óráig a művelődési
központban. Tel: 364-097, 0630/597-8817. Belépő: 3000 Ft

Vitalitás klub
Információ: Makai József
06 20/911-4652
November 24. hétfő
Dumaparti, esetleg nótázás is.
Előadó: Makai József
Kiállítás:
A kamarateremben
Színes világ
a Szigetszentmiklósi Alkotói
Kör Közhasznú Egyesület kiállítása. Megtekinthető december
5-ig.
Az előtéri kiállítótérben
Manó világ varázsa
Gombor József és Szép Adrien
a két felnőtt „ nagy gyerek”, kik
mesében élik furcsa életüket.

3276 expedíciós nap,
a múzeumalapító geográfus
újraolvasva
Teljes árú: 
400,Kedvezményes: 
200,Hely- és sporttörténeti kiállítás
Teljes árú: 
400,Kedvezményes: 
200,A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri
előadóterme 50 fős rendezvényekre
bérbe vehető kulturális, közművelődési alaptevékenységgel összeegyeztethető célokra.
Információ:
Kovács Nóra, 06-23/363-036

A fotógalériában
november – december hónapban
Érd képeken fotókiállítás
Érd a Duna-Art Fotóklub tagjainak szemével
Megtekinthető: hétköznapokon 10-19
óra között.

Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás
Keddtől – vasárnapig
10.00 – 18.00
Állandó kiállítások
1. Magyar utazók, földrajzi
felfedezők.
2. A Kárpát-medence tudományos feltárói.
3. 3276 expedíciós nap, a
múzeumalapító geográfus
újraolvasva
4. Hely- és sporttörténeti
kiállítás
Időszakos kiállítás
A Duna forrásvidékén a
Fekete‑erdőben
Tibád József fotókiállítása
Belépőjegy árak
Valamennyi kiállításra
Teljes árú: 
1.000,- Ft
Kedvezményes: 
500,Tárlatvezetési díj: 

3000,- Ft/kiállítás
Magyar utazók,
földrajzi felfedezők és
A Kárpát-medence tudományos
feltárói című kiállításra
Teljes árú: 
800,Kedvezményes: 
400,-

Könyvtári részlegeink
nyitva tartása
Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd: 
10 – 19 h
szerda: 
szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat: 
8 – 13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd: 
10 – 18 h
szerda: 
szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat: 
8 – 13 h

Tel.: 23/524-070)
hétfő: 
szerda: 
kedd, csütörtök: 
péntek: 

10 – 18 h
szünnap
12 – 17 h
10 – 17 h

Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér.
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd: 
12 – 18 h
péntek:
12 – 17 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek: 
zárva
hétfő: 
12 – 18 h
csütörtök: 
12 – 17 h

Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27.

Szeretettel várjuk
rendezvényeinken!

Bíró András dedikál
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
programja

Előzetes:

Klubok foglalkozásai:
Programok:

Megtekinthető: november-december
hónapban.
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Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb információt a
365-470 telefonszámon, vagy
a www.csukalib.hu honlapon
talál.
A felnőttkönyvtár
programja
28. (péntek)18 órától
Érdi Irodalmi Estek
Borbély László íróval beszélget
Urbán Péter.
Közreműködik: Dóka Andrea
színésznő.
Kedves gyerekek!
A Csuka Zoltán Városi
Könyvtár gyermekkönyvtára
meghirdeti az alsó tagozatos
diákok mesemondó versenyét.
A gyermekek ebben az évben
szabadon választhatnak egy
mesét vagy meserészletet.
(A műsoridő ne haladja meg az
5 percet!)
Minden iskolából 2-3 diák
jelentkezését várjuk.
A jelentkezési lapot
2014. november 28-ig
kérjük beküldeni a
Gyermekkönyvtárba!
A könyvtár részlegeibe
18 éves korig és 70 év felett
INGYENES a beiratkozás.
Családi jegy váltása, érvényes
diákigazolvány, pedagógus
igazolvány és nyugdíjas
igazolvány is kedvezményre
jogosít. (A Zenei könyvtár
díjszabása a fentiektől eltérő!)

A holokauszt margójára címû közelmúltban megjelent könyvét
dedikálja a szerzõ november 28-án 15–18 óráig a Bíró András
(Óperencia) Könyváruházban (Érd, Budai út 24.). A könyvvel
Bíró András édesapjának állít emléket, aki a második világháború idején egy internálótábor parancsnokaként sokat tett a
zsidó foglyok megmeneküléséért.

Rajzok Érdrõl
Emõdy Attila Ybl-díjas építésznek, a Szepes Gyula Mûvelõdési
Központ tervezõjének 2013-ban nyílt kiállítása az intézményben. Ezen a kiállításon az építész terveit és magyarországi,
valamint külföldi településekrõl, természeti tájakról készített
rajzait láthatták az érdeklõdõk. Ágó Mátyás fõépítész javaslatára Emõdy Attila Érd nevezetes épületeit, természeti értékeit
felkereste és a városról mintegy 30 rajzot készített. A rajzok
októberben a mûvelõdési központban egy kiállítás keretében
kerültek bemutatásra. Az Érdrõl készült rajzokon megjelenik a
Szent Mihály templom, a Duna, a minaret, az új városközpont,
a Magyar Földrajzi Múzeum épülete, kertje, a Kutyavár romjai,
a park Érdligeten és hangulatos utcarészletek.
Az alkotó Emõdy Attila e rajzokat a városnak adományozta,
a szerzõi joggal együtt, az esetleges késõbbi felhasználást is
engedélyezve. A grafikák õrzési helyeként a Szepes Gyula
Mûvelõdési Központot jelölte meg.
Köszönet illeti az építész grafikust önzetlen adományáért, a
város épületeinek, értékeinek a bemutatásáért.
A kiállítási anyag ismételten 2015 januárjában a Magyar
Kultúra Napja rendezvényhez kapcsolódóan lesz megtekinthetõ
a mûvelõdési központban.

Az Érdi Diabéteszes Gyermekekért és Fiatalokért Egyesület
szeretettel meghívja Önt és családját
Szabó Mária Myrtill
klinikai szakpszichológus közremûködésével
2014. november 22-én 10 órakor

Kamaszpanasz
címmel tartandó,
cukorbetegség és kamaszkor témájú elõadására.
Helyszín: Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola
(Érd, Fácán köz)
Érdeklõdni lehet a 20-537-0397-es telefonszámon.

NOVEMBERI
KIÁRUSÍTÁS!

SZŐNYEGHÁZ
KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS

~40x40 cm
Kézi kelim párnák
1-et fizet, 2-őt kap

70x140cm
gépi szőnyeg
12.000 Ft

5.000,-

BOMBA ÁR!

4.500 Ft
BOMBA ÁR!
SZŐNYEGEK TISZTÍTÁSA, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL!
Budapest XII., Krisztina krt. 11. (Széll Kálmán térnél)
Tel.: 212-4143 • H-P 10–18, Szo 10–14
www.kabiriszonyeghaz.hu • www.facebook.com/kabiriszonyeg

KELETI, ÚJ és RÉGI, KÉZI CSOMÓZÁSÚ ÉS GÉPI
SZŐNYEGEK KIÁRUSÍTÁSA 2014. DECEMBER 1-IG!

200x290cm
gépi szőnyeg többféle
80.000 Ft

39.990,Prémium minőség!

240x340cm
gépi szőnyeg többféle
110.000 Ft

300x400cm
gépi szőnyeg többféle
195.000 Ft

Prémium minőség!

Prémium minőség!

54.990,-

99.990,-

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:
Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. Nyomda: Bertalan László nyomdaigazgató 1225 Budapest, Campona u. 1. Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.

Érdi Újság

mûvelõdés
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Érd a Duna-Art Fotóklub tagjainak szemével

Részletekben rejtõzõ szépségek

Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.
november 24. hétfő

A szerző felvétele

Nem elég nézni, meg is kell látni annak a településnek
az értékeit és szépségeit, ahol élünk. Mi, hétköznapi
emberek leginkább közömbösen elmegyünk mindazon
apró csodák mellett, amire egy fényképezõgép mögött
vizsgálódó értõ szempár nemcsak rácsodálkozik, de
meg is örökíti. Ezt tették a Duna-Art Fotóklub tagjai is,
akik a kultúrház elõterében megtekinthetõ fényképeiken ezúttal az apró részletekben keresték és találták
meg azt a szépséget, amit érdemesnek láttak lefényképezni, és másokkal megosztani.

Körmendy Zizi, a Duna-Art Fotóklub vezetõje a kiállított fotók elõtt

Adorján József: Síkok, vonalak (Magyar Földrajzi Múzeum)
A szépség a részletekben lako‑
zik, legalábbis azokon az Érdről
készült fényképeken, ame‑
lyek november 4‑e óta látha‑
tók a Szepes Gyula Mûvelődési
Központ aulájában. Az „Érd
– Képekben” címû kiállítás fo‑
tóit a Duna-Art Fotóklub tagjai
készítették. Az volt a céljuk,
hogy olyan apró városrészle‑
teket, egy‑egy épület kiemelt
motívumait mutassák be, ame‑
lyek mellett nap mint nap ér‑
dektelenül elmegyünk. Az volt
a céljuk, hogy különleges szem‑
szögből láttassák a város épített
és természeti szépségeit.
– Nem szokványos érdi ké‑
peslapokat szerettünk volna
készíteni, hiszen az bárkinek,
akinek fényképezőgépe van, si‑
kerülhet – vezetett be szándéka‑
ikba Körmendy Zizi, a Duna-Art
Fotóklub vezetője. – Minket a
részletek, a motívumok ragad‑
tak magukkal, a középülete‑
ken, a köztereken vagy éppen
a Duna-part egy sajátos szem‑
szögből megragadott „darabja”
érdekelt. Azok a parányi rész‑
letek, amelyek mellett a város
lakói százszor, ezerszer elha‑
ladnak, és nem tûnik fel nekik.

Nem csoda, hiszen a hétközna‑
pokban munkába menet vagy
jövet, valahogy nem marad idő
és energia arra, hogy felfigyel‑
jenek ezekre a részletekre. Az
volt tehát a célunk, hogy ezek‑
kel a felvételeken megláttassuk
az érdiekkel azt, hogy váro‑
sunkban is rengeteg felfedezhe‑
tő szépség van. Igaz, a fotóklub
tagjai leginkább a természet
csodáit szeretik lefényképezni,
de most át kellett állni az épített
környezet apró szépségeinek
felfedezésére. Nem kis kihívás

2014. november 24 – november 30.

volt ez mindannyiuk számára,
hiszen a többség szeme elsősor‑
ban a természet fotózásra van
„kiélezve”, de ennek ellenére
derekasan helytálltak, hisz ren‑
geteg értékes fénykép készült
– tudtuk még meg a klubveze‑
tőtől. Tizenhárman vállalkoztak
a feladatra, majd a képeket egy
belső zsûri válogatta, amelynek
tagjai titkos szavazással dön‑
tötték el, melyek azok a szín‑
vonalas fotók, amelyek a falra
kerülhetnek.
Sokan a megszokott látványt
próbálták meg egy „nem meg‑
szokott” oldaláról vagy szögből
láttatni. Egy-két fotón a Dunapart is látható, de egészen más
perspektívából, más megköze‑
lítésből, mint amikor a tájat fo‑
tózná csak az ember. Érdemes
végignézni ezt a kis kiállítást,
és elidőzni egy‑egy fénykép
előtt, mert olyan apró részle‑
tekre mutatnak rá a fotók, ami
sokunknak – noha ezerszer is
elmentünk mellette – fel sem
tûnt – hangsúlyozta Körmendy
Zizi, aki azt is elárulta, hogy ő
ugyan két éve vezeti a Szepes.

