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Novemberi közgyûlés
A 2014. és 2020. esztendõ között megvalósít
ható fejlesztésekrõl is tárgyalt a városi plénum.

Adventi készülõdés

Tájékoztató tervekrõl
A vasút, a csatornázás és az óvodai ellátás volt
a témája a polgármesteri sajtótájékoztatónak.

Lakossági vélemények
Az érdi közgyûlés megtartotta a 2013. évi
közmeghallgatását a Polgárok Házában.

Csatornázás

Kerekasztal
Több rendezvényt, több forrást és összefo
gást szeretnének az érdi nemzetiségek.

Értékes gyõzelmek
Vasárnap megkezdõdik az advent. A kifejezés az „adventus Domini” szókapcsolat‑
ból ered, ami az Úr eljövetelét jelenti. Ez a karácsonyt megelõzõ négy hét sokaknak
az ünnepre való várakozást, felkészülést jelenti – kérdés, hogy rohanó, fogyasz‑
tásra buzdító világunkban mennyire tudjuk a lelkünket is felkészíteni az ünnepre?
Marad‑e energiánk, hajlandóságunk az elmélyülésre? Lehet‑e a sok tennivaló
mellett felfelé és befelé is figyelni? 
6. oldal

Döntõ elõtt az I. Érd Szépe

Hosszú és élményekkel teli év végére ért otthoná‑
ban az érdi kézilabda csapat, hiszen hiába van még
hátra szûk másfél hónap, a szerbiai világbajnokság
miatt az utolsó összecsapásra készültek hazai pályán.
Zárásként azonban nem akármilyen sorozatot bonyo‑
lítottak le a hölgyek, hiszen a hatalmas akaraterõvel
megvívott SERCODAK Dalfsen elleni KEK-továbbjutás
után is bírni kellett még a strapát. 
16. oldal

Eljött az utolsó hét és
szombat este kiderül,
ki lesz a legszebb lány
Érden! Addig még kiosz‑
tottak pár almát a gye‑
rekeknek, megtesznek jó
néhány lépést a kifutón,
a többi a zsûrin múlik…
Az I. Érd Szépe novem‑
ber 30-i gálájára készül‑
hetnek a nézõk is, akik
együtt akarnak vacsorázni
a Finta-rendezvényházban
a hölgyekkel, és egy igazi
koronázást akarnak meg‑
tekinteni.
12. oldal

A csatornaprojekt jelen
állásáról és a jövõbeni
feladatokról beszélt Simó
Károly, a csatornatársu‑
lat elnökhelyettese a la‑
kossági fórumon.4. oldal

Fizika-show

A Vörösmarty Gimnázi
umban a show látványos
volt, izgalmas és szóra‑
koztató – és persze nem
bûvészmutatványként tá‑
lalták, hanem a jelensé‑
gek rövid magyarázatát
is mellékelték a látvány‑
hoz. 
10. oldal
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Tizenöt napirendi pont a közgyûlés novemberi ülésén

Hosszútávú fejlesztési elképzelésekrõl is tárgyaltak

A szerző felvételei

Városunk jövõképe, a 2014. és 2020. esztendõ közötti
idõszakban esetlegesen megvalósítható fejlesztésekrõl
is tárgyalt a városi plénum a november 21-én megtartott ülésén. Emellett a tizenöt pontba foglalt napirendben egyebek között a hatósági engedélyeztetések, valamint a mûködését stabilizáló megoldások érdekében
ismét szerepeltek az Érd és Térsége Hulladékkezelõ
Nonprofit Kft-vel kapcsolatos határozati javaslatok is.

Megtörténtek az elõkészületek, a kijelzõn a hiányzó képviselõket kivéve,
mindenki bejelentkezett, így a közgyûlés 16 képviselõvel látott munkához
Napirend előtt T. Mészáros
András polgármester egy örvendetes hírt osztott meg a képviselőkkel. Nemrég értesült róla,
hogy a Pest Megyei Közgyûlés
Tóth Juditnak, az Érdi Sport
Kft. igazgatójának adományozta a megyei sportdíjat, amit
december elején vehet majd át.
Ezt követően a városi plénum
elfogadta a két sürgős előterjesztéssel kiegészített napirendet. Egyik indítvány a hulladékkezeléssel volt kapcsolatos,
a másik Érd lengyel testvérvárosában, Lubaczówban sorra
kerülő maratoni futás visegrádi pályázatának támogatását
indítványozta. A helyi adókról
szóló önkormányzati rendelet
módosítására azért volt szükség, mert T. Mészáros András
polgármester előterjesztésében
azt javasolta, hogy a város területén sportolási célra szolgáló
és az ingatlan-nyilvántartásban
is ilyen funkcióval bejegyzett
sportlétesítmények után az
építményadó mértékét nulla
forintban állapítsák meg. Ezt
azzal indokolta, hogy a verseny- és élsport, az utánpótlás
nevelés, valamint a tömegsport
feltételeinek biztosítása közérdek. A képviselők elfogadták a
rendeletmódosítást, ahogyan
a későbbiekben azt a Sport
Kft-vel kapcsolatos döntést is
támogatták, hogy a száz százalékban önkormányzati tulajdonban lévő cég feladatainak
ellátásához, valamint az általános költségeinek fedezetéhez a
2013. évre további 63 millió forrást biztosítanak a költségvetésben.
A közgyûlés megtárgyalta és
elfogadta Érd Megyei Jogú Város
2014-2020 közötti időszakra
vonatkozó fejlesztési elképzeléseit, amely előterjesztéshez
két bizottsági és két egyéni
módosító javaslat is érkezett.
T. Mészáros András előrebocsátotta, továbbra is az a cél, hogy
– ahogyan az elmúlt években
– a jövőben is minél több EU-s
pályázati pénzt szerezzenek a
városnak, bár ezt megnehezíti majd, hogy Érd továbbra is
a fejlett Budapest árnyékában,
a Közép-Magyarországi régió
besorolásában maradt.
Kéri Mihály az Oktatási és
Mûvelődési Bizottság két módosító javaslatát ismertette. Az
egyik arra vonatkozott, hogy
osszák ketté a kulturális és
az igazgatási fejlesztéseket. A
másikban a bizottság azt indítványozta, hogy a hosszú távú
fejlesztési elképzelésekben szerepeljen a városi könyvtár fejlesztése, illetve tûzzék ki célul,
hogy Érden új könyvtár épül-

jön, egy, a jelenleginél sokkal
megfelelőbb helyen.
Egyetértés mutatkozott a képviselők körében a kerékpárutak
építésének szükségességével
kapcsolatban. Csőzik László
(2030 Egyesület) és Dr. Veres
Judit (Fidesz) egyaránt szorgalmazta, hogy a kerékpárút kiépítésének programját is vegyék be
a távlati tervek sorába. Csőzik
ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: a kerékpárturizmus iránt
világszerte élénk az érdeklődés,
és a biciklizés a jövőben fontos
szerepet kap, nemcsak a közlekedésben, de akár még az iparban is. Dr. Veres Judit mindehhez hozzátette, jól tudja, hogy
eddig sem a jó szándék, hanem
a pénz hiányzott a kerékpárutak építéséhez. Megjegyezte,
az utak kialakítása mellett több
kerékpártárolóra is szükség
lenne. Antunovits Antal a kerékpár utakkal kapcsolatosan megjegyezte: olyat, mint amilyet
2002-2006 között, a szocialista
városvezetéás ideje alatt sikerült
megépíteni, véletlenül se építsenek. Annak a kerékpárútnak
ugyanis nincs se eleje, se vége,
és gyalázatos állapotban van.
Pulai Edina (Jobbik) hozzászólásában megemlítette, hogy
közlekedési szakemberként a
bizottsági ülésen ő is felvetette a kerékpárutak építésének
szükségességét. Ugyanakkor
emlékeztette képviselőtársait
arra, hogy az érdiek nagy álma
egy helyi kórház megvalósítása.
Igaz, rengeteg pénzbe kerülne,
de talán ha pályázat útján erre
lehetőséget találnának, a település lakosai akár egy kisebb
méretû kórházzal is beérnék,
hogy az ellátásokért ne kelljen
messzire utazniuk.
Tekauer Norbert a Sport,
Ifjúsági és Közrendvédelmi
Bizottság nevében a meglévő, 50
darab térfigyelő kamera mellé
további 25 kiépítését javasolta.
Felvetette azt is, hogy az új
Városi Sportcsarnok mellett az
Ercsi úti sportcentrum fejlesztését is vegyék a tervek sorába,
valamint egyéb tömeges, városi sportrendezvények mellett
támogassák a „Futás a gáton”
elnevezésû programot is.
T. Mészáros András ismételten emlékeztette képviselőtársait, hogy ezúttal csupán a
szándékok, tervek, akaratok
kerültek megfogalmazásra, és
elsősorban azért kell a következő években küzdeniük, hogy
minél több pályázati pénzt sikerüljön Érdre irányítani. Csőzik
László felvetésére, miszerint
vegyék be a fejlesztési koncepcióba egy új rendőrségi épület
építését is, habár tudja, hogy

ez állami feladat, a polgármester megjegyezte: tudomása szerint egy új rendőrségi
épület már régóta napirenden
van a Belügyminisztériumnál,
és amint ehhez sikerül biztosítani a szükséges forrásokat
is, az önkormányzat is hozzáadja a megfelelő területet.
A bizottságok és a képviselők
által megfogalmazott módosító indítványokat befogadta, így
ezekkel együtt a közgyûlés egyhangúlag támogatta a fejlesztési
elképzeléseket magában foglaló
előterjesztést.
Ezt követően a képviselők
elfogadták az Érd és Térsége
Hulladékkezelő Nonprofit Kft.vel kapcsolatos javaslatokat, és
arról is döntöttek, hogy pályázatot írnak ki az Érdi Közterületfenntartó Intézmény magasabb
vezetői teendőinek ellátására.
A városi plénum egyhangúlag
támogatta, hogy Hudák Ágnes
legyen az Érdi Városi Televízió
Kft. Felügyelő Bizottságának
tagja, majd támogatta, hogy a
volt Széchenyi, most Érdligeti
iskola Diósdi úton jelenleg
üresen álló faépületeit felnőtt
továbbképzésre
hasznosítsák. A képviselők jóváhagyták
a Riminyáki úti fogászati praxis átvételét, és azt is, hogy
az önkormányzat a százhalombattai Szülők Fórumával kötött
megállapodás alapján 50 ezer
forinttal támogassa egy sajátos
nevelést igénylő érdi gyermek
elhelyezését.
A két sürgős előterjesztésről is döntöttek a képviselők.
Egyikben egyhangúlag támogatták, hogy lengyel testvérvárosunk, Lubaczów maratoni futás
szervezésével pályázatot nyújtson be a Visegrádi Alaphoz,
annál is inkább, mert – mint
kiderült – több érdi lakos is szeretne részt venni ezen a sportrendezvényen. A másik sürgős
indítvány az ÉTH mûködésének