Körmendy Zizi: Érdi szuperhold (Stop.Shop. parkoló)

Gyula Mûvelődési Központban
mûködő Duna-Art fotóklubot,
de a klub sok esztendővel ez‑
előtt alakult. Ennek ellenére
úgy véli, kevesen tudnak róla,
noha sokan fotóznak. Igaz, a
mai digitális eszközökkel nem
nehéz jó felvételeket készíteni,
ám az igazi mûvészi fotózás
ennél több hozzáértést követel.
A klubvezető elmondta még,
hogy nemcsak egymás között
osztják meg tapasztalataikat, ha‑
nem vendégelőadókat is hívnak,
akik a munkájukról mesélnek.
Körükben üdvözölhették többek
között Szekeres Jánost, az is‑
mert természetfotóst is. Havonta
kétszer tartanak klubnapot, de
ezen kívül fotókirándulásokat is
szerveznek, leginkább egynapo‑
sakat, de előfordult már, hogy
messzebbre is elutaztak egy
közös fényképezési tanulmány‑
útra. A klubban vannak kezdők
meg haladó fotósok is, de en‑
nek ellenére jól összeszokott a
társaság, szeretnek együtt dol‑
gozni, és megvitatni a szakmai
kérdéseket. Mindenkit szívesen
látnak, ha szeretnének fejlődni,
és érdeklődnek a minőségi fotó‑
zás iránt. A Duna-Art Fotóklub
tagjai minden páros hét kedd‑
jén, 18 órakor találkoznak az
Enikő utca 2. szám alatt. Akinek
hobbija a fényképezés, ott helye
ebben a csapatban!
Az Érd – Képekben címû ki‑
állítást viszont azoknak is ér‑
demes megtekinteni, akik nem
fényképeznek, mert a város új
arcát ismerhetik meg, olyan ap‑
rólékos részletekre kihegyezve,
amelyeket csak avatott szem
képes lencsevégre kapni, mi,
kívülállók pedig kedvükre gyö‑
nyörködhetünk bennük.

Bálint Edit

8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:15 Mozgás sportmagazin
9:45 Aggódunk érted…
Adj vért! Életet mentesz.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:25 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:55 Ízőrzők 17.
11:25 Fény-Kép kulturális magazin
15:50 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:35 Óceániai csavargások 4/1. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’
rendező: Cséke Zsolt
17:05 Mozgás sportmagazin
17:35 Fény-Kép kulturális magazin
18:05 Szembesítés 4. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – Győri Audi ETO
21:00 Szembesítés 4. rész
magyar dokumentumfilm. Rendező: Gulyás
Gyula 55’
21:55 Híradó ism.
22:10 Szibéria 17/3. rész magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
22:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:55 Híradó ism.

november 25. kedd

8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted…
Adj vért! Életet mentesz.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
9:10 Mozgás sportmagazin
9:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:55 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – Győri Audi ETO
11:25 Szembesítés 4. rész magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
16:05 Híradó
16:20 Fény-Kép kulturális magazin
16:50 Óceániai csavargások 4/1. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’
rendező: Cséke Zsolt
17:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:35 Bibliai Szabadegyetem 90/83.
18:35 Ízőrzők 18.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Bibliai Szabadegyetem 90/83.
20:30 Fény-Kép Kulturális magazin
21:00 Dögkeselyű
színes, magyar játékfilm, 1982 109’
16 éven felülieknek!
rendező: András Ferenc
szereplő(k): Cserhalmi György (Simon József)
Maria Gladkowska (Roska Cecília)
Temessy Hédi (Roska Mária)
22:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:05 Szibéria 17/3. rész magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
23:35 Híradó ism.

november 26. szerda

8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Óceániai csavargások 4/1. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’
rendező: Cséke Zsolt
9:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:30 Aggódunk érted…
Adj vért! Életet mentesz.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:10 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:40 Bibliai Szabadegyetem 90/83.
11:40 Szibéria 17/3. rész magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
16:05 Híradó
16:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:35 Szembesítés 4. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
17:30 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – Győri Audi ETO
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Óceániai csavargások 4/2. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’
rendező: Cséke Zsolt
20:30 Híradó ism.
20:45 Mozgás sportmagazin ism.
21:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:30 Óceániai csavargások 4/2. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’
rendező: Cséke Zsolt
22:00 Charlie Chaplin: Újjászületés
Burleszk
22:15 Szembesítés 4. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
23:10 Híradó ism.

november 27. csütörtök

8:00 Híradó
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Aggódunk érted…
Adj vért! Életet mentesz.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
9:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:40 Szembesítés 4. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
10:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
11:05 Charlie Chaplin: Újjászületés
Burleszk
11:20 Fény-Kép Kulturális magazin
11:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:20 Híradó
16:35 Mozgás sportmagazin
17:05 Ízőrzők 18.
17:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:45 Óceániai csavargások 4/2. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’
rendező: Cséke Zsolt
18:15 Mozgás sportmagazin

18:45 Charlie Chaplin: Újjászületés
Burleszk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 Bibliai Szabadegyetem 90/84.
21:00 Dögkeselyű
színes, magyar játékfilm, 1982 109’
16 éven felülieknek!
rendező: András Ferenc
szereplő(k): Cserhalmi György (Simon József)
Maria Gladkowska (Roska Cecília)
Temessy Hédi (Roska Mária)
22:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:00 Szembesítés 4. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
0:00 Híradó ism.

november 28. péntek

8:00
8:15
9:15
9:30

10:00
10:30
10:45

11:25
16:05
16:20
16:45
17:00
18:00
18:30
19:00
19:15
19:30
20:00

21:40
21:55
22:10
23:05
23:35

Híradó
Bibliai Szabadegyetem 90/84.
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Óceániai csavargások 4/2. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’
rendező: Cséke Zsolt
Szibéria 17/3. rész magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Aggódunk érted…
Adj vért! Életet mentesz.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
Fény-kép kulturális magazin
Híradó
Ízőrzők 18.
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Szembesítés 4. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
Mozgás sportmagazin
Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
Híradó
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
Isten hozta, őrnagy úr!
színes, magyar játékfilm, 1969 96’
12 éven felülieknek!
rendező: Fábri Zoltán
szereplő(k): Latinovits Zoltán
Sinkovits Imre
Híradó ism.
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Szembesítés 4. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
Mozgás sportmagazin
Híradó ism.

november 29. szombat

9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:00 Szibéria 17/3. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
10:30 Ízőrzők 18.
10:55 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – Győri Audi ETO
15:00 Híradó
15:15 Mozgás sportmagazin
15:45 Óceániai csavargások 4/2. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’
rendező: Cséke Zsolt
16:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/84.
17:30 Fény-kép kulturális magazin
18:00 Aggódunk érted…
Inzulinpumpa kezelés
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
19:30 Clyde Cook: Kell nősülni egy matróznak?
Burleszk
19:50 Aggódunk érted…
Inzulinpumpa kezelés
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
20:50 Szembesítés 4. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
21:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
ism.
22:15 Clyde Cook: Kell nősülni egy matróznak?
Burleszk
22:35 Isten hozta, őrnagy úr!
színes, magyar játékfilm, 1969 96’
12 éven felülieknek!
rendező: Fábri Zoltán
szereplő(k): Latinovits Zoltán
Sinkovits Imre

november 30. vasárnap

9:00
9:30
10:00
10:10
10:40
10:55
11:20
15:00
15:30

16:30
16:45

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

Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
Mozgás sportmagazin
Csak tükörben – vallási műsor 10’
Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Ízőrzők 18.
Bibliai Szabadegyetem 90/84.
Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
Aggódunk érted…
Inzulinpumpa kezelés
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Isten hozta, őrnagy úr!
színes, magyar játékfilm, 1969 96’
12 éven felülieknek!
rendező: Fábri Zoltán
szereplő(k): Latinovits Zoltán
Sinkovits Imre
Csak tükörben – vallási műsor 10’
Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
Szembesítés 4. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
Szibéria 17/4. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
Mozgás sportmagazin
Polgár-társ
– vallás, nemzetiség, civil társadalom
Clyde Cook: Kell nősülni egy matróznak?
Burleszk
Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
Fény-Kép kulturális magazin
Szibéria 17/4. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
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Kopor Tihamér: Végvár címû könyvének bemutatója a könyvtárban

Hogy harminc év sok vagy kevés, megítélés kérdése. Ennyi esztendõ alatt, akár
beismeri, akár nem, bizony öregszik az ember - de vajon el tudjuk-e képzelni most,
hogy mivé lesz a világ, milyen képet mutat majd a magyar társadalom ennyi év
múlva? Rosszabbá, vagy még annál is rosszabbá fajulnak a most is szembetûnõen
rossz irányba tartó nemzetközi folyamatok? Szóval: mi vár ránk 2044-ben? Egy változatát ennek a jövõnek mindenesetre megtudhatjuk Kopor Tihamér: Végvár címû
regényébõl, amelynek november 5-i bemutatóján Bognár Nándor, az Érdi Újság
fõszerkesztõje beszélgetett a szerzõvel.

Elgondolkodtak‑e már azon, mi lesz itt harminc év múlva? – tette fel a kérdést a könyvbemutató hallgatóságának
Bognár Nándor
Vajon el tudjuk‑e képzelni, ho‑
gyan élünk majd harminc év
múlva? Gondolkoztak‑e már
azon, milyenek lesznek az is‑
kolák, a közigazgatás, a rend‑
őrség, a hivatalok, a munkahe‑
lyek? – ezekkel a kérdésekkel
indította a Csuka Zoltán Városi
Könyvtárban november 5-én
megtartott érdi könyvbemutatót
Bognár Nándor, az Érdi Újság
főszerkesztője, majd hozzá‑

tette: nem túlzottan egyszerû
ezekre a kérdésekre válaszolni,
de szerencsére ez most nem
is a mi dolgunk, mert Kopor
Tihamér már megtette. Õ volt
annyira bátor, hogy nemcsak
végiggondolta mindezt, ha‑
nem meg is írta Végvár címû
könyvében, amelynek alcíme:
Magyarország 2044. Mielőtt a
főszerkesztő a kötet szerzőjét
vízióiról, félelmeiről, jövőbe lá‑

tásáról faggatta volna, Bencsik
Ildikó, a könyvtár igazgatóhe‑
lyettese egy megrázó részletet
olvasott fel a könyvből.
– Nem félsz? – kérdezte utá‑
na Bognár Nándor Kopor
Tihamértől. – Mert tudjuk, a
rossz dolgokat jósolók néha nagyon pórul járnak…
– Maradjunk annyiban, hogy
nem szeretném, ha a jövőnknek
ez az itt leírt változata bekövet‑

kezne – hangzott a határozott
válasz.
– A hallgatóságot talán megzavarták az elhangzottak. Mi
ez, politikai pártos jövendölés?
– faggatta tovább a könyv író‑
ját.
– Ez csak a napjainkban is
már mindennapos tévés eleme‑
ket görgeti végig, az erőszakos
bûncselekményektől egészen
a terrorizmusig, amivel egy
sokszínû, félelmetes képet sike‑
rült összerakni.
– Ha nem szeretnéd, hogy
mindez megvalósuljon, miért
írtad le?
– Azért, hogy más se szeres‑
se! – hangzott a szerző válasza,
majd kifejtette: könyvét afféle
„vészcsengőnek” szánta, annál
is inkább, mert mi, emberek,
szeretünk elrejtőzni mindattól,
amitől félünk. Ha nem tudunk
róla, talán magunk is elhisszük,
hogy olyan, mintha nem is len‑
ne. Sokan például azért nem
mennek el szûrővizsgálatokra,
nehogy kiderítsék az orvosok,
hogy valami nagy baj van. Pedig
ha idejében felfedeznék, sok
esetben még lehetne védekezni
a betegséggel szemben, talán fel
tudnák venni a harcot ellene.
– A regény megírása sem egy
pillanat mûve volt – folytatta
Kopor Tihamér –, és amikor
ez a könyv készült, még nyo‑
ma sem volt például annak a
mészárlásnak, amit az iszlám
terroristák tömegesen követnek
el napjainkban. A világ a létre‑
jötte óta kultúrák harcának a
színtere. Nem létezik vákuum,
ha egy kultúra kivonul, vagy
eltûnik, egy másik azonnal el‑
foglalja a helyét. Számomra az
iszlám tiszteletre méltó, de ott,
ahol van, és nem itt nálunk!
Ha tehát mi feladjuk az állása‑
inkat, akkor más szokásokkal,
erkölccsel, értékrenddel mások
fognak a helyünkbe lépni. Pár
éve még úgy tûnt volna, hogy
túlhangsúlyoztam, de ma már,
sajnos, egyre nyilvánvalóbb,
hogy nem.
– Van, aki politikai könyvnek
tartja a regényed. Valóban az?
– hangzott az újabb kérdés.
– Olyan nincs, hogy az ember
„nem politizál”. A város ügyei‑
vel való foglalkozás is politika.
Akár még egy gyermekverssel is
politizálunk. A politika mindig,
mindenütt jelen van az életünk‑
ben, persze, nem pártpolitika
formájában. Ha így nézzük, ak‑
kor politikai könyv is, hiszen
a bevándorlás kérdése mi más
lehet, ha nem politika. A könyv
erről is szól.
– Meg egy kicsit a magánéleti
kapcsolatokról is. Szerelmek is
szövődnek a regényben…
– Igen, azokról is, hiszen
szereplői hús-vér emberek.
Szerelembe esnek, boldogok,
de csalódnak is, mint az életben
oly sokan és oly sokszor mi is.
– A jövőbe látás az élet számos területét érinti a könyvben.
Fő vonulata a bevándorlás, az
iszlám térhódítása nálunk. Mit
kellene még kiemelni?
– Most, hogy beszélünk ró‑
la, rájöttem, hogy „túl sûrû”
így a regény. Túl sok területet
érint, és abból, amit most felve‑
tettünk, talán reménytelennek
látszik a jövő, de megnyugta‑
tok mindenkit, hogy mégsem
az! Igaz ugyan, hogy az or‑
szág két részre, egy központi‑
ra és egy perifériára szakad a
könyvben, ami talán a török
hódoltság idejére volt jellemző.
A legszörnyûbb, ha mindez a
szellemiség elpusztításával jár,
ám ha van felemelkedés, akkor
remény is van a változásra.
– A jövő társadalmában még
a táplálkozási szokások is riasztóak. Borsódzik az ember háta

A szerző felvételei

Mi lesz itt harminc év múlva..?

Milyen lesz Magyarország 2044-ben? Errõl szól a Végvár címû könyv

A könyv szerzõjével Bognár Nándor, az Érdi Újság fõszerkesztõje beszélgetett

Bencsik Ildikó, a könyvtár igazgatóhelyettese részleteket olvasott fel a
regénybõl

A szerzõ az érdeklõdõk kérésére örömmel írta alá a megvásárolt könyveket
a mesterségesen előállított élelmiszerektől! – vetette fel Bognár
Nándor.
– Ami igazán borzalmas
– fogalmazott Kopor Tihamér
–, hogy a regényben leírt jö‑
vőképnek a megalapozása
épp napjainkban történik.
Vannak, akik úgy látják, még
harminc év sem kell hozzá,
hogy például az élelmezésben
egyre több szintetikus úton
előállított ételt etessenek meg
velünk. Mégis úgy gondolom,
hogy rajtunk múlik, mikor,
mit „etethetnek meg” velünk
az élet minden területén. Nem
szabad gondolkodás nélkül
elfogadnunk mindent, amit
ránk akarnak sózni. Ha ismer‑
jük az ellenséget, védekezni
is tudunk ellene. Mint amikor
a viharjelzésre hallgatva nem
evezünk ki a tó közepére.
Ha tudjuk, hogy jön a vihar
– bár kikerülni nem sikerül
– bizonyos ellenintézkedése‑
ket megtehetünk azért, hogy
minimalizáljuk a károkat. Az
volt a szándékom, hogy erre
hívjam fel a figyelmet – hang‑

súlyozta a Végvár címû könyv
szerzője.
A szerzőnek első könyve Fo
lyondár címmel jelent meg.
A Végvár ugyan a kiadását illető‑
en a második, de mint kiderült,
előtte készült el a Remete, amely
számos novellával együtt még
megjelenésre vár. Úgy tûnik, hogy
a könyvbemutató résztvevőinek
igencsak megindította a képzelő‑
erejét a jövőbe látó regény, mert
úgy tették fel kérdéseiket Kopor
Tihamérnek, mintha igazi szak‑
értője lenne a három évtized múl‑
va bekövetkező eseményeknek.
Majd végül arra végkövetkezte‑
tésre jutottak: fontos, hogy min‑
denekelőtt a jelenünkkel legyünk
tisztában, és ne hagyjuk, hogy
mások diktálják miről, mit gon‑
doljunk, hanem merjük felvállalni
a saját véleményünket, még akkor
is, ha az nem mindig egyezik a
tömegek elképzeléseivel.
A könyvbemutató végén Ko
por Tihamér a résztvevők ké‑
résére természetesen szívesen
írt ajánlást a megvásárolt köny‑
vekbe. 
Bálint Edit
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Bemutatkozás egy sportos iskolában

Az olimpiai bajnok csábítása
Az Úszószövetség vezetõi nem örültek volna Gergely István toborzójának az Érdi
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium negyedikeseinek körében. A kétszeres olimpiai bajnok vízilabda kapus kedvenc játékának szépségeit ecsetelte
az úszás egyhangúságával szemben. Gergely István azt mesélte a csillogó szemû
gyerekeknek, hogy nyolcévesen kezdett úszni, aztán nemsokára unalmassá vált
számára a faltól falig való tempózás. Az elsõ csábító szóra váltott, s bár eleinte
ugyancsak szokatlan volt a vízben labdázás, hamarosan ráérzett a csapatjáték ízére. Az olimpiai bajnok kapus talán a labdánál is fontosabbnak tartotta a csapatjáték
közösségteremtõ és formáló erejét.
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Vízilabda toborzó
A Budapesti Honvéd Vízilabda szakosztálya felvételt hirdet
2002., 2003., 2004., és 2005. évben született
úszni tudó fiúk és lányok részére.
A jelentkezés helyszíne: ÉRD ARÉNA uszoda
Idõpont:
2014. november 20. csütörtök 18.00-óra
A továbbiakban az edzések helyszíne
ugyancsak az ÉRD ARÉNA uszodája.
Jelentkezés:
Vargáné Gazdag Erika edzõnél
a 06 30 965 9988 telefonszámon
Információ:
dominobhse@t-email.hu,
illetve
a 06 30 510 4151 telefonszámon
Kérjük a jelentkezõket, hogy úszófelszerelést
hozzanak magukkal (úszónadrág, papucs, törölközõ)

Megbízható társ
a kertben!
A STIHL gépeivel
öröm a munka

A tornaterem padlóján ülõ gyerekek érdeklõdõ tekintettel hallgatták a föléjük magasodó óriást
Szívet melengető látvány volt,
amint a tornaterem padlóján ülő
gyerekek érdeklődő tekintettel
hallgatták a föléjük magasodó
óriást. Ügyes lélektani húzással
ugyanis Gergely István nem a
kikészített székek egyikén ülve
mesélt a gyerkőcöknek – a fiúk
és a lányok együtt lehettek vagy
százan –, hanem felállva, a hangosító mikrofont félretéve, kellemes baritonján kérdezz–feleleket játszott. A fegyelmezett, de
láthatóan magukat jól érző diákok hangos ovációval válaszoltak minden kérdésére, és amikor
a nemrég visszavonult kapus
feltette az inkriminált kérdést,
hogy ki szeretne vízilabdázni,
a gyerekek legalább egyharmada emelte fel kezecskéjét. Aztán
amikor az úszótudásukról szóló
kérdés után ismét a vízilabdára
került a sor, akkor már kétharmaduk gondolta úgy, szívesen
megpróbálkozna a vizes labdajátékkal…
Amikor a gyerekek aktivitása a tetőpontra hágott, Gergely
István előállt a farbával: november 18-dikán kedden, majd pedig csütörtökön toborzót tartanak a Gárdonyi tanuszodában,
mindkét alkalommal este hat
órakor. Tesztelik az érdeklődőket, értelemszerûen elsősorban
az úszótudás valamint a labda-

érzék szerepel a játékos programban.
– Ez a toborzó elsősorban
a szülőknek szól – vélekedett
Pintérné Bernyó Piroska, az Érdi
Gárdonyi Géza Általános Iskola
és Gimnázium kedves mosolyú igazgatónője. – A kora esti
edzési időpont a 9-12 évi közötti
gyerekek részére csak akkor érhető el, ha a szülők vagy valaki
más vállalja a kicsik oda-vissza
kisérését. Ha a szülők nem is
tekintik áldozatnak, kétségtelen,
hogy meglehetősen kötött elfoglaltságot jelent a gyerekek edzése. Természetesen a gyerekek
választják meg a sportágaikat,
de végül is a szülők döntenek,
vállalják‑e az edzést.
A Gárdonyi igazi sportos iskola,
az évfolyamonkénti két osztályból nagyon sokan járnak edzésre
és sportolnak versenyszerûen.
A teljesség igénye nélkül sorolja
az igazgatónő az úszást, kézilabdát, kungfut és a focit, amely sok
diákot megmozgat. Összesen tíz
sportágban edzik magukat a fiatalok. A versenyszerûen sportolók kisebb kedvezményeket is
kapnak az iskolától. Az igazolt
játékosoknak a heti ötből csak
két testnevelési órán kell részt
venniük. Kikérővel edzőtáborba
és versenyekre is elmehetnek a
diákok a szorgalmi időszakban.

A sportolók akaratlanul is meghálálják a kedvezményeket, állítja az igazgatónő, mert fegyelmezettségükkel az aktív sportolók a
többieknek is példát mutatnak.
Ezért is támogatta az iskola a
toborzót, amely a szomszédban
lévő tanuszoda miatt szinte kínálja a vízilabdát.
A bemutatkozó
látogatás
szervezője Novák Ferenc, a
Budapesti Honvéd vízilabda
szakosztályának vezetőségi tagja volt. Novák úr ősérdiként egy
másik labdával hódolt sportszeretetének. A nagyobb méretût,
a focilabdát váltotta nála, igaz,
nem sportolóként, a vízilabda.
Innen viszont már érthető, hogyan került a Honvéd megbízásából Gergely István és a vízilabda Érdre. Novák Ferenc még
azt is elmondta az előtoborzón,
hogy bár a világ legszínvonalasabb bajnoksága a magyar vízilabda OB-1, viszonylag kevesen
játsszák ezt a sportágat. Az első osztályú csapatok azokban
a városokban próbálnak játékosokat toborozni, ahol megfelelő
méretû uszoda áll rendelkezésre.
A Honvédnak kapóra jött Novák
Ferenc kötődése és Érd közelsége, meg persze a nagyszerû
itteni uszoda, hogy fiókcsapatot
alakítson a megyei jogú városban. 
Szöllős István

STIHL FS 55

1+1 év*
JÓTÁLLÁS

74 900 Ft

ÚJ STIHL MS 170

1+1 év*
JÓTÁLLÁS

54 900 Ft

Motorfűrészek kertápoláshoz
Teljesítmény
Lökettérfogat
3
(kW/LE)
(cm )
MS 170 (PMMC3)
30,1
1,2/1,6
MS 171 (PM3)
31,8
1,3/1,8
MS 181 (Pm3)
31,8
1,5/2,0
MS 181 C-BE (Pm3)
31,8
1,5/2,0
MS 211 (Pm3)
35,2
1,7/2,3
MS 211C-BE (Pm3)
35,2
1,7/2,3
MS 231 (Pm3)
42,6
2,0/2,7
MS 231 C-BE (Pm3)
42,6
2,0/2,7
MS 251 (Pm3)
45,6
2,2/3,0
MS 251 C-BE (Pm3)
45,6
2,2/3,0
Motorfűrészek mezőgazdasági és kertépítési célokra
50,2
2,6/3,5
MS 271 (RSC)
55,5
2,8/3,8
MS 291 (RSC)
59,0
3,1/4,2
MS 311 (RSC)
64,1
3,3/4,5
MS 391 (RSC)
Speciális motorfűrészek
23,6
1,0/1,34
MS 150 TC-E (PM3)
30,1
1,3/1,8
MS 192 T (PMMC3)
35,2
1,8/2,4
MS 201 T (Pm3)
Motorfűrész
76,5
4,4/6,0
MS 461 R (RHD)
Motorfűrészek erdőgazdálkodáshoz
Teljesítmény
Lökettérfogat
3
(kW/LE)
(cm )
MS 201 (PM3)
35,2
1,8/2,4
MS 241 C-M (PM3)
42,6
2,2/3,0
MS 261 (RSC)
50,2
2,8/3,8
MS 261 C-M (RSC)
50,2
2,9/3,9
MS 362 (RSC)
59,0
3,4/4,6
MS 362 C-M (RSC)
59,0
3,5/4,6
MS 362 C-MQ (RSC)
59,0
3,5/4,6
MS 441 (RSC)
70,7
4,2/5,7
MS 441 C-M (RSC)
70,7
4,2/5,7
MS 461 (RSC)
76,5
4,4/6,0
MS 661 (RSC)
91,1
5,4/7,3
MS 661 C-M (RSC)
91,1
5,4/7,3
MS 661 C-M (RSC)
91,1
5,4/7,3
MS 880 (RS)
121,6
6,4/8,7
Elektromos fűrészek
Teljesítmény
felvétel (kW)
1,7
MSE 170 C-BQ CM PMMC3
1,9
MSE 190 C-BQ CM PM3
2,1
MSE 210 C-BQ CM PM3