a betörések, lopások és zaklatások. Úgy vélte, hogy az említett városrészeken megerősített
rendőrségi jelenlétre és közbiztonsági fórum szervezésére is
szükség lenne. Ugyanakkor –
fûzte hozzá a képviselő asszony
– bár megérti, hogy a térfigyelő
kamerákra szükség van, mégis
felháborítónak tartja, hogy a
bûnözők miatt ilyesmire kell
fordítani azt a sok pénzt, aminek sokkal jobb helye is lenne.
T. Mészáros András válaszában
kifejtette: kéthetente legalább
egyszer megbeszélést folytat
Pintér Lajos rendőrkapitánnyal,
amikor a konkrét ügyeket és
panaszokat is felveti, például, hogy hol kell megerősíteni
a rendőrség és a polgárőrség
tevékenységét. Az azonban biztos, hogy továbbra sem tudnak
minden utcába rendőrt állítani. A polgármester elmondta, a
Visegrádi utcában történt lopásokról is említést tett a kapitánynak, de kiderült, egyikről
sem tettek feljelentést a kapitányságra. Márpedig a rendőrség csak akkor tud intézkedni,
ha az állampolgárok bejelentik
a bûncselekményt. Antunovits
Antal azt nehezményezte, hogy
Pulai Edina Ófalu közbiztonsági
helyzetét is fel akarja vállalni,
holott ez az ő körzete, sőt, az
utóbbi időben rengeteget tettek
is a bûncselekmények megelőzése érdekében. Emlékeztetett
arra, hogy több közbiztonsági
fórumot tartottak, megerősítették a polgárőri és a rendőri
felügyeletet, kamerákat szereltek fel. Ennek is köszönhető a
közbiztonság jelentős javulása.
Idén például a Halottak napján
egyetlen bûncselekmény sem
történt a temetők környékén.
Meg kell tenni és meg is tesznek
mindent a közbiztonság javítása érdekében, de – és erre
szórólapokon is figyelmeztették
a lakosokat – emellett az embe-

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

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

A képviselôk fogadóórája:
1. 

ANTUNOVITS
ANTAL
20-/363- 8498
Folyamatos,
mindig elérhe
tõ, Alsó u. 91.

2. 

MÉSZÁROS
MIHÁLY
30/537-3997
Telefonos
megbeszélés
alapján az Összefogás
Egyesület Székházában,
Alsó u. 8.

3. 

9. 

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

10. 

KÉRI
MIHÁLY
20/800-9079
Telefonon tör
ténõ egyeztetés alapján.

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

4. 

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

5. 

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

12. 

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

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

6. 
Egy kis személyes eszmecsere a szünetben
hatósági engedélyeztetését érintette, ugyanis függetlenül attól,
hogy a hulladékkezelő már több
hónapja mûködik, a közszolgáltatás engedélyezése – a felügyelőség lassú ügyintézése okán
– még folyamatban van.
Az egyebekben Pulai Edina
– amint fogalmazott – nem jó
hírrel kapcsolatban kért szót.
Egyes érdi területeken – például
Ófaluban, vagy Parkvárosban,
a Visegrádi utcában – továbbra is elégedetlenek a lakosok a
közbiztonsággal. Rendszeresek

reknek is vigyázniuk kell az
értékeikre, valamint ugyanenynyire fontos, hogy egymásra is
odafigyeljenek, és jelentsék a
rendőrségnek, ha gyanúsat észlelnek – mondta a képviselő.
Az egyebeket követően a
közgyûlés zárt ülésen folytatta
munkáját. Véleményezte a Pest
Megyei Pedagógiai Szakszol
gálat intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat,
és elbírált egy elutasított kérelem miatti fellebbezést.

Bálint Edit

Fontos telefonszámok
Mentők

104

Tűzoltóság

105

Rendőrség

107

Érdi Polgárőrség

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

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

7. 

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

8. 

tés után.

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

     

CSÕZIK
LÁSZLÓ
30/268-3852,
csozik@gmail.
com.
Telefonon vagy e-mailen
történõ bejelentkezés
alapján.

     

JAKAB
BÉLA
30/337-5454
Hétfõnként 15
és 17 óra kö
zött, telefonon történõ
egyeztetés után.

    

tés után

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

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS
országgyűlési képviselő

Érdi Rendőrkapitányság

06-23/365-007

Közterület-felügyelet

06-80/204-571

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

Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

06-23/365-132

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra
között a Polgárok Házában.
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Helyiérdekû vasútként mûködik majd a Budapest-Érd vonal

Megújulhat a nagyállomás is

A szerző felvétele

A vasúti rekonstrukció, a csatornázás és a hároméves kortól kötelezõ óvodai ellátással kapcsolatos egy évi türelmi idõ volt a témája a múlt szerdai polgármesteri
sajtótájékoztatónak, amelyen szó esett a Szent István híd megépítésérõl és arról is,
hogy remélhetõleg a nagyállomás is megújul a jövõben.

A vasút-rekonstrukciónak köszönhetõen gyorsabban és gyakrabban járhatnak a vonatok Budapest és Érd között.
Képünkön az Érd Felsõ és Tárnok közti szakasz átépítése látható
Hamarosan befejeződik a
30A vasútvonal
rekonstrukciója; Érd és Budapest között
helyiérdekû vasútként közlekednek majd a vonatok – jelentette be T. Mészáros András
múlt szerdai sajtótájékoztatóján. A polgármester elmondta:
a reggeli csúcsidőben negyedóránként járnak majd a vonatok,
csakúgy, mint a munkaidő végi
csúcsidőszakban.
– A fejlesztésnek köszönhetően negyedóra alatt bejuthatunk a
fővárosba, jóval kényelmesebbé
válik tehát a közlekedés, mint
akár busszal, akár gépkocsival.
Jó hír az is, hogy sûríteni fogják
a Balatonra menő, Érden is megálló vonatok számát. Eddig igen
kevés balatoni vonat állt meg
városunkban; nem én vagyok az
első polgármester, aki ezt kifogá-

solta – jegyezte meg T. Mészáros
András, hozzátéve: ideális vasúti
közlekedési helyzet akkora várható, mikor az Érd-felsőt érintő
vonal felújítása is befejeződik,
illetve megérkeznek az új motorvonatok.
Újságírói kérdésre a polgármester kitért a nagyállomás
helyzetére is. Mint mondta, ez
is megújulhat a jövőben, de itt
egyéb átalakításokra is szükség
van.
– Nagy problémát jelent a gyalogos közlekedés is, de remélem, lesz mód és lehetőség, hogy
ezen gondokat is megoldjuk,
akár a vasút, az önkormányzat
és az állam együttmûködésével
– hangsúlyozta.
– A vasúti rekonstrukciónak
kevésbé pozitív következménye lesz a város életére nézve,

hogy nehezebb lesz az átkelés
az egyszintû vasúti átjárókon.
Javaslom mindenkinek, szervezze meg, tapasztalja ki, hogy tud
a leggyorsabban közlekedni a
város egyik feléből a másikba.
Reményeink szerint jövő évben
megkezdődik a Szent István híd
építése, így a vasút felett is át
tudnak haladni majd ebben a
városrészben az autósok – zárta
le a témát a polgármester. Ezt
követően beszámolt arról, hogy
az országgyûlés döntése szerint
az önkormányzatok egy év türelmi időt kapnak arra, hogy felkészüljenek a hároméves kortól
kötelező óvodai ellátás bevezetésére.
– Érden is problémás lett volna
minden harmadik évét betöltött
gyermeket felvenni jövő évtől,
hiszen jelenleg mintegy 2000

Adventi gyertyagyújtás
A négy adventi vasárnapon 14 órától várjuk az érdieket a Szepes Gyula Művelődési
Központ előtt felállított Betlehemnél és adventi koszorúnál, ahol adventi zenei műsorok
hangzanak el, egyházi képviselők osztják meg ünneppel kapcsolatos gondolataikat
és a város vezetőivel közösen gyújtják meg a gyertyát.
December 1-jén vasárnap
Vendégünk: T. Mészáros András polgármester,
Erdélyi Takács István református lelkész és
Szabó Mihály görög katolikus parókus.
Karácsonyi énekek hangzanak el
a Dizseri Tamás Habilitációs Központ
Csengettyűs együttese és a
Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus előadásában.
Forralt borral és meleg teával várjuk a résztvevőket.
Egy-egy tányér meleg ételre szeretettel várunk és hívunk minden hátrányos helyzetű,
rászoruló személyt, családot.
A program szervezői:
a Kertbarátkör,
az Érd-parkvárosi Református Gyülekezet.
az „Emberi Hang” Alapítvány,
a Szociális Gondozó Központ és
a Szepes Gyula Művelődési Központ.
Az ételosztásban az érdi baptista, az evangélikus,
a katolikus és a református egyházközségek tagjai segítenek.

óvodást tudunk elhelyezni intézményeinkben, holott 2400-at
kellene. Ha hároméveseket is fel
kellene vennünk, 1500-2000-rel
több helyre volna szükségünk.
Az elmúlt két ciklusban folyamatosan bővítettük (és bővítjük)
óvodáinkat, ám az érdi gyermeklétszámot nem tudjuk utolérni.
Ez az egy éves türelmi idő lehetőséget ad arra, hogy pályázatok
segítségével még több férőhelyet
hozzunk létre – mondta a polgármester, hozzáfûzve: nemrég
adták át a kibővített, felújított
Kutyavári Óvodát és átépül a
Meseház Óvoda is.
– Számításaink szerint még
nyolc olyan óvodára lenne
szükségünk, mint a Kutyavári,
amihez 2-3 milliárd forint kellene – jegyezte meg T. Mészáros
András, aki beszélt arról is, hogy
megkezdődött a csatornahálózat
mûszaki átadása, ami december
közepén ér majd véget. A tervek
szerint december 28-ig szinte mindenki megkapja majd a
rákötési engedélyt.
– A 2011 őszén kezdődött
munka két év alatt sikertörténetté vált, és úgy látszik, a helyreállítás is a megfelelő módon
valósul meg. Ilyen sok út még
soha nem épült ilyen rövid idő
alatt a városban, szinte másfélszeresére nőtt a pormentesített
utak hossza. A kivitelezők, a
tervezők, a projektben munkát
vállaló csapatok büszkék lehetnek arra, amit két év alatt elértek. Korábban 20 százalékos volt
a város csatornázottsága, most
száz százalékossá vált – hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve: környezetvédelmi és
kényelmi szempontból is jobb
minőségû életet élhetünk e beruházás segítségével. T. Mészáros
András azt is kiemelte: fontos,
hogy az elkészült hálózathoz
minél többen csatlakozzanak.
(További hírek, információk a
csatornázással kapcsolatban a 4.
és 5. oldalon.)