Tömeg
(kg)
4,1
4,3
4,3
4,6
4,3
4,6
4,9
5,2
4,9
5,2

Vezető-lemez
(cm)
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

AKCIÓS ÁR

5,6
5,6
6,2
6,2

40
40
40
40

152 900 Ft
162 900 Ft
173 900 Ft
183 900 Ft

2,6
3,1
3,7

30
30
35

128 900 Ft
109 900 Ft
183 900 Ft

7,0

50

369 900 Ft

Tömeg
(kg)
3,9
4,7
5,2
5,2
5,9
5,8
5,9
6,6
6,6
6,7
7,4
7,4
7,4
9,8

Vezető-lemez
(cm)
35
40
40
40
40
40
37
45
45
45
50
50
71
63

AKCIÓS ÁR

Tömeg
(kg)
4,2
4,4
6,2

Vezető-lemez
(cm)
35
35
45

AKCIÓS ÁR

54 900 Ft
69 900 Ft
79 900 Ft
92 900 Ft
94 900 Ft
116 900 Ft
123 900 Ft
137 900 Ft
137 900 Ft
152 900 Ft

183 900 Ft
189 900 Ft
179 900 Ft
219 900 Ft
219 900 Ft
259 900 Ft
269 900 Ft
249 900 Ft
264 900 Ft
247 900 Ft
279 900 Ft
309 900 Ft
329 900 Ft
399 900 Ft

74 900 Ft
89 900 Ft
99 900 Ft

Ajándék PiccoDuro lánc
M-TRONIC motorvezérlés
Ajándék STIHL HP Ultra motorolaj
10 000 Ft TIPP kedvezmény
1l-es STIHL HP Ultra vásárlása esetén + 1 év jótállás

Az árak bruttóban értendők! Az akció 2014. november 30-ig ill. a készlet erejéig tart. A lista nem teljes, érdeklődjön üzleteinkben.

Amiért kétszeresen is felnéztek a gyerekek Gergely Istvánra
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Kedvezményes árú gyógymasszázs már Érden is

Tájékoztató
az Érd és Környéke 
Ipartestület
rendezvényeiről

Gyógyír testnek és léleknek
Van egy régi gyógyeljárás, amit
feltehetően már az ősember
is használt, többé-kevésbé mi
magunk is alkalmazzuk, és az
orvostudomány is elismeri – ez
a masszázs. Van, aki saját maga gyúrja, nyomogatja a fájós
testrészt, van, aki a házastársát
kéri meg rá, dögönyözze meg
egy kicsit a hátát, de az igazán
hatékony, gyógyító masszázst
képzett masszőrök, masszőzök
végzik (a különbség a kettő
közt mindössze annyi, hogy a
maszszőr férfi, a masszőz pedig nő).
Érden szakorvosi beutalóval
több helyen is elérhető ez a szolgáltatás, mostantól viszont azok
is kedvezményes áron masszíroztathatják meg magukat, akiknek nincs orvosi beutalójuk.
A Buda-környéki Látássérültek
Közhasznú Egyesülete (Buláke)
és a Dr. Romics László Egész
ségügyi Intézmény közti együtt
mûködésnek köszönhetően a
szakorvosi rendelőben heti egy
alkalommal a sokéves tapasztalattal rendelkező gyógymasszőr, Kozma István fogadja a
gyógyulni vágyókat.
A szakembert múlt pénteken
kerestük fel, és beszélgettünk
el vele a masszázsról és hatásairól – amit ki is próbálhattunk.

Először arról kérdeztük: kiknek
ajánlható a gyógymasszázs?
– Azoknak, akik ortopédiai,
mozgásszervi betegségekben
szenvednek, illetve reumatológiai elváltozások esetén.
A gyógymasszázs segít abban,
hogy állapotuk ne romoljon,
hanem javuljon, sőt, akár a
gerincmûtétet is elkerülhetik vele. Daganatos betegeknek, illetve
fokozott vérzékenységgel járó betegség, fertőzéses bőrelváltozások
és heveny gyulladásos betegségek, illetve friss sérülések esetén
nem ajánlom a kezelést, visszérproblémákkal küzdőknek pedig
csak deréktól felfelé – mondta a
gyógymaszszőr, aki a szakorvosi
rendelőintézetben beutaló nélkül
fogad, a Termál Hotelben viszont
már évek óta kezeli a beutalóval
érkező betegeket.
– 2006. óta vagyok gyógymasszőr. Évekig éltem kezeletlen cukorbetegséggel, ami miatt
tönkrement a látásom. Miután
kiderült, hogy cukorbeteg vagyok, pályát – és életmódot
– változtattam. Sokat teszek
azért, hogy az egészségem megmaradjon, és szeretnék másoknak is segíteni – hangsúlyozta
Kozma István, akit leggyakrabban gerinc- és csípőproblémákkal keresnek fel az emberek.

A szerző felvétele

A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete
és a szakorvosi rendelõintézet együttmûködésének
köszönhetõen már Érden is igénybe veheti a lakosság
a Buláke képzett gyógymasszõrjének szolgáltatásait, mégpedig beutaló nélkül és kedvezményes áron.
Kozma Istvánnal, aki péntekenként várja a betegeket
az egészségügyi intézményben, a gyógymasszázs
hasznáról, elõnyeirõl beszélgettünk.

Kozma István gyógymasszõr beutaló nélkül, kedvezményes áron fogadja a
vendégeket péntekenként a rendelõintézetben
– Ezek az elváltozások sok
olyan panaszt eredményeznek,
amelyekről nem is gondolnák
az emberek, hogy ide vezethetők vissza: bicegő járás, térdfájás, ízületi kopások. A masszázs
ezekben az esetekben hatékony
segítséget jelent, de mindenképp szükség van a beteg aktív
közremûködésére is a jó és minél gyorsabb eredmény elérése
érdekében – gondolok itt példá-

ul a gyógytornára, úszásra – jegyezte meg a gyógymasszőr.
Hogy mennyire hatékony lehet akár egy pár perces nyakmasszázs is – ha szakértő végzi
–, azt e cikk írója is megtapasztalhatta; igaz, azt is, hogy
a gyógymasszázs némi fájdalommal is jár – kezelés után
azonban úgy érzi magát az ember, mint egy jó, a „berozsdásodott” porcikákat átmozgató

2014. november 26-án
az Érd és Környéke
Ipartestület
Gázszerelők továbbképzése
címmel
tanfolyamot szervez
a 30/2009 (XI.26.)
rendelet szerint.
A nyilvántartást
a területileg illetékes
Mérésügyi és Műszaki
Bizottsági Hatóság
végzi.

tornát követően. (Nem véletlenül alkalmazzák a masszázst
gyógytorna előtt az izomzat kilazítására.)
Aki szeretné Érden kipróbálni
ezt a szolgáltatást, telefonon kérhet időpontot, a Buláke irodáján,
hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra
között, a 23/789-885-ös, illetve a
20/455-6999‑es telefonszámon.
A vendégek most bevezető áron
vehetik igénybe a szolgáltatást:
30 perc 2000 forintba kerül (ami
jelentősen olcsóbb a szokásos
árnál), ezt az összeget a helyszínen kell fizetni (aki akar, egy
órás masszázst is kérhet).
A Buláke arra kéri a maszszázsra jelentkezőket, ügyeljenek a higiénés szabályok betartására, ahogy ezt masszőreik is
teszik. Fontos, hogy a vendég
hozzon magával tiszta lepedőt
– aki ehhez nem ragaszkodik,
az a helyszínen 500 forintért vásárolhat masszőrlepedőt, amit
több alkalommal is használhat.
A masszázsról további információt az egyesület honlapján
(www.bulake.hu) találnak az
érdeklődők.
Kozma István a bejelentkezett vendégeket a szakorvosi
rendelőintézet első emeletén, a
125-ös szobában várja pénteken
8 és 16 óra között.

Ádám Katalin

A nyilvántartásba vétellel
megszerzett jogosultság
érvényességét
újabb eredményes
vizsgával meg kell erősíteni.
Várjuk jelentkezését
az ipartestület
23/520-175-ös
telefonszámán vagy
e-mailen:
ipterd00@ipterd.hu

A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete a kistérségben élő látássérültek mindennapjait segíti, többek közt
azzal, hogy munkát biztosít tagjainak. Budaörsön már régóta
együttmûködnek az egészségházzal, ahol látássérültek maszszíroznak. Ez a szolgáltatás nagy népszerûségnek örvend; a
gyengénlátók és a vakok igazán otthonosan mozognak ezen a
területen, és egyre több helyen ismerik fel, hogy a vak és gyengénlátó masszőrök valóban kiváló szakemberek. Érden most
novemberben indították el ezt a szolgáltatást, együttmûködve a
Dr. Romics László Egészségügyi Intézménnyel.

A dm profilja a drogéria jellegű cikkek önkiszolgáló rendszerben
történő értékesítése. A vállalat nemzetközi háttérrel rendelkezik
és közel 260 üzletet működtet országszerte.
Érden található logisztikai központunkba keresünk
új munkatársat az alábbi pozícióba:

CÍMKÉZŐ
6 órás, kétműszakos munkarendben
Elvárások:
n

n

n

n

8 általános iskolai végzettség
Monotonitástűrés, precizitás
Jó fizikai állóképesség
Felelősségteljes munkavégzés

n

n

n

n

Előny:
Hasonló területen, pozícióban
szerzett tapasztalat

n

n

Feladatok:
dm márkás termékek, valamint
magyar nyelvű címke nélküli
termékek címkézése
Címkézési irányelvek betartása
A címkén és a terméken feltüntetett szavatossági idő figyelése
Előírt mennyiségi és minőségi
normák teljesítése
Az elvégzett napi munka pontos,
naprakész nyilvántartása

Munkavégzés helye:
2030 Érd, raktár
Az utazáshoz céges buszt biztosítunk.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szívesen csatlakozna
a dm csapatához, kérjük, kattintson a www.dm-drogeriemarkt.hu
Karrieroldalán az „Állásajánlataink” menüpontra, és jelentkezzen a pozícióra.
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Tízéves az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület

Közös a múlt és közös a jövõ

A szerző felvételei

Lengyelország legfontosabb állami ünnepét, a függetlenség napját követõ hétvégén, november 15-én, szombaton ünnepelte meg fennállásának tizedik évfordulóját
az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület. Ebbõl az alkalomból Konrád Sutarski
költõ rövid elõadást tartott a magyarországi lengyelek történetérõl, majd az egyesület, az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat tagjai és az érdeklõdök elbeszélgettek az elmúlt tíz esztendõ közösen megélt eseményeirõl.