Ádám Katalin
Huzatosnak szoktuk mondani a
Kárpát-medencét, pedig, ha fordítunk a szón, akkor védelmet
nyújt a hegységrendszer karéja.
Az idõjárási frontokat például
valamelyest szelídítve kapjuk.
Hogy aztán ezen belül Érd menynyi mindent köszönhet fekvésének, azon érdemes eltöprengeni.
A történelem során bárki indult
Visegrádról, vagy Budáról délnek,
erre kellett jönnie, ahogy az akkori
országos erõsséget megostromlók
is itt vonultak át, itt készülõdtek.
Hanselbeck, vagy Andzabeg fekvése hajszálpontosan egyezik Érd
területével, lévén hogy ez volt a
város német, illetve horvát ajkú
lakóinak szülõhelye. Ha nem is
használjuk manapság ezt a megszólítást, a többnyelvûség egykori emlékeit érdemes számon
tartani. Különösen akkor, amikor
már egy ilyen méretû városnak
is lehet külpolitikája. A testvérvárosi kapcsolatok ugyanis, ha
túlnõnek a közös ünneplések
mámorán, a hétköznapokban is,
szellemi és gazdasági értelemben
is tartalékai lehetnek Érdnek, mi
több, a város minden polgárának.
Még odáig sem kell visszakalandoznunk a családtörténetekben,
hogy micsoda haszna volt egykoron a különbözõ nemzetiségû
települések között a gyerekek
magyar szóra, német szóra való
egy-egy tanévre szóló kicserélésének. A választott rokonság olyan
erõ volt az egykori magyar társadalomban, ahol a koma, a sógor,
a keresztapa egy életen át kísérte,
segítette a baráti, esetleg igazán
rokoni család serdülõ gyermekeit. Ez volt akkor az a világháló,
ami a tehetségeket röptette, a
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A szerkesztõ jegyzete

Várakozás
Készülődünk, mégpedig ünnepre, erre a készülődésre utal
advent szavunk latin eredete, az
adventus, amelynek szó szerinti jelentése eljövetel, megérkezés. Az advent négy hétig tart, a
december 25‑e, tehát karácsony
első napja előtti negyedik vasárnappal kezdődik, most december elsejével. Mindezt bármely
hasonló tematikájú lexikonból
megtudhatjuk, az internetről is leolvashatjuk, különféle feldolgozásokban – kevesebb információt kaphatunk
az időszak belső tartalmáról.
Mondhatnánk, hogy ez így van
rendjén, döntse el ki-ki saját
maga, mire is akar felkészülni,
milyen ünnepet vár, mit tesz
azért, hogy várakozásai valóra
váljanak, a dolog azonban nem
ilyen egyszerű. Volt időszak,
amikor – ha nem is karácsonynyal kapcsolatban, de – készen
hozzájuthattunk céljaink leírásához, készre fogalmazva olvastuk-hallgattuk, hova kell eljutnunk, milyen lépcsők vezetnek
a boldogságunkhoz, és egyáltalán, hogyan tudjuk megtestesíteni az úgynevezett szocialista
embertípust, merthogy akkoriban ez volt, ez lehetett csak a
boldogság.
Mindezen már túl vagyunk,
de nem mondható, hogy sokkal egyszerűbb a helyzet. Nem
egyszerűbb például azért, mert
olyan időszakba kezdünk egyre
jobban belesodródni, amikor
a hamarosan leadandó voksaink megszerzése érdekében
már többször hitelüket vesztett
emberektől a legkülönfélébb boldogság-ígéretek tömege hangzik
el. Tegyük oda az x‑et a szavazólapon, ahova mondják, és akkor
majd jó lesz nekünk. Ha nem
rögtön, akkor kicsit később.
Ehhez járul még a kereskedelem rohama kecsegtető akciókkal, vonzónak tűnő hitelekkel,
árubőséggel ösztönözve, hogy
vásároljunk, vegyünk, mindent,
minél többet…

Átjáró ház
bajba kerülteket pedig támogatta. Persze fogalmuk sem volt az
akkoriaknak a társadalmi szolidaritás magasztos eszméjérõl,
egyszerûen csak fölfogták, hogy
elemi érdekük: legyenek barátaik, megbízható szövetségeseik,
akikre a mindennapok nehézségeivel birkózva számíthatnak.
Lubaczów nevének kiejtésével
sem kell bíbelõdnünk, ma már a
számítógépen tucatnyi program
ejti ki helyettünk ékes lengyelséggel. Mi meg mondhatjuk, ahogy
akarjuk, itt nem a nyelvtan,
hanem az érzelmek számítanak.
Már csak azért is izgalmas hely ez
a Dél-kelet lengyelországi kisváros, erdõivel, tavaival, lapályaival,
mert az ukrán határ közelében,
vele átellenben egy ugrásra van
Lemberg, amit persze csak nagyapáink szólítottak így, mi Lvovnak
ismertük a szovjet birodalom idején és Lvivnek találjuk a térképen
manapság Ukrajnában. Na, ugye
Lengyelországgal együtt mindjárt
megkapjuk az egykori Monarchia
Galíciaként emlékezetünkben élõ
vidékét, ami az elsõ világégés
idején olyan hadszíntér volt,
amelyrõl az Érdrõl elvitt magyar,
horvát, német nyelvet beszélõ
bakák is mesélhették legendáikat. Már ha túlélték szegények. A
Manchester közeli Poynton alvóvárosánál bájosabb célpontot aligha választhat, aki brit földre lép. S
ha arra gondolunk, hogy manapság mennyire nélkülözhetetlen
az angol nyelv beszélt formája
a mindennapi érintkezésben, a
kereskedelem, a gazdaság és a

A legkülönfélébb helyekről
jön tehát a boldogság ígérete,
és ebben a fokozódó zsivajban nem könnyű befelé figyelni. Nem könnyű, akár csak
a magunk számára is megfogalmazni olyan célokat, olyan
vágyakat, amelyekben lelki tartalom is fellelhető. Amelyekben
nem anyagiak megszerzése
az elsődleges, hanem valami
más. Valami olyan, ami nem
vásárolható boltban, amit nem
pénzért adnak, mégis vágyunk
rá. Mi lehet az? Békesség, nyugalom, szeretet? Esetleg mindez együtt? Valószínűleg, de ha
tudjuk is, mire vágyakozunk,
látjuk‑e a hozzá vezető utat?
Tudjuk‑e a módját annak,
hogy hogyan lehet a fenyőillatú szobából kirekeszteni a
külvilág zajait; a bántásokat,
a gonoszságot, az önzést, a
rosszindulatot, mindenféle ártó
szándékot – és a gondokat is,
mert azok is vannak, mindenkinek, akár bevallja, akár titkolja. De hogyan tudjuk elérni,
hogy mindez ne számítson,
csak az, hogy akit szeretünk,
ott van mellettünk, megfoghatjuk a kezét, és érezzük az
eljövetelt, a megérkezést? Ez
a nehéz, de egyben könnyű
is, hiszen mindenünk megvan
ennek az adventi érzésnek az
eléréséhez, legfeljebb mostanában nem vettük kézbe ezeket
az eszközöket és rájuk rakódott mindenféle ócska kacat.
Most azonban itt az alkalom,
hogy előszedjük mindet: szeretetet, önzetlenséget, jóságot,
segítőkészséget, meg a többi,
már-már elfelejtett, mert ritkán
használt holmit.
Advent csak most kezdődik,
most még várakozunk. Várunk
az eljövetelre, a megérkezésre,
az ünnepre.

tudomány területein világszerte,
akkor azonmód a gyermek és
felnõtt oktatás lehetõségeit kell
mérlegelnünk. Az egykori birtokközpont, amelyet a mára már
megszûnt bányászat tett nagygyá, olyan hangulatosan tudta
a kialakítani a közlekedési környezetét, hogy nemcsak egy-egy
kerülete mûködik kertvárosként,
mint Érdnek, hanem az egész
városra rávetül ez a zöldvendéglõ
érzés, amelyet érdemes lenne
ellesnünk. Szászrégennel pedig
Érd története mérhetõ igazán
össze. Persze nekünk akkor a
Fundoklia völgyi õsember lakóhelyét is ide kell számítanunk, ha
távolabbra akarjuk a kezdeteket
tolni, de az Árpádkor kezdetei
óta megerõsített város, amely
Magyarrégen és Szászrégen
egyesítésébõl jött létre, ugyanarra
a nyelvi és kulturális sokféleségre
emlékeztet, mint Érd. Hivatalos
román nyelvû honlapja mellett
van egy magyar is, amelyet a helyi
polgárok mûködtetnek, a szászokat azonban nagyon megritkította a Ceusescu diktatúra sötét
korszaka, pedig rózsanemesítõtõl
íróig, zeneszerzõig sok hírességet
adtak Erdélynek és Európának.
A testvérvárosi kapcsolatok,
ne szépítsük a dolgokat, pénzbe
kerülnek. Csakhogy, ha a bõvülõ
kapcsolatok a cserenyaralások, a
tanulás, a civil kezdeményezések,
a sport, a gazdasági kötõdések
felé bõvülnek, akkor érdemes
lenne hosszú távú terveket szõni
a mostani barátságok ápolására
és új városok testvérré fogadására
is. Vérszerzõdést sem kell kötnünk ma már. 
	
Antall István
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Lakossági fórum a csatornázásról

A befejezés közeledtével egyre kevesebb

a kérdés és a probléma
Az Érdi Horvát
Önkormányzat
Közmeghallgatást tart
2013. december 3-án
(kedden)
18 órától
a Polgárok Háza
Dísztermében
(2030 Érd, Alsó utca 3.)

Meghívó
Az Érdi Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2013. december 12-én
csütörtökön
17:00 órakor
tartja évente
esedékes
közmeghallgatását,
melyre

Rákötésekről, úthelyreállításokról és -építésekről, illetve a
jövőbeni feladatokról kaphattak információkat azok, akik
elmentek az Érd és Térsége
Szennyvíz-csatornázási Projekt
keretében rendezett lakossági
fórumra november 19-én.
Elsőként Simó Károly, a csatornatársulat elnökhelyettese
ismertette a csatornázási, illetve úthelyreállítási munkálatok
jelen állását.
– Érden és térségében 300
kilométer csatorna került a földbe két év alatt. Ezen a fázison
már túl vagyunk; a munkák látványosabb része, az útburkolatok javítása még tart. Összesen
1500 utcaszakaszt érintett a
csatornázás; elmondható, hogy
az utak minősége összességében – városi szinten – javult a
csatornázás előtti állapotához
képest, és mintegy tizenkétezer
embert (négyezer ingatlant)
közvetlenül érint az, hogy egyes
utak a projekt keretében szilárd
burkolatot kaptak. Ez egyben a
válasz arra a kérdésre is, hogy
„ki lakhat abban az utcában,
hogy éppen ott aszfaltoznak?”
Ennyi ember közül biztosan
lehet találni olyat, akire rá lehet
fogni, hogy őmiatta történt,
ám nem ez volt a szempont,
hanem a Mûszaki Egyetem
szakemberei jelölték ki azokat
az utcákat, amelyeket indokoltnak tartottak az építés alatti
és utáni forgalomelvezetésre.
Érden az elmúlt két évben 40

százalékkal nőtt a burkolt utak
aránya, igaz, az aszfaltozott 140
kilométer mellett maradt még
300 kilométer földes, murvás
út – tette hozzá Simó Károly,
hangsúlyozva: a már aszfaltos
utcák, utak esetében az EU sajnos csak a sávos helyreállítást
engedélyezte, ennek végrehajtását pedig nagyon szigorúan
ellenőrzik.
– Sok kérdés érkezik hozzánk
a mart aszfalttal kapcsolatban.
Tudni kell, hogy ez nem minősül szilárd burkolatnak, bár a
nevében szerepel az „aszfalt”
szó. A színe ugyan fekete, de ez
darált aszfalt és ugyanúgy viselkedik, mint a zúzottkő, azzal
a különbséggel, hogy nyáron a
nagy meleg hatására megolvadhat és jobban összeáll. Mart aszfaltos helyreállítás esetén a jövő
nyári meleg után nyeri majd el a
végleges formáját az utca. Ami a
zúzott kővel helyreállított utcákat illeti: az erőteljesen megbolygatott talaj egy vagy két év
alatt annyira nem tudott leülepedni, megkeményedni, mint a
csatornázás előtti 30-40 év alatt
– ami természetes –, de előírás
szerint helyreállították ezeket
is. A mûszaki átadás keretében
a közútkezelő kollégák járják a
várost, hibaleltárt vesznek fel,
és jelzik a problémákat a kivitelezőknek – mondta az elnökhelyettes, megjegyezve: van egy
pár megújult, aszfaltos utca,
ahol egy‑egy szakasz érintetlenül, rossz minőségben maradt.

minden
érdeklődőt vár.
Az ülés helye:
Polgárok Háza
Díszterme
Érd, Alsó u. 3.
A csatornaprojekt állásáról Simó Károly elnökhelyettes számolt be a
lakossági fórumon

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

A szerző felvételei

Horvát
közmeghallgatás

A csatornaprojekt jelen állásáról, az úthelyreállításokról, -építésekrõl és a jövõbeni feladatokról beszélt
Simó Károly, a csatornatársulat elnökhelyettese a
lakossági fórumon. Szóba kerültek a házi átemelõk és
azok helyzete is, akik annak idején szolgalmi joggal
kötöttek rá a régi rendszerre.

November végi munkálatok a Könyves Kálmán utcában - a mûszaki átadás
idén mindenhol befejezõdik

Ennek oka, hogy nem e projekt keretében, hanem évekkel
ezelőtt csatornáztak – ott pedig
nem lehetett EU-s pénzből aszfaltozni, ahol nem volt csatornaépítés. A közgyûlés döntése
értelmében e részeket is felújítják, de egy másik program
keretében.
– A csatornázás által nem
érintett, rossz minőségû utcákat
olyan szintre kell hozni a következő években, mint a helyreállítottakat, és a vízelvezetést is meg
kell oldani Érden. A városvezetés
szándéka az, hogy az előttünk
álló években e két terület kapjon
fő hangsúlyt a fejlesztésekben,
amely folytatja a mostani infrastruktúra-fejlesztési programot
– mondta Simó Károly.
A projekt jelen állásával kapcsolatban elmondta: idén befejeződik a mûszaki átadás, a
köztéri átemelők próbaüzeme
is elindul, bár az áramkiépítés
jövő tavaszig ideiglenes lesz.
A tisztítóüzem készen áll, a
tisztított vizet a Dunába továbbító vezeték kapacitásbővítése
van már csak hátra – erre 2014ben kerül majd sor.
– Mikor a csatornázási terve-

ket annak idején a fővárosban
elkészítették, néhány, zömmel
három-négy házból álló szakasz
valamilyen oknál fogva kimaradt
a tervekből. A hiányosságokat
az elmúlt években feltártuk,
és engedélyt kértünk, hogy
e helyeken is kiépülhessen a
hálózat. Az engedélyt megkaptuk, a közbeszerzést kiírjuk, és
tavasszal az építkezésre is sor
kerül – számolt be az elnökhelyettes, aki a rákötési engedélyekkel kapcsolatban elmondta:
eddig hétezer levelet postáztak,
december folyamán pedig szinte mindenki megkapja az engedélyt.
– A rákötés határideje április
30. A törvény elvileg 90 napot
ír elő, de a közgyûlés, a téli
időszakra való tekintettel ezt
a türelmi időt meghosszabbította. Akik most kapják meg
az engedélyt, azoknak így nem
kilencven, hanem 160 napjuk
van a felkészülésre. Fenti időpont kitolható, ha az ideihez
hasonló kemény telünk lesz,
annak azonban nincs sok
értelme, hogy a végtelenségig
tologassuk a határidőket. Nem
azért fizettünk ki nagyon sok
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pénzt, viseltünk el közösen az
elmúlt években nagyon sok
kellemetlenséget, hogy amikor
végre készen van a hálózat,
akkor ne használjuk – jegyezte
meg Simó Károly, aki elmondta
azt is: az, hogy a csatorna a
földben van, még nem jelenti
azt, hogy használható is. Az
adott szakaszt nemcsak átadni,
de üzemeltetni is kell, ehhez
pedig kell egy üzemeltető is,
aki jogilag is számonkérhető
módon helytáll, ha valami nem
mûködne.
– A kivitelezők az elkészült
szakaszokat
csomagokban
adták, illetve adják át. Ha a csomagban található mondjuk hetven szakaszból csak kettővel is
probléma van, az egész csomag
átadása-átvétele tolódik – mondta az elnökhelyettes, magyarázatképp arra, miért kell várniuk a lakóknak a rákötésekkel.
Hozzáfûzte: elérkezett a szerződés szerinti végső határidő,
kötbérezés nélkül nem tologathatják tovább a kivitelezők az
átadást, ezért biztosak benne,
hogy idén december közepéig
lezárul ez a folyamat.
– Érdemes beszélni a gravitációs vezetékek mentén kiépítésre kerülő házi átemelőkről is.
A pályázati feltételek jelenleg
még nem teszik lehetővé, hogy
ezek benne legyenek a projekt
költségvetésében; Érden mintegy 1500 olyan ingatlan van,
ahol a tulajdonosnak kellene
beszereznie, -építtetnie a házi
átemelőt. Mint ahogy arról T.
Mészáros András polgármester már beszámolt, tavasz óta
folyik a párbeszéd az uniós
közremûködő szervezettel,
hogy ezen átemelők megvétele, mûködtetése egységes

lehessen, és a projekt keretéből
történjen – tehát változzanak a
szabályok. Eddig nem kaptunk
vissza olyan dokumentumot,
amelyben a fenti kérést jóváhagyták volna, de tudomásom
szerint napokon belül pozitív fordulat állhat be ebben
az ügyben – szögezte le Simó
Károly.
A fórumon egy érdi lakos
elmondta: egy kivitelező azt
ajánlotta neki, hogy szerezze
be és építtesse ki önköltségen a
házi átemelőt, és az árát hajtsa
be az önkormányzaton. Simó
Károly közölte: tudtával ilyen
megoldás jogilag nem lehetséges.
– Ha fontos és sürgős a rákötés, vásárlás helyett béreljünk
átemelőt, ezt havi pár ezer
forintért is megtehetjük. Ha
pedig sikerül beszerezni a projekt költségén az átemelőket,
vissza lehet adni a berendezést
a tulajdonosnak – javasolta az
elnökhelyettes.
– Akár önköltséges lesz az
átemelő, akár a projekthez tartozik majd, az áram biztosítása
az ingatlantulajdonos feladata;
ez havonta körülbelül 100 forint
kiadást jelent. Ezt kompenzálja,
hogy tíz forint köbméterenkénti díjkedvezményt kapnak az
érintettek a csatorna üzemeltetőjétől, ez egy átlagos tíz köbméteres fogyasztás esetén fedezi az áram költségét. A felelős
használat mindenképp a lakosság feladata lesz – meg kell
tanulni, hogy a csatorna, illetve az átemelő egy kicsit más,
mint az emésztő; nem kerülhet
bele bármi – mondta még Simó
Károly.
Nemcsak az átemelővel,
hanem a korábban szolgalmi

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal
Karácsonyi ünnepek körüli munkarendjérõl