Bazsóné Megyes Klára, a tízéves Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület elnöke köszöntötte az ünnepi találkozó résztvevõit

Bács István alpolgármester a város nevében mondott köszönetet az egyesület munkájáért, amely tovább erõsíti a két nemzet kulturális kapcsolatait
Egy évtizeddel ezelőtt alakult meg városunkban az Érdi
Lengyel-Magyar
Kulturális
Egyesület. Aktív tevékenységével – ami számos történelmi
megemlékezést, ismeretterjesztő programot, valamint könyvbemutatót és hagyományápoló
kulturális rendezvény szervezését is magában foglalta – hûen
ápolta és tovább mélyítette a
több évszázad óta tartó lengyel–
magyar barátságot. A tizedik
évforduló alkalmából a Csuka
Zoltán Városi Könyvtárban
megtartott ünnepi találkozón
Bazsóné Megyes Klára, az
egyesület elnöke köszöntötte a
résztvevőket, majd Bács István
alpolgármester a város nevében
üdvözölte az évfordulót ünnep-

lő szervezet tagjait, és kifejezte
reményét, hogy még rengeteg
sikeres évtized áll az egyesület
előtt, hogy a jövő nemzedékének is hirdesse a lengyel és a
magyar nemzet évszázadokon
átívelő, máig tartó barátságát.
Lengyelország november 11én ünnepelte függetlenségét,
amit a 123 évig tartó megszállás
után, 1918-ban nyert vissza az
ország. A kulturális egyesület
a lengyelek egyik legfontosabb
állami ünnepének hetében tartotta megalakulásának 10. évfordulójához kapcsolódó ünnepi találkozóját, amelynek vendég előadója Konrád Sutarski
költő, az Országos Lengyel
Önkormányzat egykori elnöke
volt. Sutarski elhozta a történel-

A lengyel vendég legújabb könyveibõl a könyvtárnak is ajándékozott

mi kutatásait összefoglaló, az
utóbbi években megjelent köteteit, és kísérletet tett arra, hogy
röviden összefoglalja a magyarországi lengyelek történetét a
magyar–lengyel kapcsolatok
tükrében. Mint mondta, a 16 évvel ezelőtt, Budapesten létrehozott múzeum, a Magyarországi
Lengyelség
Múzeuma
és
Levéltára máig egyedülálló a
világon, hiszen fő kutatási területe az ezeréves magyar–lengyel
történelmi kapcsolatok és a magyarországi lengyelek története.
Gyûjteménye folyamatosan bővül, amelyhez a legnagyobb támogatást a magyar és a lengyel
állam nyújtja. Ezer esztendőt
felölve mutatja be a lengyelek
történetét a magyar–lengyel
kapcsolatok hátterével együtt,
hiszen mindkét ország egymásra támaszkodva, egymást segítve gazdagította saját történelmét. Sutarski arról is beszélt,
hogy az utóbbi esztendőkben
három könyve jelent meg ebben
a témában. A 2012-ben kiadott,
kétnyelvû kötetében az érdi lengyelségről is említést tett, különös tekintettel arra, hogy az
országban mûködő mintegy 70
szervezet közül az érdi azon
egyesületek közé sorolható,
amelyek a legaktívabbak, és
tevékenységükkel sokat tettek,
tesznek a két nemzet közötti
gyümölcsöző kulturális kapcsolatokért. Legújabb könyvének
címe: Együtt jobb – ez 13 nem-

zetiség szépirodalmát bemutató
antológia. Összesen 85 író és
43 képzőmûvész életrajza és
egy‑egy mûve található ebben
a kötetben.
A „Közös fényeink” címmel
megjelent kiadvány lengyel és
magyar történelmi, illetve politikai írásokból kínál válogatást az
olvasóknak – újságolta Konrád
Sutarski, majd azzal folytatta,
hogy a lengyel-magyar barátság
a kilencedik századra nyúlik
vissza, amikor mindkét nemzetnek kemény harcot kellett vívnia azért, hogy megmaradjon a
Kárpát-medencében. Már akkoriban voltak összefonódások a
két nemzet történelmében, így
például Géza fejedelem lánya,
Judit Boleszláv fejeledelem felesége lett. A későbbiek folyamán
pedig, bár az is előfordult, hogy
riválisai lettek egymásnak, de
a két nemzet – bár megtehette
volna – még a koronaviszály idején sem szállt harcba egymással.
Szent Imre pedig lengyel területre járt át vadászni, ami nem
történhetett volna meg, ha a két
ország között nincs baráti viszony. Sutarski igyekezett olyan
közös történelmi eseményekre
is felhívni a figyelmet, amelyek
nem kaptak akkora nyilvánosságot, és néhány történészen kívül
nem is tudnak róluk. Ilyen például, hogy II. Rákóczi Ferenc
szabadságharca idején – ebben a
témában 2008-ban konferenciát
is rendeztek – a megfelelő „hátteret” a lengyelek biztosították.
A fegyverzet jó részét, a fegyvergyártáshoz szükséges anyagot és
egyéb hadi eszközöket a lengyeleknek köszönhették, amelyek
nélkül nem történhetett volna
meg a felkelés, és e segítségük

Konrád Sutarski olyan történelmi eseményekrõl is említést tett, amelyekrõl
a nagy nyilvánosságnak nem volt tudomása

A tizedik születésnap sem múlhatott el torta nélkül – stílusosan lengyel–
magyar tortával ünnepeltek az egyesület tagjai
nélkül jóval előbb leverték volna a szabadságharcot. A trianoni
békediktátummal kapcsolatosan
pedig kifejtette: noha egy kétszemélyes lengyel küldöttség is
részt vett a tárgyaláson, a lengyel
parlament soha nem ratifikálta a
diktátumot, mert nem egyezett
bele Magyarország megcsonkításába.
Konrád Sutarski egyébként
nagyszerûen beszél magyarul,
történelmi tárgyú könyvei két

nyelven, lengyelül és magyarul
jelentek meg. Előadását követően az Érdi Lengyel–Magyar
Kulturális Egyesület tagjai és az
érdeklődők megtekinthették a
szervezet 12 lengyelországi és
hat magyarországi kirándulásán
készült fényképekből összeállított fotókiállítást, majd jóízûen
elbeszélgettek az elmúlt tíz esztendő legemlékezetesebb, legszebb eseményeiről.

Bálint Edit

PEDIG MAGYARORSZÁGON IS TÖBB MINT FÉLMILLIÓ FÉRFIT ÉRINT A PROBLÉMA

Lemondtak a merevedési zavarban
szenvedők a spontán szexről?!
A merevedési zavartól szenvedő férfiak kerülik
a spontán szexet – állítják a Magyar Szexuális
Medicina Társaság szakemberei. A téma hazai
szakértői szerint a betegek azon már túl vannak, hogy felismerjék magukon a tüneteket.
“Amiről beszélnünk kell, az néhány olyan, a
kezelés tekintetében pozitív fejlemény, mely a
merevedési zavarban szenvedő férfiak számára is lehetővé teszi, hogy a gyógyszer bevételét
követő lehető legrövidebb időn belül képesek
legyenek a szexuális aktusra, mindezt
anélkül, hogy számottevő mellékhatásokkal kellene számolniuk.” – hangsúlyozza
Dr. Fekete Ferenc urológus, a Magyar
Szexuális Medicina Társaság elnöke.
A merevedési zavar tartós képtelenséget
jelent arra vonatkozóan, hogy a férfi a kielégítő szexuális teljesítményhez szükséges
merevedést elérje és fenntartsa. Gyakran
együtt jár más betegségekkel is, hátterében
nagyobb százalékban szervi probléma áll,
mintsem lelki eredetű okok. “Ha a férfiakat
megkérdezzük arról, tapasztalták-e már magukon a jelenséget, elmondhatjuk, minden
harmadik férfi volt már érintett.” – magyarázza
Dr. Fekete Ferenc, majd folytatja: „Becslések szerint a férfiak 5-20%-a tapasztal közepesen súlyos
és súlyos merevedési zavart szexuálisan aktív élete folyamán. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon
is több mint fél millió férfit érint a merevedési
zavar problémája.”
Az elmúlt években jelentős változáson mentek
keresztül a kezelési módok. „A merevedési zavar
kezelésének célja nem pusztán az, hogy a férfi
előbb-utóbb készen álljon a szexuális aktusra.
Természetesen az sem mindegy, hogy ezzel a
problémával elérhető-e a szexuális együttlétek
spontaneitása, hogy mennyivel a gyógyszer bevételét követően képes a férfi a szeretkezésre. Úgy
látjuk a betegeink visszajelzéseiből, a merevedési zavarban szenvedő férfiak szinte lemondtak arról, hogy nem tervezett körülmények között éljenek nemi életet. Pedig rendelkezésünkre állnak
már olyan innovatív készítmények, amelyek-

kel igazodni tudunk a páciens életritmusához,
szokásaihoz, elvárásaihoz, így akár a spontaneitás érzését is visszaadó megoldást nyújthatjuk számára.” – mondta Dr. Fekete Ferenc.
A Magyar Szexuális Medicina Társaság véleménye szerint a gyógyszerek hatáskezdete és hatástartama mellett az érintetteket a lehetséges mellékhatások súlyossága érdekli a legjobban. „Nem
mindegy, hogy milyen áron válik a férfi képessé
a partner és saját maga is számára kielégítő szex-

uális együttlétre. Minden, a problémával érintett
férfinak javasoljuk, hogy forduljanak kezelőorvosukhoz, hiszen a modernebb, jobb szelektivitású készítményeknél, kisebb valószínűséggel
fordulhatnak elő a mellékhatások.” – számol be
a tudomány újabb fejlesztési eredményeiről Dr.
Fekete Ferenc.
A Magyar Szexuális Medicina Társaság missziójának tartja a szexuális zavarokkal kapcsolatos
felvilágosítást, ezért is tartják időről időre lényegesnek, hogy az orvostudomány legújabb eredményeiről is tájékoztassák az érintetteket. “Azt reméljük, hogy hosszú távon egyre kevésbé lesz jellemző a merevedési zavar alulkezeltsége. A
Magyar Szexuális Medicina Társaság honlapján,
a www.sexualmedicine.hu oldalon megbízható
információkat talál minden érdeklődő a témával
kapcsolatban.” – szólítja fel az érintetteket Dr.
Fekete Ferenc, a Magyar Szexuális Medicina
Társaság elnöke.
S
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Felhívás Csuka Zoltán-díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről
szóló 40/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) értelmében a Csuka Zoltán-díj azoknak
adományozható, akik a közmûvelődésben, valamint a kulturális élet szervezésében gyakorlati
tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkásságukkal szolgálták a település
mûvelődését.
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül
ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefoglalva, a
javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban kell megtenni.
A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Mûvelődési Bizottsága véleményezi, és a
Közgyûlés dönt a díjazott személyéről.
A díj a Magyar Kultúra Napján – 2015. január 22-én kerül átadásra.
A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyújtani postán (Polgármesteri Hivatal, Humán
Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen (Érd, Budai út 8).
A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 2014. december 1. (hétfő) 1830 óra.

Tájékoztató

a házhoz menõ lomtalanításról
Ismételten tájékoztatjuk Érd Megyei Jogú Város minden lakosát, hogy városunk területén ez évtől bevezettük a házhoz menő lomtalanítást. Az ÉTH új szolgáltatására – az
év folyamán bármikor – évente egy alkalommal, díjmentesen minden olyan érdi lakos
jogosult, aki Érden bármilyen lakóingatlannal rendelkezik és bejelentkezett nyilvántartási rendszerünkbe.
A házhoz menő lomtalanítás rendje a következő:
1. A szolgáltatás jelenleg szombatra igényelhető. Cégünk célja, hogy a szolgáltatást
bővítve más napokon is biztosítani tudjuk. Igény esetén hétköznapra már most is
tudunk vállalni házhoz menő lomtalanítást, de egyelőre még korlátozott számban.
2. Kérjük, ha Ön is igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatásunkat, előzetesen vegye
fel a kapcsolatot az ÉTH ügyfélszolgálatával:
– telefon: 06/23-522-600
mobil: 06/70-466-6060 (Tesco: 06/23-522-607)
– e-mail: ugyfelszolgalat@eth‑erd.hu
honlap: www.eth‑erd.hu
– levélcím: 2030 Érd Sas utca 2.
3. Munkatársunkkal megbeszélheti:
– milyen jellegû lomhulladékot szeretne elszállíttatni
– milyen mennyiségről van szó
– egyeztetik, mely dátumra szeretné igényelni a szállítást
– rögzítik az ön elérhetőségeit
4. A szállítás napján az ön címére induló kollégánk felveszi önnel a kapcsolatot az
előző címről való induláskor.
A megbeszélt időpontban az ingatlan tulajdonosa berakodhatja a megbeszélt
mennyiségû lomot a gyûjtő jármûbe.
Fontos: A lomhulladékot csak ingatlanon belül lehet összegyûjteni, amíg a szállító
autónk megérkezik.
Közterületre, utcára, szelektív hulladék-szigetekhez bármilyen lomot kirakni szigorúan tilos és pénzbírsággal büntethető!
Reméljük, új szolgáltatásunk önnek is elnyeri a tetszését és közösen sikerül szebbé,
tisztábbá tenni városunkat és természeti környezetünket.
Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. sajtószolgálata

Felhívás Érdi Mûvészeti Díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkományzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló
40/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésének értelmében az Érdi Mûvészeti
Díj azoknak a személyeknek adományozható, akik a mûvészeti élet valamely területén kiemelkedő eredményeket értek el, magas színvonalú tevékenységükkel, alkotásaikkal hozzájárultak Érd
város hírnevének öregbítéséhez.
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül
ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefoglalva, a
javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban kell megtenni.
A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Mûvelődési Bizottsága véleményezi, és a
Közgyûlés dönt a díjazott személyéről.
A díj a Magyar Kultúra Napján – 2015. január 22-én kerül átadásra.
A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyújtani postán (Polgármesteri Hivatal, Humán
Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen (Érd, Budai út 8).
A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 2014. december 1. (hétfő) 1830 óra.