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Érd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje
decemberben – 2013. munkaszüneti napok körüli munkarendrõl
szóló 28/2012. (IX.4.) NGM rendeletet figyelembe véve – az
alábbiak szerint alakul:

joggal rákötött ingatlanokkal
kapcsolatban is érkezett kérdés az elnökhelyetteshez, aki
elmondta: azok, akik több
évvel ezelőtt szolgalmi joggal
csatlakoztak a (régi) csatornahálózathoz, azaz más ingatlanon keresztül fut a bekötésük,
eldönthették, hogy továbbra is
a régi hálózatot használják‑e,
vagy pedig az újonnan kiépített
vezetékhez csatlakoznak; utóbbi esetben meg kellett fizetniük
a csatlakozási díjat, hasonlóan a
többi tizenhétezer ingatlantulajdonoshoz.
Simó Károly több, nem általános, hanem konkrét utcára,
helyzetre irányuló kérdést is
megválaszolt, mindamellett
kérte: a panaszosok írásban
tegyék meg észrevételeiket

az ügyfélszolgálat kérdőívén.
A lakosságnak pedig azt javasolja: mindenképp jelezzék a
felmerülő problémákat az ügyfélszolgálaton, hogy a mûszaki
átadás során ezeket rögzítsék a
jegyzőkönyvben az illetékesek.
A fórumon jelen voltak a
közmûszolgáltató, a kivitelezők
és az ügyfélszolgálat képviselői,
hogy szükség esetén a lakosság
rendelkezésére álljanak, erre
azonban nem került sor – ahogy
a projekt a vége felé közeledik, úgy láthatóan a problémás
esetek és a kérdések száma is
csökken. Hamarosan már csak
azt kell megtanulniuk az érdieknek, hogyan érdemes és kell
használni probléma- (azaz
dugulás)mentesen a kiépített
közcsatornát. Ádám Katalin

Fontos címek, telefonszámok
Csatornázási Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető:

Beruházás

Ügyintézési témakörök:

Minden csatornázással kapcsolatos ügy, kivéve
a pénzügyeket

Cím:

Érd, Alispán utca 4.

Telefonszám:

06-80/630-036, 06-23/223-061

E-mail:

ugyfelszolgalat@erdicsatornazas.hu

Nyitva tartás:

hétfő: 13.00 – 18.30
szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.30

Pénzügyi Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető:

Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat

Ügyintézési témakörök:

Minden pénzügyi kérdés az érdekeltségi hozzájárulás
befizetésével kapcsolatban (adatváltozás, adásvétel,
tulajdonos váltás, OTP Ltp.-vel kapcsolatos ügyintézés,
részletfizetési kérelmek, befizetés ellenőrzés)

Cím:

Érd, Szabadság tér 12.

Telefonszám:

06-23/521-340

2013. december 06. (péntek)

Munkanap 800 – 1630 óráig

Fax:

06-23/521-345

Ügyfélfogadás a Hivatalban
2013. december 07. (szombat)

1300 - 1630 óráig
Pihenőnap

E-mail:

info@erdicsatornazas.hu

2013. december 13. (péntek)
Ügyfélfogadás a Hivatalban

Munkanap 800 – 1630 óráig
1300 – 1630 óráig

Nyitva tartás:

2013. december 20. (péntek)
Ügyfélfogadás a Hivatalban
2013. december 21. (szombat)

Munkanap 800 – 1630 óráig
Nincs
Pihenőnap

hétfő: 12.00 – 17.00
szerda: 10.00 – 13.00
csütörtök: 10.00 – 13.00

2013. december 23. (hétfő)
2013. december 24. (kedd)
2013. december 25. – 26.
(szerda-csütörtök)
2013. december 27. (péntek)

Igazgatási szünet
Pihenőnap
Ünnepnap

2013. december 30. (hétfő)
Ügyfélfogadás a Hivatalban

Munkanap
1300-1830

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyzõ

Pihenőnap

T. Mészáros András
polgármester

Lehet sikeres is egy mai iskola
A Szent Benedek Iskolaközpont 3 éve vert gyökeret a XI kerületben,
a Fehérvári út és a Mezőkövesd utca sarkán. Akkor nagy várakozással fogadtuk az új iskolát, mely azt hirdette magáról, hogy nemcsak
angol-magyar két tannyelvű, de katolikus is, és
mint ilyen, egyedülálló a főváros oktatási palettáján. Most Deák István igazgatót kérdezem, hogy
mit sikerült megvalósítani, és milyen irányba szeretnének továbbfejlődni.
- Igazgató úr, megtalálta a Szent Benedek a helyét a kerületben? Milyen célokat tűzött ki 3 éve, és
ma vannak-e ehhez képest új céljai?
- Ez egy nagyon fontos kérdés. 3 éve nagy öröm
volt számunkra megkapni ezt a megkapóan szép épületet, ahol ovit
is indíthattunk. Már akkor sokan jelentkeztek hozzánk, és a felvettek
vonzó lelki életre, jó tanárokra és barátságos osztályközösségekre leltek. Leginkább a terjedő jó hírnek köszönhető, hogy azóta a diáklétszám több mint a duplájára nőtt. Hármas célunk a “lelkiség, színvonal,
közösség” - kibontakozik és gyümölcsözik. Részt veszünk a kerületi
tanulmányi versenyeken és más közösségi alkalmakon, harmonikusan
együtt működünk a Szent Lipót Plébániatemplommal. Igyekszünk pedagógiailag és technikailag a legjobb eszközökkel átadni azt a lényeget,
amely minden katolikus iskolában közös. Tanúságot tenni a hétköznapokban egy nem hétköznapi, de természetfeletti hitről, mely mindent
áthat, hogy ha felnézünk a csillagos égre, visszamosolyognak ránk a
csillagok.
S
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Helyzetképek az utakról
Előző lapszámainkban megkezdett sorozatunkat folytatjuk – ezúttal is bemutatunk néhány olyan közlekedési útvonalat, ahol a
közelmúltban változások történtek, illetve történnek.

A Jenõ utca átmenõ forgalmát bírja majd a jobb minõségû út

A Fényezõ utcában mart aszfalttal állították helyre – két másik hosszú
utcát a környéken aszfalttal erõsítettek meg

A Radnai utcában zúzottkõvel erõsítették meg az utcát – erre már akár
aszfalt is jöhet
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ajánló

Kulturális és tudományos

programok
2013. december 2 – 8.

Szepes Gyula Művelődési
Központ
Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
Jegyvásárlás: Hétfő-csütörtök
8.30-15.30, péntek 8.30-12.00
A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők
kulturális, közművelődési alaptevékenységgel összeegyeztethető
célokra.
Információ: Száraz Istvánné
06-23-365-490/ 101

Klubok:
Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
december 2. hétfő 17 óra
Miről árulkodik egy csepp vér…
Előadó: Némethné Vér Anna
Irodalomkedvelők Klubja
Vezeti: Daróci Lajosné
06 30/420-8409
december 3. kedd 16 óra
Klubnap, felolvasás az
IRKA megjelenése
Varga Zoltán Rováskör
Házigazda: Czippán István
06-30/96-00-566
december 3. kedd 17 óra
A szkíta arany hercegtől az
Attila kurgánig
6700 km lóháton Kazakszántól
Magyarországig
Előadó: Zsolnai Gábor
Kiállítások:
A kamarateremben
December 6-től – 2014. január 15-ig
A Poly–Art alapítvány csoportos tárlata. Megnyitja: Majorné
Bániczki Júlianna

Az előtéri kiállítótérben
„Mesefalva Érdre kirándul…”
Szép Adrien kiállítása
Megtekinthető: december 4-ig
„Fényességes karácsony…”
December 5-től január 6-ig
D. Bukovszky Éva üvegfestő és
Combarro Eszter keramikus
kiállítása
Programok:
December 6-án, pénteken 19 órakor
Párkapcsolat, önértékelés,
boldogság
Dr. Csernus Imre előadása
Belépő: 2400 Ft.
Jegyek elővételben kaphatók a
művelődési központban.
Családi matiné 2013. ősz
December 8-án, vasárnap 11 órakor
„Ha eljön a mikulás”
zenés mesejáték a Csörgősipka
Színház előadásában
Minden 14 év alatti gyermek
csomagot kap a Mikulástól!
Csomagjegy: 600 Ft
Belépőjegy: 1000 Ft
Családi jegy: 3200 Ft
Jegyek csak elővételben kaphatók november 29-ig!
Programelőzetes:
December 13. péntek 18 óra
Adventi irodalmi műsor
Vendégünk:
Császár Angela és Szersén
Gyula színművészek
A műsor összeállítói: Elmer
István és Szeghalmi Elemér
A programra a belépés ingyenes.
December 14. szombat 9-12 óráig
Baba-mama Börze
Használt gyermekruhák cseréje, vására. Információ és asztalfoglalás: Czinderné Bea
06 20/448-5121
Asztaldíj: 1000 Ft

Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól bővebb információt talál a www.csukalib.hu
honlapon.
A felnőttkönyvtár programja
december 10-ig
Tájképek, csendéletek- Berecz
Józsefné Bácskai Éva kiállítás
december 4. (szerda) 17 óra
A Városszépítő Egyesület találkozója
Zenei könyvtár programja
december 4. (szerda) 15 óra
A Zenélő természet című rajzpályázat, valamint a 10x10
játék eredményhirdetése.

Közreműködik: Regenhart
Anna (gordonka)
A fotógalériában
Óvd a környezetedet!
A Duna – Art Fotóklub által
meghirdetett pályázat anyagának kiállítása
Megtekinthető december 20-ig
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Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás:
December 1-től téli nyitva tartás
Keddtől – péntekig

10,00 – 17,00
Szombat-vasárnap:

10,00 – 18,00
Állandó kiállítások
1. Magyar utazók, földrajzi
felfedezők.
2. A Kárpát-medence tudományos feltárói.
Belépőjegyárak:
Teljes árú: 800 Ft
Kedvezményes: 400 Ft
Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás.
3. Hely- és sporttörténeti
kiállítás. Teljes árú: 400 Ft
Kedvezményes: 200 Ft
Időszakos kiállítások
Sándorfalvi László: Mezőföld
természeti csodái című fotókiállítása
A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri
előadóterme 50 fős rendezvényekre
bérbe vehető kulturális, közművelődési alaptevékenységgel összeegyeztethető célokra.
Információ:
Kovács Nóra, 06-23/363-036

Felhívjuk a tisztelt olvasók
figyelmét, hogy 2013. december 7.-én, szombaton, a felnőtt
és gyermekkönyvtár 8-16 óráig
tart nyitva.
Könyvtári részlegeink
nyitva tartása
Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd: 
10 – 19 h
szerda: 
szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat: 
8 – 13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd: 
10 – 18 h
szerda: 
szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat: 
8 – 13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 23/524-070)
hétfő: 
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

Csuka Zoltán Városi Könyvtár
programja

Szeretettel várjuk
könyvtárunkba!

2030 Érd, Alsó u. 2.
erdigaleria@gmail.com
23/360-143
Nyitva: H-P: 10-18 óráig

EGY KIS MUSTRA 2012.
Műemléki felújítások Pest- és Nógrád megyében
című kiállítás
Megtekinthető: december 20-ig
Puha Ferenc festőművész
SZÍN – KÉP című kiállítása
Megtekinthető: december 9-ig

Adventi készülõdés
Vasárnap megkezdődik az
advent. A kifejezés az „adventus Domini” szókapcsolatból
ered, ami az Úr eljövetelét
jelenti. Ez a karácsonyt megelőző négy hét sokaknak az
ünnepre való várakozást, felkészülést jelenti – kérdés, hogy
rohanó, fogyasztásra buzdító
világunkban mennyire tudjuk
a lelkünket is felkészíteni az
ünnepre? Marad‑e energiánk,
hajlandóságunk az elmélyülésre? Lehet‑e a sok tennivaló mellett felfelé és befelé is
figyelni?
– Az emberek karácsony
előtt lázban égnek, rohannak
egyik boltból a másikba, az
asszonyoknak ott a főzés,
takarítás, a lakás csinosítása.
A kapkodásban, rohanásban
nem jut idő elcsendesedni,
készülni az Úrjézus születésnapjára – vélekedett Labossáné
Kővágó Anita lelkész, akivel az Érdi Evangélikus
Egyházközség múlt vasárnapi
rendezvényén beszélgettünk.
November utolsó, az őszt
sirató vasárnapján tea és sütemény mellett adventi koszorút
és kopogtatót készítettek az
egyházközség tagjai, Forray
Lajosné virágkötő segítségével. A kézmûves munka mellett jutott idő a közös fohászkodásra, a beszélgetésre is.
– Az imént felolvastam egy
karácsonyi történetet, amelynek címe: a karácsonyi láz.
Mindenki tudja, mit is értünk
ezen. Elkerülhetjük ezt a
„betegséget”, ha a nagy kapkodásban el tudunk csendesedni,
úgy készülni az ünnepre, hogy
abba az Úrjézus is belefér. Ha
jut idő arra, hogy naponként
hálát adjunk azért, hogy az Úr
érettünk emberré lett, hogy
minket megmentsen, egészen

A szerző felvétele
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Készülnek a koszorúk, ajtódíszek
az evangélikus egyházközség
gyülekezeti termében
más lesz az ünnepi készülődés és maga a karácsony
is – hangsúlyozta Labossáné
Kővágó Anita.
– A mi családunkban az
adventi áhítat nagyon fontos. Meggyújtjuk a koszorún
a gyertyát, az adventi házikón kinyitjuk az egyik ablakot, elolvassuk az aktuális
igét, énekelünk, imádkozunk.
Ajánlom azoknak is, akik nem
gyakorló keresztények, hogy
gyújtsanak meg egy gyertyát,
üljék körül, beszélgessenek
– jusson idő az együttlétre,
egymásra, legalább napi fél
órában. Csak így emelkedhetünk a mindennapok teendői
fölé – tette hozzá.
Jó lehetőséget kínál a csendes elmélyülésre az egyik
adventi program is: december
8-án 17 órától hangversenyt
ad az evangélikus templomban az Érdi Kamarazenekar.
Az ingyenes hangversenyen
mindenkit szeretettel látnak

Á. K.
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MTLSPTPETCBO
Végeztünk idén egy felmérést, amely szerint az 50 évesnél
JEâTFCC IB[BJ MBLPTTH U¥CC 
mint 80% ismer személyesen
MFHBMCC FHZ PMZBO T[FNMZU 
BLJOFL IBMMTQBOBT[BJ WBOOBL
.HNFHE¥CCFOUâCCB[POCBO
B[ B[ BEBU  IPHZ B[ SJOUFUUFLOFLDTBLLFWFTFCC NJOUB
IBT[OMIBMM¢LT[«MLFU
&[B[UKFMFOUJ IPHZâLBLS
PMZBOIUL¥[OBQJEPMHPLC¢MJT
LJNBSBEIBUOBL  NJOU QMEVM
FHZK¢MTJLFS«MUCFT[MHFUT

&[ HZ WBO  B[ QFEJH UWFET  IPHZ âL OF T[FSFUOOFL
ST[U WFOOJ PMZBO QSPHSBNPLPO  BNJLIF[ BMBQWFUâFO T[«LTHFTBK¢IBMMT.POEPLJTFHZ
QMEU TPLBO WBOOBL PMZBOPL 
BLJLOFL OPSNM IBOHFSâOM B
CFT[E NFHSUTF OFI[THFU
PLP[.JSULFMMFOFOFLJL¼BLS
MFU«L WHJH ¼ MFNPOEBOJVL
FHZ T[OI[J WBHZ PQFSFUU FMâBET NFHUFLJOUTSâM  BNJLPS
T[NUBMBO NFHPMET MM B SFOEFMLF[T«LSFBQSPCMNBLF[Flésére?
)PHZBO TFHUIFU OFLJL B[
JOHZFOFTIBMMTWJ[THMBU
/BHZPO GPOUPT  IPHZ NJO-

EFOLJT[JHPS©T[BLNBJQSPUPLPMM
T[FSJOU FMWH[FUU IBMMTWJ[THMBUPOWFHZFOST[U1POUPTLQFU
LFMM LBQOVOL BSS¢M  IPHZ WBOF
B[ JMMFUâOFL IBMMTWFT[UTF  T
IBJHFO BLLPSNJMZFONSULæ
*OOFOUâM LF[EWF QFEJH MFIFUâTHFU BEVOL BSSB  IPHZ FHZ K¢M
CFMMUPUU IBMM¢LT[«MLLFM UFT[UFMKFBWMUP[TUBTBKU PUUIPOJ
L¥SOZF[FUCFO
.JMZFO UBQBT[UBMBUPLLBM
USOFL WJTT[B B QS¢CBIPS
ETS¢MBQDJFOTFL
}OJOLCCOFNJTUBQBT[UBMBU 
TPLLBM JOLCC B[ MNOZ T[¢U
IBT[OMON &HT[FO FMLQFT[UâWMUP[TPLU¥SUOOFLQMEVM
BUSTBTLBQDTPMBUPLCBO4PLBO
T[¢ T[FSJOU BSS¢M T[NPMOBL
CF  IPHZ ©KSB LJOZMU T[NVLSB
B WJMH WBHZ BIPHZ B[ FHZJL
QDJFOT«OL NPOEUB UBMM¢BO
 %PLUPSOâ  MOJ K¢  IBMMBOJ
LFMM
S
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Sorstükrözõ rövid prózák

A szerző felvételei

Ismét egy új kötettel lepte meg olvasóit Bíró András. Az idén kilencvenéves író, költõ
és publicista ezúttal novelláinak gyûjteményét kínálja az irodalomkedvelõknek,
„Ádám feleségei” címmel, amit november 20-án Zsirai László irodalomtörténész
mutatott be az érdi közönségnek. A bemutatást követõ, jó hangulatú beszélgetésben
pedig – ahogy azt már megszokhattuk – további izgalmas és vicces történetek is
elhangzottak. Nem csoda, hogy egy Bíró Andrással eltöltött irodalmi estrõl mindig
élményekkel gazdagodva távozik a közönség.

Bencsik Ildikó, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgató helyettese azzal köszöntötte a könyvbemutató
résztvevõit, hogy mindig kiváltságos öröm, ha egy újabb kötettel bõvül a városhoz kapcsolódó kötetek száma
irodalmi mû köztük. Az igazi
mûvész értéket teremt, tovább‑
viszi az eredeti ősmotívumot,
ami nem más, mint „a tisztessé‑
ges, becsületes élet és az emberi
kapcsolatokban kiteljesedő sze‑
retet szivárványos kivetítése”.
Az az emberi lényeg, amiről
akkor is tudunk, ha esik az eső,
fúj a szél, hiszen az erkölcsös
élet napja belőlünk, emberek‑
ből kell, hogy kisugározzon
– hangsúlyozta az irodalomtör‑
ténész, majd a novellák stílusát
a következőképpen határozta
meg: Bíró elbeszéléseinek sti‑
lisztikai elemei egyszerûek.
Létjogosultságuk van a hétköz‑
napokban megszokott szavak‑
nak, mondatoknak is, hiszen
csak az érthető nyelvezettel elő‑
adott történetek találnak meg‑
értésre. A történelmi tudás és a
szemlélet csupán keretet nyújt
az írói fantázia számára. A kötet
elején gyermekálmok sorakoz‑
nak, míg a címadó novella a
kommersz, bestseller regények
hangulatát idézi, de a megmo‑
solyogtató elbeszélések mellett
olvashatunk az adott történelmi

helyzetekből fakadó konfliktu‑
sokat bemutató írásokat is.
Bíró András novelláit a meg‑
élés, az érzelmi átélés és nagy‑
fokú humánum jellemzi – emel‑
te ki az „Ádám feleségei” címû
kötetet az olvasók figyelmébe
ajánlva Zsirai László. Azt már
a szerző mesélte később, hogy
hogyan lett Ádám nevû főhő‑
sének első három felesége után
még egyszer ennyi, azaz végül
hat felesége. Ez úgy történt,
hogy az Ádám címû magazin
újságnak készült az elbeszélés,
amely a főhős három felesé‑
géről szólt. A lap főszerkesz‑
tője azonban arra kérte Bíró
Andrást, hogy folytassa a tör‑
ténetet, így további hárommal
„megtoldotta” Ádám felesé‑
geinek számát. Mivel az elbe‑
széléseket egyes szám, első
személyben írta, Zsirai László
kíváncsi volt arra, vajon valóban
személyes élmények ihlették‑e
a novellákat? Például, a kötet
első története egy grófi kastély‑
ban zajlik. Valóságalapja mind‑
egyiknek van, és azért szemé‑
lyes hangúak, mert – ahogy Bíró
András fogalmazott – hagyja,
hogy a történések belé nyomul‑
janak, majd átszûri a sok-sok
eseményt, hogy a végén mindig
legyen tanulság. A napi politika
sohasem szûrődik be az elbe‑
szélésekbe, nem tesz róla konk‑
rét említést, csupán a közérzet
az, amiből kitûnik a korrajz,
azaz az adott politikai helyzet,
például a háború utáni esemé‑
nyek, vagy a világgazdasági vál‑
ság. Bíró András mindig szíve‑
sen emlékezik vissza ifjú korára.
Szerencsére van is a tarsolyában
még bőven olyan történet, amit
nem írt meg, de lelkesen felidé‑
zi hallgatóságának a közismert
emberekkel való találkozásait
– vagy néhány megmosolyogtató
helyzetet a régmúltból, amikor
még minden napilap vevő volt
a versekre, és ha nem termett
a gyapot, de tudósítani kellett a
terméshegyekről, akkor megren‑
dezték, hogy az a fránya gyapot
teremjen!
Bár sokak szerint napjaink‑
ban nem vevők az emberek
a könyvekre, mert kizárólag
a digitális élmények vonzzák
őket, az igazán jó könyvek
rácáfolnak erre a fanyalgásra,
mert szépen fogynak a köny‑
vesboltokban. Így van ez Bíró
András „Ádám feleségei” címû
novelláskötetével is, amely már
Érden is kapható.