Roma közmeghallgatás
Az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart
2014. november 20-án (csütörtökön) 16:30 órától a Polgárok Háza 117-es termében
(2030 Érd, Alsó utca 3.)
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Tájékoztató és tudnivalók
a 2014. évi, õszi zöld- és biohulladék elszállításáról
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. az önkormányzati rendeletnek megfelelően 2014. november 10. és 2014. december 5. között végzi el az őszi zöld- és biohulladék gyûjtését.
Kérjük, hogy a zöldhulladékot az ingatlantulajdonosok zsákban helyezzék az ingatlan elé az ütemterven
feltüntetett időpontban.
A gyûjtés–szállítás ingyenes, azonban a zsákot az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. Kérjük, hogy a
zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek el. A zsákot ne kössék be, mert annak tartalmát szúrópróbaszerûen
ellenőrizzük. Amennyiben idegen anyagot találunk a zsákokban, úgy a teljes mennyiség elszállítását megtagadjuk. A zöldhulladékot zsákosan szállítjuk el, s a zsákokat nem adjuk vissza.
Fontos: a gyûjtést egy időben több helyszínen kezdjük meg. Folyamatosan utcáról, utcára haladunk és
nem tudjuk megoldani a későn kirakott zsákokért a visszafordulást. Ezért az ütemtervben feltüntetett kezdő napon az egész kijelölt területen reggel 7 órára kérjük kihelyezni a zsákokat az ingatlan elé.
A zöldjárat teljes ideje alatt (2014. november 10-től 2014. december 5-ig) a hulladékudvarban (Sas utca
2. sz.) – az ÖK. rendeletnek megfelelően – érdi lakossági ügyfeleinktől, a beszállított zöldhulladékot korlátozás nélkül átvesszük.
A gyûjtés ütemterve
2014. november 24.
Kérjük, hogy az itt megjelölt utcák ingatlan tulajdonosai november 24-én, hétfőn reggel 7 órára szíveskedjenek az összegyûjtött zöld hulladékot (zsákokba gyûjtött levél, fûnyesedék, valamint kötegelt ágak) az
ingatlanuk elé kirakni.
Áfonya u. Akácfa u. Almafa u. Alsóerdősor u. Alsóvölgyi u. Árnyas u. Árvalányhaj u. Ászok u. Aszú u.
Avar u. Badacsonyi u. Bajuszfû u. Bakator u. Barackfa u. Bazsarózsa u. Begónia u. Beléndek u. Bem köz
Benedek u. Berkenye u. Bikavér u. Bodzafa tér Boglárka u. Bogyó u. Bojtorján u. Bokor u. Bokrétafa u. Bor
u. Borbolya u. Boróka u. Borostyán u. Buxus u. Burgundi u. Búzavirág u. Bükkfa u. Cédrusfa u. Ciklámen
u. Citromfa u. Csap u. Csenkesz u. Cseresznyefa u. Cserfa u. Cserje u. Csicsóka u. Csormolya u. Csorbóka
u. Csopaki u. Dália u. Dercefû u. Dinka u. Diófa u. Donga u. Ébenfa u. Égerfa u. Eperfa u. Estike u. Ezerjó
u. Facélia u. Fagyöngy u. Fátyolvirág u. Felsővölgyi u. Fenyőfa u. Fenyves köz. Fodormenta u. Folyondár u.
Furmint u. Fügefa u. Fûzfa u. Galagonya u. Georgina u. Gesztenyefa u. Gladiolus u. Gledicsia u. Gyertyánfa
u. Gyopár u. Gyömbér u. Gyöngyvirág u. Gyûszûvirág u. Haraszti u. Hársfa u. Hárslevelû u. Hordó u. Iparos
u. Jávorfa u. Jegenyefa u. Juharfa u. Kádár u. Kadarka u. Kályhás u. Kárpitos u. Kéknyelû u. Kéményseprő
u. Kerékgyártó u. Köszméte u. Kovács u. Kökény u. Kőmûves u. Kőrisfa u. Körtefa u. Köszörûs u. Kövező
u. Lakatos u. Leányka u. Lonc u. Luc u. Lugas u. Mahagóni u. Makk u. Málna u. Mandula u. Mázoló u.
Meggyfa u. Mester u. Mogyorófa u. Moha u. Mókus u. Muskotály u. Must u. Mûszerész u. Mûvezető u.
Napszámos u. Narancsfa u. Naspolya u. Nyárfa u. Nyírfa u. Nyomdász u. Olvasztár u. Oportó u. Otelló
u. Öntő u. Ötvös u. Pezsgő u. Platánfa u. Rekettye u. Ribizke u. Rizling u. Sárfehér u. Saszla u. Siller u.
Simító u. Somfa u. Somlói u. Szamorodni u. Szedő u. Szénégető u. Szépilonka u. Szerelő u. Szigetelő u.
Szilfa u. Szilvafa u. Szilváni u. Szőlő u Szövő u. Szürkebarát u. Takács u. Tárnoki u. (a Bajcsy-Zs. u. és a
Árvalányhaj u. között), Tekercselő u. Tetőfedő u. Tímár u. Tiszafa u. Toboz u. Tokaji u. Tölgyfa u. Törköly
u. Törökbálinti u. Tüske u. Ürmös u. Vájár u. Venyige u. Vésnök u. Vincellér u.
2014. december 1.
Ács u. Aggteleki u. Ajnácskő u. Aknász u. Aradi u. Aradi u. Aszfaltozó u. Asztalos u. Bádogos u. BajcsyZs. u. Bakonyi u. Bányász u. Barlang u. Bérc u. Betonozó u. Bihari u. Bikszádi u. Bognár u. Borszéki u.
Börzsönyi u. Brassói u. Burkoló u. Búvár u. Bükk u. Cserhalmi u. Cserhát u. Csigás u. Csillés u. Csiszoló u.
Csobánci u. Csókakő u. Csúcs u. Csurgói u. Daróci u. Darukezelő u. Debrői u. Detrekő u. Dévai u. Dévényi
u. Drégely u. Egervári u. Esztergályos u. Faragó u. Fátra u. Favágó u. Fazekas u. Felvinci u. Fényező u.
Festő u. Firtos u. Fogarasi u. Földmérő u. Földmunkás u. Fraknó u. Fûtó u Fuvaros u. Füleki u. Fûrészelő
u. Füzérvári u. Gépész u. Hargitai u. Hegesztő u. Hegyalja u. Iglói u. Írottkő u. Kalotaszegi út Kárpáti u.
Kassai u. Késmárki u. Kolozsvári u. Komáromi u. Komlói u. Körmöci u. Korompai u. Korponai u. Kőhalmi
u. Kőszegi u. Krasznahorkai u. Kubikos u. Liptói u. Lőcsei u. Mátra u. Mecseki u. Murányi u. Naszályi
u. Nógrádi u. Orom u. Radnai u. Regéci u. Retyezáti u. Rozsnyói u. Salgói u. Selmeci u. Somogyvári u.
Somoskő u. Sóskúti u. Szendrői u. Szigetvári u. Sziklás u. Szirtes u. Szovátai u. Tárnoki u. (a Bajcsy-Zs. U.
és a Kolozsvári u. között), Tátra u. Temesvári u. Tömösi u. Tordai u. Torockói u. Törcsvári u. Trencséni
u. Tusnádi u. Ungvári u. Üveges u. Vereckei u. Vihorláti u. Visegrádi u. Vízmosás u. Zengő u. Zilahi u.
Zólyomi u.
Szamek Zsolt ügyvezető igazgató,
Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
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A Batthyány iskola sportolói a TV2 vetélkedõjén

Nagy Vagy! – diákokkal, tanárokkal, szülõkkel
Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014 õszén benevezett a TV2-n futó
„Nagy Vagy!” címû sportvetélkedõre. Iskolánk számos sportversenyen indul és
diákjaink között sok országos bajnok van, egyesek nemzetközi szinten is jó eredményeket érnek el. Kihívásnak tekintettük a vetélkedõt, mivel itt több sportág különbözõ
korú képviselõjébõl kellett egy ütõképes, összetartó csapatot létrehozni.

A csapatba került versenyzők a következők voltak:
Csizmarik Zoltán 
Dömök Daniella 
Füredi Anita 
Szél László 
Posztobányi Patrik
Harmos Márton 
Harmos Ferenc 
Zsolnai Arabella 
Bengyel Kata 
Ba Marcell 
Horváth Anikó 
Bojtárné Huff Melinda 
Reiter Vivien 
Majtényi Szabolcs 
Bíró Attila 
Havasi Imre 	
közöket kellett beszerezni, vagy
gyártani. Ebben aktívan részt
vettek szülők, kollégák és csapattagok is.
A versenyen 24 csapat indult
a középdöntőben. Mi sikeresen vettük az akadályokat, és
továbbjutottunk az elődöntőbe, a legjobb tizenkettő közé.
Lelkes szurkolótáborunk nagyban hozzásegített az eredményhez. Csapatunk vezérszurkolója
Krajnyák Zsuzsanna paralimpi-

labdarúgás
társastánc
tollaslabda
labdarúgás
labdarúgás
játékos sportverseny, tollaslabda
labdarúgás
játékos sportverseny
játékos sportverseny
játékos sportverseny
cross tréning
röplabda
atlétika, tenisz
vitorlázás, síelés
cselgáncs, labdarúgás
kerékpározás, túrázás
kon vívó volt. Iskolánk november 23-tól látható több héten
keresztül vasárnaponként reggel a TV2 mûsorán, amelyben
a középdöntőket közvetítik.
December 21-én és 28-án lesznek mûsoron az elődöntők,
amelynek eredményeiről természetesen a későbbiek során
beszámolunk.
Reiter Vivien testnevelő,
a csapat vezetője

Érdi VSE – Tura VSK 1-0 (0-0)

Újabb rangadót nyert az Érdi VSE
A bajnoki táblázat 3. helyezettjét fogadta az Érdi VSE a hét
végén. A mérkőzés érdekességét egyebek mellett az adta,
hogy ez a két csapat lőtte eddig
a legtöbb gólt – az Érd 43-at, a
Tura 40‑et) és a bajnokság két
legeredményesebb góllövője is
ebben a két csapatban szerepel
(az érdi Obot D.S. 18 góllal, a
turai Less K. 15 góllal). A két
legjobb csatársorral rendelkező csapat találkozója tehát
akár gólzáporos mérkőzést is
eredményezhetett.
A mérkőzés hazai támadásokkal kezdődött, az első lehetőség Kovács B. előtt adódott,
de lövése kapu fölé szállt. Az
Érd maradt továbbra is kezdeményezőbb, támadásai főleg a
jobb oldalon futottak, így nem
volt meglepő, hogy a következő lehetőség is egy jobb oldali
beadás után alakult ki, azonban
Csizmadia Z. beadását Obot a
kapu fölé fejelte. A vendégek
válasza sem váratott sokat
magára. A hazai védelem
könnyelmûségét kihasználva
alakult ki egy turai lehetőség,
amelyet azonban megúszott a
vendéglátó csapat. A kezdeti
izgalmak után alábbhagyott a
csapatok lendülete, majd az
utolsó negyedóra ismét hazai
lehetőségeket hozott. Előbb
Csizmadia Z. fejelte kapu
fölé Ország P. beadását, majd
a turai védelem blokkolt egy
közeli, kapura tartó lövést.
Bár gólszerzési lehetőségek a
hazaiak előtt adódtak, egyre
több veszélyt jelentettek a vendégek kontrái, amelyeket a két
gyors csatárukra alapoztak.
Hazai támadások vezették be
a második félidőt. A vendégek
időnként nyolc emberrel
védekeztek, majd labdaszerzés után gyors ellentámadásokkal igyekeztek megközelíteni az érdi kaput. Az újabb
gólszerzési lehetőség ismét a
VSE előtt adódott. Obot paszszát Kovács B. lőtte kapura,
de a gólvonalon álló védőről
a labda a mezőnybe pattant
vissza, majd Csizmadia Z.