Bálint Edit

Rádió FM 87.8 MHz
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

Bíró András élvezettel és ízesen elevenítette fel a régmúlt eseményeit
Sorstükröző rövid prózák – ezt
címet adta kötetismertető érté‑
kelésének Zsirai László, mert
szerinte így foglalható össze
tömören mindaz, amivel ki
lehet fejezni ezeknek az írá‑

soknak a küldetését. Aztán
azzal folytatta a könyv ismer‑
tetését, hogy bár rengetegen
írnak manapság szépirodalmi
szándékkal, mégis elenyésző
a valóban értékes kisprózai

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

Elmélkedések

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

címmel

Böjte Csaba, illetve Gál Jenő szerzetes
gondolatait, eszmefuttatásait hallhatják.
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A könyvtárban mutatták be Bíró András új novelláskötetét

Zsirai László irodalomtörténész, a Bíró András életmû egyik legjobb
ismerõje mutatta be a novelláskötetet

Érdi Újság

mûvelõdés

Rádió FM 87.8 Érd
– Mi tudjuk, mi folyik Érden…

2013. december 2 – 8.
Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.
december 2. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
10:00 Érdi Panoráma
10:30 Polgár-társ
11:30 Fény-Kép
15:00 Négyszemközt
15:20 Érdi Panoráma
15:50 Fogadóóra
16:20 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:50 Polgár-társ
17:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/17.
TV sorozat, 49’
18:10 Négyszemközt
18:30 Itthon – Otthon Körös-völgye 12/8.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:00 A Jazz születésétől napjainkig 24/17.
TV sorozat, 49’
21:50 Híradó ism.
22:10 Polgár-társ
22:40 Négyszemközt ism.
december 3. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
08:50 Fény-Kép
09:20 Négyszemközt
09:40 Kézilabda-mérkőzés
11:10 Itthon – Otthon Körös-völgye 12/8. ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
14:45 Híradó
15:05 Fény-Kép
15:35 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:05 Négyszemközt
16:25 Bibliai Szabadegyetem 90/34.
17:25 Itthon – Otthon Körös-völgye 12/8. ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
17:55 Polgár-társ
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 19. rész
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 19. rész
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/34.
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép
december 4. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/17.
TV sorozat, 49’
09:40 Négyszemközt
10:00 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
10:30 Polgár-társ
11:00 Bibliai Szabadegyetem 90/34.
12:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 19. rész
14:55 Híradó
15:15 Fény-kép
15:45 Négyszemközt
16:05 Bibliai Szabadegyetem 90/34.
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Négyszemközt
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Körös-völgye 12/8. ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/12.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Itthon – Otthon Körös-völgye 12/8. ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
december 5. csütörtök
08:00 Híradó
08:15 Mozgás
08:45 Négyszemközt
09:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
09:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 19. rész
10:00 Polgár-társ
10:30 Magyarok az emberevők földjén 14/12.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
11:00 Négyszemközt
15:00 Híradó

15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 19. rész
16:00 Mozgás
16:30 Fény-Kép
17:00 Négyszemközt
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/12.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 90/35.
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 19. rész
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
december 6. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/35.
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/12.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 19. rész
10:50 Négyszemközt
11:10 Fény-kép
14:45 Híradó
15:05 Fény-kép
15:35 Mozgás
16:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:35 Magyarok az emberevők földjén 14/12.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
17:05 Négyszemközt
17:25 Mozgás
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Körös-völgye 12/8. ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/18.
TV sorozat, 51’
21:15 Híradó
21:35 Bibliai Szabadegyetem 90/35.
22:35 Négyszemközt
22:55 A Jazz születésétől napjainkig 24/18.
TV sorozat, 51’
december 7. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:20 Négyszemközt
15:40 Mozgás
16:10 Magyarok az emberevők földjén 14/12.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/35.
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
19:00 Érdi Panoráma,
heti események összefoglalója
19:30 Fogadóóra
20:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 19. rész
20:30 A kaktusz virága
amerikai vígjáték, 100’
rend.: Gene Saks
fsz.: Walter Matthau, Ingrid Bergman,
Goldie Hawn
22:10 Érdi Panoráma
december 8. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/35.
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil
társadalom
11:50 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/35.
17:00 A kaktusz virága amerikai vígjáték, 100’
rend.: Gene Saks fsz.: Walter Matthau,
Ingrid Bergman, Goldie Hawn
18:40 A Jazz születésétől napjainkig 24/18.
TV sorozat, 51’
19:30 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 20. rész
20:00 Fény-kép
20:30 Mozgás
21:00 Polgár-társ
21:30 Érdi Panoráma
22:00 Fény-kép
22:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
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helyi társadalom

Országos pénzügyi verseny középdöntõje

Ifjú „tõzsdecápák” Érden

A szerző felvételei

Kell-e érteniük a mai fiataloknak a pénzügyekhez? Miért jó tisztában lenni már
középiskolásként régiónk, országunk gazdasági helyzetével, s benne a magunk
lehetõségeivel? Erre is választ kaphattunk az idén elõször megrendezett PénzSztár
országos pénzügyi-gazdasági verseny Érden rendezett középdöntõjén.

Ifjú PénzSztárok a csütörtöki pénzügyi versenyen – mind a négy csapat felkészülten érkezett a középdöntõbe
Van, aki más pénzével is remekül bánik, sokan a sajátjukkal
sem. „Kifolyik a kezemből.
Nem tudok beosztani” – halljuk, mondjuk mentegetőzve,
vagy épp beletörődve. Pedig
a mai, fogyasztásra, hitelekre
csábító és építő világunkban
nagyon fontos, hogy megtanuljunk bánni a pénzzel (legalább
a magunkéval). Ezt pedig nem
árt mielőbb elkezdeni, és a gyerekeinket is a tudatos pénzköltésre, megtakarításra nevelni.
Láthatóan ezt a szülők, iskolák,
gyerekek is így gondolják – mi
sem mutatja ezt jobban, minthogy az idén első alkalommal
megrendezett, középiskolásoknak hirdetett pénzügyi-gazdasági verseny iránt rendívül nagy
volt az érdeklődés.
A PénzSztár elnevezésû, a
TAS-11 Kft. által szervezett és
tíz cég által támogatott versenyen 950 csapat indult; az inter-

netes előselejtező, majd megyei,
illetve budapesti selejtezők után
28 csapat jutott be a középdöntőkbe. Ezeket az ország hét
régiójában, négy-négy csapat
részvételével rendezték november 21-én. A középdöntők egyik
helyszíne az Érd és Vidéke
Takarékszövetkezet
volt,
ahol a Ceglédi Kossuth Lajos
Gimnázium két csapata, a
Pénzbook és a Shortkings, a budapesti Alternatív Közgazdasági
Gimnázium AKözGáz nevû, és
a szintén fővárosi Városmajori
Gimnázium PSZÁF elnevezésû
csapata mérkőzött meg egymással délután kettő és négy óra
között.
A regionális
középdöntők
mindenütt
ugyanabban az időpontban zajlottak.
A csapatoknak tíz feladatot kellett megoldaniuk: kifejtendő- és
villámkérdésekben mutathatták
be tájékozottságukat, teret adva

a játékosságnak, humornak
is. Egyes feladatok esetében

rendelkeznek kellő ismeretekkel, legyenek bármilyen tehetségesek is, egyes helyzetekből
vesztesen kerülhetnek ki.
– Életünk minden fontos
eseménye – születés, ballagás,
házasságkötés – komoly pénzügyi döntésekkel, vonatkozásokkal jár, akkor is, ha adott
pillanatban ezt nem is érezzük.
Gondoljunk csak arra: ha egy
édesanya, édesapa a gyermeke születésekor takarékoskodni kezd, apró forintokból is
szép kis vagyont teremthet a
gyerek tizennyolc éves korára. Érdemes tehát tudatosan
kezelni pénzügyeinket – hangsúlyozta Urbánkó Regina, aki
úgy látta: mind a négy csapat
felkészülten, jól szerepelt az
érdi középdöntőn – pedig, mint
kiderült, nem is minden résztvevő szeretne pénzügyi területen
továbbtanulni, elhelyezkedni.
A pénzüket azonban már most,
diákként tudatosan kezelik;
ahogy lapunknak elmondták:
beosztják, és eltervezik, mire
költik.
– Nagyon jól szerepeltek a
diákok, csak az a bánatom,
hogy egyetlen gyerek sem
mondta, hogy neki már van
takarékszámlája.
Japánban
például teljesen természetes,
hogy a tízéves diáknak taka-