A szerző felvétele

A vetélkedő különlegessége,
hogy az iskolák csapataiban
szerepelnie kell alsósoknak, felsősöknek, sőt, szülőknek vagy
pedagógusoknak is. Minden
csapathoz egy ismert személyiséget sorsolnak ki, aki a csapat
szerves tagjává válik és részt
vesz a feladatokban. A mi „celebünk” Szávay Ágnes teniszező
volt, aki már rutinos versenyzője ennek a mûsornak. Eddigi
tapasztalatait megosztva segítette munkánkat.
A csapat kialakításánál sok
szempontot vettünk figyelembe. A vetélkedőben szereplő
feladatok sikeres végrehajtásához szükséges volt gyorsaság,
ügyesség, elszántság, jó problémamegoldó képesség, kitartás, fizikai és mentális kondíció
egyaránt. Nemcsak a gyerekek,
hanem a felnőtt versenyzőink
között is vannak országos bajnokok és sokszoros világ- és
Európa-bajnok is.
Csapatunk csaknem két hétig
készült a november 8-i megmérettetésre, amelynek helyszínéül az Érd Aréna szolgált.
A felkészülést nehezítette, hogy
a feladatokhoz különleges esz-

A zöld mezben 7-es számmal játszó Ország P. beadásából született a
mérkõzést eldöntõ találat.
lövése a kapufa tövénél hagyta el a játékteret. A kimaradt
helyzetek csaknem megboszszulták magukat. A vendégek
lekontrázták a hazai védelmet,
de Less K. perdítését Kertész
F. óriási bravúrral hárította.
Továbbra is vendégek játéka
volt a veszélyesebb és újabb
kapusbravúr kellet, hogy a
hazai csapat ne kerüljön hátrányba. A kimaradt két vendéglehetőség után megszületett a
mérkőzést eldöntő hazai gól.
A 76. percben Ország P. beadását a néhány perccel korábban beállt Pintér N. helyezte a hálóba. 1-0. A mérkőzés
hátralevő részében a vendégek
mindent elkövettek legalább
az egyik pont megszerzésének
érdekében, de játékuk egyre
pontatlanabbá vált, indításaikba egyre több hiba csúszott,
míg a hazai csapat türelmes
játékával ha nehezen is, de
megtartotta egygólos előnyét.
Az érdi csapat, bár nem tudta
megismételni a múlt heti teljesítményét, ezzel a győzelmével
és a Vecsés újabb vereségével
már 11 pontra növelte előnyét
az üldözőjével szemben és
egyre biztosabban halad abba
az irányba, hogy akár veretlenül zárja az őszi szezont.
Érdi VSE – Tura VSK 1-0 (0-0)
Érd, 250 néző

Vezette: Janitz G.
Érd: Kertész F. – Ország
P., Ebedli Z., Csiszár Z.,
Cservenka G, – Kovács B. (Brkic
D.), Kónya B. (Pintér N.), Kupi
Z., Csizmadia Z. – Gyurácz B.
(Feil M.), Obot D.S.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerző: Pintér N. 76’
Sárga lap: Csizmadia Z.,
Gyurácz B., Ebedli Z., Feil M.
A mérkőzést követően mindkét edző a turai csapat játékát
emelte ki.
Limperger Zs.(Érd):
– Az alapcélunkat elértük,
amely az volt. hogy nyerjük
meg a mérkőzést. De úgy gondolom, a játék képe alapján
a nagyon veszélyes kontrákra
építő vendég csapat rászolgált
volna az egy pontra.
Sukaj Zsolt (Tura):
– Mindent elmond a mérkőzésről, hogy a második félidőben két óriási helyzetet is elhibáztunk. Ha egyet is értékesítünk, minden másképp alakul.
Gratulálok a csapatomnak, azt
hiszem, tisztességesen helytálltunk és mindent megtettünk
azért, hogy megnyerjük a találkozót. Sok sikert kívánok az
érdi csapatnak.
Az őszi idény utolsó találkozójára november 23-án vasárnap egy órakor Nagykőrösön
kerül sor. 
Harmat Jenő
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Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú termékeket, kizárólag
kiadónkon keresztül vásárolhatja meg. Keresse webshopunkat a tema.hu
oldalon, vagy munkaidőben hívja a 06 20 319-9022 telefonszámot!
124

HŰVÖS FELTÖLTŐDÉS HÉTKÖZNAP 3 NAP/ 2 ÉJ

Hűvös napokon kényeztesse magát nálunk
melengető árakon.

118

Listaár:
17.900 Ft

CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

Gerincterápia-nyújtással!
6.000 Ft értékű,
3 alkalmas regeneráló
gerincterápia 3D-s
gerinc feltérképezéssel.

Érvényes: 2014.11.01 és
2014.12.20 között, kivétel
péntek és szombat éjszaka.
Hajnal Hotel
3400 Mezőkövesd,
Hajnal utca 2.
06-49-505-190
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Részletekért érdeklődjön
a tema.hu/webshop oldalon

Akciós ár:

8.950 Ft

ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

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

092

Listaár:
6.000 Ft

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

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

06-30-279-1690,
www.disztarcsadisz.hu,
www.facebook.com/
disztarcsadisz
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Listaár:
25.000 Ft

Akciós ár:

12.500 Ft

VADÁSZREPÜLŐGÉP SZIMULÁTOR, 10 ALK.

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

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

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

Akciós ár:

10.000 Ft

AJTÓ-ABLAK

.íBOZBHOZMT[S¢L
LFEWF[NOOZFM
Listaár:
17.000 Ft

077

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

3.000 Ft

EGYEDI DEKORÁCIÓJÚ DÍSZTÁRCSA

Ultrahangos zsírbontás/
fogyasztás Youridm-mel
25.000 Ft értékű, 5 alkalmas
Ultrahangos zsírbontás mélyizom erősítéssel egyszerre!
Részletekért érdeklődjön
a tema.hu/webshop oldalon

Akciós ár:

Akciós ár:

8.500 Ft
ÜVEGASZTAL

OPWFNCFSJH

MHLBNSTONFU7FLB "MVQMBTUQSPÌMPLC¢M
BLSNNFTQSPÌMWBTUBHTHHBM
- az ország legnagyobb gyártóitól - 7 év garanciával
3FOEFMKFNFHOZMT[S¢JUOMVOL
BOZMT[S¢DTFSFQSPHSBN IPNMPL[BUJ
WBHZUFUçUSJ LFSFUCFOPTMMBNJ
UNPHBUTJHOZCFWUFMWFM
3T[MFUFLSçMSEFLMçEK¥OJSPEOLCBO
7FMVYKHFOFSDJ¢TUFUçUSJBCMBLPL 
'BLSPUFUçUSJBCMBLPL
LFEWF[NOOZFMOPWFNCFSJH
5FUçUSJBCMBLPLIP[L«MTçCFMTçSPM¢L
T[MFTWMBT[ULB1BEMTGFMKS¢L 
UFUçLJC©W¢LLFEWF[çSPO
%FLPSG¢MJTCFMUSJBKU¢L'U GBU¢M
7BMBNJOUSFEçOZ¥L QSLOZPL 
HBS[TLBQVLLFEWF[çSPO

Listaár:
51.990Ft

Akciós ár:

25.995 Ft

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

Budapest III., Bécsi út 267.
(bejárat a Fehéregyházi útról)
Telefon: 430-0181,
e-mail: diadaliv2001@t-online.hu
www.diadaliv2001.hu
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

EGÉSZSÉG

 Takarító cégünk budapesti munkahelyre,
munkájára igényes, takarítónõi munkatársat keres: 4 órás munkaidõben, délelõtti
mûszakra. Erkölcsi bizonyítvány szükséges.
Érdeklõdni: 9-16 óra között az alábbi telefonszámon: 06-30/591-0523
 Építõipari szakmunkásokat keresünk Érdi
székhelyû cégünkbe: kõmûvest, burkolót,
festõt. T:06 20 886 3620
 Autószerelõt, gumiszerelõt keresünk érdi
mûhelybe. 0620/99-66-393
 Érdi mûhelyembe kárpitost felveszek. T:06
30 9 222 331

ROBOGÓ

 Érd Parkvárosban 45 m²-es ház eladó
170 N-öl telekrésszel 6,2 M Ft. T:06 70
256 1885

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

INGATLANT KERES

FELVÁSÁRLÁS
 KIMAGASLÓ ÁRON VÁSÁROLUNK ezüst
cukordobozokat, gyertyatartókat, ipari ezüstöt, brilles ékszereket, aranyat: 06309448539
szondigaleria@freemail.hu József krt.15.

FODRÁSZ

JÁRMÛ

 Tetõácsot és zsaluácsot keresek. T:06
20 493 8387

 Varrás: minõségi ruhajavítás, cipzár-,
kabát-, béléscserét, nadrágfelhajtást vállalok.
T: 06-30/460-3481

 ÉRD-LIGET rózsadombján, a Gyöngyvirág
utcában, PANORÁMÁS, déli lejtésû ÉPÍTÉSI
TELEK, építési engedéllyel eladó. Iá:13,9
millió. T:06-70-426-1797

KOZMETIKA

SZOBAFESTÉS

 Profi sminktetoválás, arcfiatalítás, 4D
szempilla most KEDVEZÕ árakon. T: 0670
3344 884; www.epilmed.hu

 SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS
olcsón, minõségi kivitelben, bútormozgatással, takarással akár azonnalra! Vezetékes
telefon: 706-6419 Mobiltelefon: 06-209877-273

TÛZIFA

TV JAVÍTÁS

SZOLGÁLTATÁS

 Takarítást vállalok. T:026 30 713 7022

ÁLLATORVOS

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

AKCIÓS
OLTÁSOK

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

MIKROCHIPES JELÖLÉS

 KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi
rakodókkal, igény szerint raktározással. Vidékre
és külföldre egyaránt! Ingyenes árajánlatért
hívjon akár most: 06-30/52-98-244

GARÁZS KIADÓ

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

 Érdligeten, a Balatoni úton biztonságos, jól
megközelíthetõ garázs, hosszú távra kiadó.
T:06-23-375-734, 06-30-838-9733

GYÜMÖLCSLÉ

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

KERT
VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

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

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

AUTÓ

 AUTÓJÁT MEGVÁSÁROLOM! Lehet
az sérült vagy akár roncs is. Forgalomból
INGYENESEN kivonom! Kiszállási díj nélkül a
hét MINDEN napján! Tel: 06-70-433-0123

TELEK

 Számítógép javítás, modernizálás, oktatás
otthonában. Ingyenes kiszállás! Tel: 370019, 06-209719301

KÖLTÖZTETÉS

ÁLLÁST KERES

Egész évben,
kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

RUHAJAVÍTÁS

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

 Vásárolni szeretnék Budapest belsõ kerületében, felújítandó kisebb méretû öröklakást.
Tel: 06-70-635-0558

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

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

 Egy személy részére kiadó 1 szoba összkomfortos kislakás, alacsony rezsivel, zöld
övezetben. T:0620 920 4261

INGATLAN

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

 Érden munkásoknak, brigádnak! Külön
bejáratú összkomfortos lakás kiadó, kocsibeállással. T:23/367-922
 Érd Parkvárosban 45 m²-es különálló ház
kiadó, 40 E Ft+rezsi+kaució szükséges.
T:06 70 256 1885
 Társasházban szoba kiadó 30 E
Ft+rezsi+1 hó kaució szükséges. T:06 70
578 5696, 06 70 326 1809

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

KIADÓ - KERES
 Érd központban hosszú távra albérletet
keresek. T:06 30 322 8231

KIADÓ LAKÁST KERES
 KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közlekedéssel ügyfeleink részére a belvárosban (IXIV. kerületekben). Hívja a 70-627-3436
számot és segítünk gyorsan kiadni lakását!

KONTÉNER

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

 Érden kiadó 50 és 100 m²-es helyiségek!
Aszfaltos út, ipari áram van. T:06 20 264 7849

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

OKTATÁS

ÜZLET

MÛHELY - KIADÓ

 Intenzív OKJ képzések: Dajka, Pedagógiai
és Gyógypedagógiai munkatárs, Szociális
gondozó-ápoló, Kisgyermekgondozó szakképzés indul. www.krudy.org 06-30-951-8061
 Német nyelvtanárt keresek 8. osztályos
gyermekem oktatására, otthonomban. T:0620-447-4450, 06-23-368-781
 Angol magánórák gyakorlott tanártól, sok
beszéddel s nyelvtannal, bármely napszakban. T:06-20-9255-288
 Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára felkészítés tapasztalt, diplomás nyelvtanárnál.
T:06 70 235 3386

PARKETTÁZÁS
 Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

RÉGISÉG
 Eladó Tabajdon jó állapotú 130 m² családi
ház, nagy pincével, iár:9,6 M Ft. T:06 1 208
2471

 KIMAGASLÓ ÁRON vásárolunk hagyatékot, antik bútorokat, festményeket, régi márkás órákat, Herendi és körpecsétes Zsolnai
tárgyakat! 06-30/944-8539 József krt.15.

 Lomtalanítás! Hagyaték, ingatlan, pince,
padlás díjtalan lomtalanítása, visszautasítás nélkül mindent elszállítunk! Magyar Imre
0630/3981597
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Az ÉRD dolgát nem nehezítette meg svájci ellenfele

Egy hétvége elég volt a továbbjutáshoz

Kovács Anna lendülete elsöpörte Patricia Arnet-t

Mester Nóra nemzetközi rutint szerzett és élt is a kapott lehetõségeivel
Harmadik alkalommal kezdhette el nemzetközi szereplését
az ÉRD együttese, amely már
mindhárom kiemelt sorozatban, a Bajnokok Ligájában, a
KEK-ben, és az EHF-Kupában is
mérkőzött már – ezúttal utóbbiban nyílt lehetőség minél meszszebbre jutni. A tavalyi búcsú
az európai kupaporondtól meglehetősen fájdalmasra sikerült
a német Buxtehude ellen, az
igazán komoly, átütő eredmény
egyelőre még nem jött össze, az
újabb próbálkozást pedig svájci
együttes ellen kellett megkezdeni.
A SPONO Nottwil nem tartozik Európa elitjébe, ennek
ellenére rendszeres szereplője
valamelyik nemzetközi kupának. A háromszoros svájci bajnok, amely az előző idényben
a Zug elleni fináléban maradt
alul, második helyével kvalifikálta magát, a csapat sikertörténetébe pedig még három
kupagyőzelem is belekívánkozik, a legutóbbi éppen 2013-ból.
A Nottwil ráadásul nincs is rossz
formában, hiszen az EHF-Kupa
második fordulójában az izraeli Bnei Hertzeliya együttesét
búcsúztatta kettős győzelemmel és a hazai pontvadászatban
egyetlen pontot vesztett, mivel

a bajnoki címvédő Zug otthonában ért el döntetlent. Az erőviszonyokat felmérve a svájci
klub belement a pályaválasztói
jog feladásába, amely mindkét
félnek előnyös volt, így egyetlen
hétvége alatt dőlt el a továbbjutás sorsa. Úgy festett tehát,
hogy az új vezetőedző, a nyáron
kinevezett Urs Mühlethaler, aki
volt már a válogatott szövetségi
kapitánya, illetve az év edzője is
Svájcban, sőt, már a német férfi
bajnokságban is megfordult, tudásának megfelelően rendezte a
Nottwil sorait.
Bizonyítva mindezt, jól kezdett a vendégcsapat, egyik
legnagyobb erőssége, a szlovén Nives Fatkic hiányában is
megszerezte a vezetést. Soka
Smitran már 1999-ben európai kupameccset vívhatott a
Nottwillel, sőt, még a francia
bajnokságban is megfordult,
megszerezte az első találatot,
amit Rahel Furreré követett.
Az ÉRD azonban ettől kezdve sok sikerélményt nem adott
az ellenfélnek, két perc alatt
Kovács Anna, Klivinyi Kinga
és Katarina Krpezs volt eredményes, így a vezetés is az
ÉRD oldalán állt. Janurik Kinga
majdnem tíz percen keresztül
óvta meg kapuját a védelemmel

közösen, így a svájciak időkéréssel is próbálkoztak – sikertelenül. Klivinyi Kinga igencsak
eredményesen játszott, rohamléptekben nőtt a különbség.
A félidő derekán már a tíz gólt
is elérte Szabó Edina csapata,
amely robogott tovább, így a
Nottwil a 18. percben már a
második időkérésére próbált támaszkodni. A különbség jelentős növekedése megállt, miközben Janurik Kinga különösen a
sokat próbálkozó Rahel Furrert
kergette őrületbe. A mindössze
16 éves Xenia Hodel a büntetőket lőtte be, míg Soka Smitran
egyéni akciót fejezett be, így
ötre csökkentette a különbséget
a Nottwil. Az első félidő hajrájában hasonló kiengedést nem
mutatott be az ÉRD, így az addigi legnagyobb különbséggel
mehettek pihenőre a felek.
Klivinyi Kinga a második félidőt is ott kezdte, ahol az elsőt
abbahagyta, lövéseire Fabienne
Huber nem ismert ellenszert.
Nemcsak a kiváló átlövőt kell
azonban kiemelni, hiszen
Szabó Edina összes játékosának
igyekezett megadni a lehetőséget és ezzel mindenki élt is,
így nem csak egypólusú volt
az érdi játék. Kisfaludy Anett
egy gyors indítás után már a
tízedik találatot írta fel a két
együttes közé, míg az utolsó
negyedórára fordulva Szekeres
Klára percei következtek, aki
három gólt szerzett gyors egymásutánban. A hajrában az érdi
fiatalok is lehetőséget kaptak,
előbb Takács Kitti, majd Mester
Nóra is feliratkozott a gólszerzők közé. Szvetlana Gridnyeva
még a végén is borsot tudott
törni Xenia Hodel és Gianna
Calchini orra alá, amikor védte büntetőiket, Soka Smitran a
hetesével viszont beállította a
végeredményt.
ÉRD – SPONO Nottwil
33-18 (17-9)

Érd, Városi Sportcsarnok, 1200
néző
Játékvezetők: Olena Kaverina,
Marina Szlipcova (ukránok)
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva,
Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória (kapusok), Schatzl
Nadine 1, Kovács Anna 5,
Szara Vukcsevics 1, Szekeres
Klára 3, Kisfaludy Anett 4,
Klivinyi Kinga 7, Pálos-Bognár
Barbara 2, Mariama Signate
1, Jekatyerina Kosztjukova 2,
Katarina Krpezs 4 (1), Takács
Kitti 1 (1), Mester Nóra 2, Nick
Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
Nottwil: Fabienne Huber,
Chantal Hammans (kapusok),
Stephanie Mathys, Xenia
Hodel 5 (3), Lisa Frey, Patrizia
Ramseier, Nadja Spaar, Judith
Matter 2, Nives Egli 1, Soka
Smitran 6 (2), Rahel Furrer 2,
Patricia Arnet, Aline Mathys 1,
Gianna Calchini 1
Vezetőedző: Urs Mühlethaler
Hétméteresek: 3/3, ill. 8/5
Kiállítások: 10, ill. 6 perc
A továbbjutás már az első
mérkőzésen eldőlt, így némileg
megcsappant érdeklődés mellett rendezték 24 órán belül a
második Nottwil elleni összecsapást, amelyen hivatalosan az
ÉRD volt a vendég együttes.
Kezdetben percenként szerzett
gólt az ÉRD, ráadásul Klivinyi
Kinga és Schatzl Nadine sormintába is rendezte őket, amit végül
Judith Matter zárt le. Az első
meccshez hasonlóan ezúttal is
igen gyorsan jött a svájci időkérés, de ez a legkevésbé sem
törte meg az érdi lendületet.
Alig telt el tíz perc, mire elérte
gólszámban is ezt a mennyiséget Szabó Edina csapata, amely
teljesen szétzilálta a Nottwil védekezését. A félidő derekán az
ÉRD eredményessége alábbhagyott, kilenc perc alatt mindöszsze kétszer zörgött a svájci háló.
Szabó Edina időt kért és csupán

Az érdi tehetség, Nick Viktória egy emelettel feljebb járt az ellenfélnél

Kötelezõ kipipálva, érthetõ az érdi boldogság
ennyi kellett: Katarina Krpezs
középről talált be, majd Schatzl
Nadine gyors indítás után volt
eredményes. A könnyû gólok
sora azonban nem állt le, Nick
Viktória, Schatzl Nadine és
Katarina Krpezs egyaránt rendezetlen védelem ellen villant,
így pedig már a számolást sem
kerülhette el a Nottwil.
Az ÉRD gyakorlatilag ujjgyakorlatból hozta le az első félidő
második részét és a folytatásban sem tett semmit feleslegesen. Már az egy nappal korábbi meccsen is észrevehető
volt, mennyire egyenletesen
osztották el az érdi játékosok
egymás között a gólokat, míg
a Nottwil soraiból Rahel Furrer
fogott ki jobb napot. A gyors
lefolyású támadásokból ismét
több könnyû gólt is szerzett az
ÉRD, és a mérkőzés már egyre
inkább egy edzőmeccsre hasonlított, mindkét együttes a végét
várta. A fiatal érdi tehetségek
pedig ezúttal is éltek a lehetőséggel, míg a hétvégén kevesebb lehetőséget kapó Chantal
Hammans hétmétereseket is
tudott védeni. A végeredményt
Jekatyerina Kosztjukova egy
lerohanásból szerzett találattal állította be, lezárva végül a
csupán kötelességből lejátszott
második félidőt.
A párharc során egyetlen pillanatig sem forgott veszélyben
az ÉRD kettős sikere és továbbjutása, így a hasonlóan egy hétvége alatt továbbjutó dán Team
Tvis Holstebro, valamint az
orosz Lada Toljatti társaságában
már páholyból várhatja a viszszavágók után megrendezendő
nyolcaddöntős sorsolást.
SPONO Nottwil – ÉRD
21-32 (8-18)
Érd, Városi Sportcsarnok, 550
néző
Játékvezetők: Olena Kaverina,
Marina Szlipcova (ukránok)
Nottwil: Fabienne Huber,

Falusi disznótor
a Nefelejcs Hotelben
Mezőkövesd-Zsóry fürdőn.

21.900 Ft

Csomag ára 1 fő
Érvényes: 2014.
részére csupán /fő/csomag+ idegenforgalmi adó December 12-14.

Disznótoros ételek, fogópálinka, élő cigányzene....
• szállás 2 éjszakára • félpanziós ellátás ( bőséges svédasztalos reggeli és vacsora )
• disznótoros program • a disznóvágás napján ebéd is! (szombat)
• élő cigányzene • infra szauna • finn szauna • különleges ayurveda masszázs (1 alkalom)
• pezsgőfürdő • kültéri fürdődézsa (hangulatos forralt borozással)
• kültéri hordó szauna; Gyermekeknek: játszó szoba, filmvetítés
• wifi internet • zárt, kamerával megfigyelt parkoló

Bővebb információ és foglalás:

70/397-26-97 (kérésére visszahívjuk!)
vagy erdeklodes@nefelejcshotel.hu
www.nefelejcshotel.hu

Chantal Hammans (kapusok),
Stephanie Mathys 3, Xenia
Hodel 1 (1), Lisa Frey, Patrizia
Ramseier, Nadja Spaar 1,
Judith Matter 1, Nives Egli,
Soka Smitran 3, Rahel Furrer 8,
Patricia Arnet 3, Aline Mathys
1, Gianna Calchini
Vezetőedző: Urs Mühlethaler
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva,
Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória (kapusok), Schatzl
Nadine 5, Kovács Anna 5,
Szara Vukcsevics 2, Szekeres
Klára 1, Kisfaludy Anett,
Klivinyi Kinga 3, Pálos-Bognár
Barbara 3, Mariama Signate
2, Jekatyerina Kosztjukova 3,
Katarina Krpezs 4, Takács Kitti
1, Mester Nóra 1, Nick Viktória
2 (1)
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 2/1, ill. 7/2
Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Oguntoye Viktória képességeinek
határát nem feszegették a svájci
játékosok
Továbbjutott: az ÉRD kettős
győzelemmel, 65-39‑es összesítéssel.
Az ÉRD az Európa-bajnokság
előtt már csak egyetlen mérkőzést játszik – azt viszont a
címvédő Győri Audi ETO KC ellen. A találkozót november 19én, 19 órától rendezik az ÉRD
Arénában. 
Szarka András