A regionális középdöntõk komoly ismeretanyagra épültek – zsûritagok
legfeljebb öt ponttal jutalmazhatták a jó választ
nem volt könnyû dolga a
zsûrinek, amely három tagból
állt: elnöke Tarnai György, az
Államadósság Kezelő Központ
Zrt. stratégiai tanácsadója volt,
tagjai Urbánkó Regina, az Érd
és Vidéke Takarékszövetkezet
alelnök-ügyvezetője és Vida
József, a Szentgál és Vidéke
Takarékszövetkezet elnök-ügyvezető igazgatója voltak.
– A korábbi fordulókban
azt kívánták felmérni a verseny szervezői, hogy a fiatalok
milyen pénzügyi ismereteket
szereztek mindennapi életük
során. A regionális középdöntők azonban már komoly ismeretanyagra épültek; a diákok
az interneten közzétett anyagok segítségével készülhettek a
versenyre – mondta lapunknak
Urbánkó Regina.
– Ezek a 16-18 év körüli fiatalok hamarosan kikerülnek a
középiskolából, és rendszeres
jövedelemmel rendelkeznek
majd; a továbbtanulók ösztöndíjjal, diákhitellel, a munkába
állók pedig fizetéssel. Meg kell
teremteniük jövőbeni egzisztenciájukat, és céljaikat a pénzügyeken keresztül tudják majd
elérni. Minél inkább elmélyednek ebben, annál inkább tisztában lesznek lehetőségeikkel.
Azok a fiatalok, akik ezen a versenyen indultak, mindenképp
előnyösebb helyzetben lesznek
e tekintetben a társaikhoz képest – jegyezte meg a takarékszövetkezet alelnöke, hangsúlyozva: a mai világban azok, akik
a pénzügyeket illetően nem

rékszámlája van, amire befizeti
az el nem költött zsebpénzét
– mondta Tarnai György, a zsûri
elnöke, aki szerint nagyon fontos, hogy a gyerekek mielőbb
megtanuljanak a pénzzel bánni;
mint mondta, legkésőbb tízéves
korban pénzt kell adni a gyerek
kezébe, hogy megtanuljon gazdálkodni, beosztani.
– Mikor tízévesen először
kaptam heti zsebpénzt, már
hétfőn elköltöttem: vettem belőle öt adag meggylevest. Anyám
dühöngött, apám viszont azt
mondta: nem baj – ha a többi
nap éhes lesz, majd megtanulja,
hogyan ossza be. Igaza is lett
– tette hozzá mosolyogva az
Államadósság Kezelő Központ
Zrt. stratégiai tanácsadója.
Az érdi középdöntőből múlt
csütörtökön egy csapat jutott
tovább a december 5-én megrendezésre kerülő országos elődöntőbe – ez a Ceglédi Kossuth
Lajos Gimnázium Pénzbook
csapata volt. A szervezők díjazták emellett azt a csapatot is,
amely a régiós második helyezettek közül a legtöbb pontszámot érte el. Ez a szintén
Érden versenyző PSZÁF lett
(Városmajori
Gimnázium);
díjuk egy‑egy kerékpár, amit a
csapat tagjai választhattak ki.
Ha nem is továbbjutást vagy
nyereményt, de az a két csapat
is nyert, amely a második és
harmadik helyen végzett, hiszen
olyan tudásra tettek szert, amelyet akár az egyetemen, akár
munkavállalóként kamatoztathatnak. 
Ádám Katalin

XXIII. évfolyam, 2013. november 28.

Aradszki András

országgyûlési képviselõ felszólalása
a Parlament költségvetési vitájában
Aradszki András élénk vitát
kiváltó hozzászólással vett részt
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről (T/12415)
szóló részletes vitában november
12-én, amelyet az alábbiakban
rövidítve ismertetünk.
Bevezetőben Aradszki András
jelezte, hogy az ajánlás 189. és
190. pontjaihoz kíván szólni, de
ezt megelőzően hangsúlyozta:
olyan költségvetési vitában vesz
részt az Országgyûlés, amelyik
mögött egy gazdasági teljesítmény áll, egy gazdaságpolitikai
fordulat, amelynek eredményeképpen a mai adatok szerint is
például 1 százalék alatti inflációval tud mûködni a magyar gazdaság, ami elsősorban azért volt
fontos, mert érzékelhetően és
érdemlegesen javított a keresetek
értékállóságán, és megszüntette a
szegények adóját, amit úgy szoktunk nevezni, hogy infláció.
Aztán rátért az ajánlás 189.
és 190. pontjaira. Ez egy általa
benyújtott javaslatcsomag, amely
a Miniszterelnökség keretei
között 120 millió forintot céloz
meg átcsoportosítani a Gyere
Haza Alapítvány javára. Hogy
miért tette ezt az indítványt, azt is
elmagyarázta. A határok megnyílását követően a fiatalok külföldre menetele igen erőteljesen felgyorsult, ami nem baj. A magyar
társadalom, a magyar gazdaság
és a magyar közélet mindig akkor
volt erős, amikor szakértelemmel
jöttek vissza a fiatalok százezrei
külföldről ebbe az országba, iskolákat alapítottak, tudást adtak át,
és hozzájárultak a magyar gazdaság fejlődéséhez. Ezt az értéket
nekünk újra fel kell fedeznünk
és szerintünk újra meg kell kísérelni azt, hogy ezek a fiatalok
– akárcsak Apáczai Csere János a
múltban – vissza tudjanak jönni,
akár a házastársukkal, akár a
családjukkal, és Magyarországon
folytassák értékteremtő tevékenységüket.
Ez az alapítvány, amely 2010ben indult, ezt a célt nagyon
helyesen célozta meg, és azt
gondolta, hogy – hasonlóan a
Magyar Tudományos Akadémia
“Lendület” fiatal kutatói programjához – megpróbálja visszacsábítani a külföldön tapasztalatot,
szakmai tapasztalatot szerzett
fiatalok százait, de reményeink
szerint ezreit is. Ennek érdekében
az alapítvány 2014-ben eltervezte, hogy egy sajátos programot
indít el a fiatalok visszacsábítására. A tervezett programnak az a
lényege, hogy egy kicsit hozzásegítse a visszatérő fiatalokat annak
az életszínvonalbeli különbségnek az áthidalásához, amit a két
ország közti kereseti különbség
okoz, nevezetesen: azokat a
kereseti különbségeket próbálja
eltüntetni, megszüntetni vagy
puhítani, amelyek mondjuk, egy
angliai bér és egy magyarországi
bér között vannak.
Ez természetesen nem érinti
a már 2012-ben megindult munkahelyvédelmi programot, amely
továbbra is fenntartja azokat a
kedvezményeket, amelyek a fiatal
pályakezdőkre vonatkoznak, és

továbbra is fenntartja azt a kedvezményt, ami a szakképzetlenekre vonatkozik. Az a program,
amit a Gyere Haza Alapítvány
céloz meg és kíván elkezdeni,
mindenképpen a szakképzett
fiatalok magyar társadalomba
való visszaáramoltatását, visszasegítését segíti elő. Úgy gondolom, hogy ez egy nemes cél, erre
a célra egy 120 millió forintos
költségvetési hozzájárulás nem
túl sok, viszont sok embernek
tud segíteni, sok olyan hatékony
munkavállalót tud visszacsábítani, akik egyébként piaci vagy
akár közigazgatási környezetben
elhelyezkedve, új munkamódszereket, új gondolkodási módot,
új munkakultúrát alkalmazva
hozzásegítik a magyar államot,
a magyar gazdaságpolitikát és
az adott gazdálkodó szervezetet
is egy magasabb munkakultúraszint ellátásához, illetve kialakításához.
Aradszki András hangsúlyozta:
– Mindezeken túl kénytelen
vagyok megjegyezni egy dolgot,
nevezetesen – és most rátérnék
a Szocialista Párt által benyújtott költségvetési módosító indítványokra – büszkén kiálltak a
szocialista képviselőtársaink,
hogy elmondják, micsoda szellemi felkészültséggel, eget verő
bátorsággal, hozzáértéssel és a
költségvetés részleteinek alapos
megismerése után benyújtják
azokat a javaslatokat, amit a
Fidesz 2009-ben nyújtott be. Ez
azt is mutatja, tisztelt képviselőtársaim, hogy szocialista párti
oldalon teljesen elvesztették a
valóságérzetüket, eltûnt a talaj a
lábuk alól, mert még mindig azt
hiszik, hogy 2009-ben tartunk.
Aztán így folytatta:
– Sajnálom, hogy Tóbiás képviselő úr nincs a körünkben, ő
megemlített három Pest megyei
hiányosságot. Ezt örömmel hallottam, már csak azért is, mert
Tóbiás képviselő úr érdi lakos;
Érd képviselője is szeretett volna
lenni, de érdi célokat nem említett abból az időből. Ez azért
is fontos, mert rámutat annak
a tarthatatlanságára, amit ez
az egész hókuszpókusz dolog,
a 2009‑es fideszes indítványok
benyújtása jelent, és amit eltakar,
nevezetesen: Tóbiás képviselő
úr nem említett olyan javaslatot,
ami Érdet érintette volna. Ettől
függetlenül az elmúlt négy évben
Érden 40 kilométer szilárd burkolatú út épült. Ez nem volt benne
a költségvetésben, mégis a mi
kormányzati tevékenységünknek
köszönhetően ilyen sikereket is
sikerült megvalósítanunk.

(a parlament.hu alapján)

MÁV: új menetrendi struktúra
december közepétől
Új menetrendi struktúrát vezet be december 15-től a MÁV az Érdet érintő 30A
vasútvonalon. Csúcsidőszakban 5-10 percenként követik majd egymást a vonatok Érd Alsó, illetve Érd Felső és Budapest között, és a vasúti rekonstrukciónak
köszönhetően egyes vonatok mindössze tíz perc alatt teszik majd meg a fővárosba vezető utat. A MÁV kialakít egy teljesen új személyvonati viszonylatot is,
Székesfehérvár és Kőbánya-Kispest között – ezek a vonatok óránként közlekednek majd. Az új menetrenddel új utastájékoztatási rendszert is bevezetnek: a
viszonylatokat a jövőben számmal jelölik, így az utasok könnyebben találják
majd meg vonatukat.
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Erzsébet-utalvány

ERZSÉBET
UTALVÁNY
CSALÁD

Gondolt már az év végi ajándékozásra?

Ajándék Erzsébet-utalvány
már élelmiszerre is!
Motiválja Ön is dolgozóit év végén, vagy
jutalmazza üzleti partnereit, és rendeljen
Ajándék Erzsébet-utalványt!
Az aktuális elfogadóhelyi kedvezményekről honlapunkról tájékozódhat!

Rendelje meg most!

Érdi2013.
Újság
november9
27.

10 Érdi Újság

helyi társadalom

Az érdi közgyûlés megtartotta a 2013. évi közmeghallgatását
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Szárazjeges meggyszörp,

A közmeghallgatáson határozatképes számban voltak jelen a
város képviselői, így nem volt
akadálya annak, hogy előbb a
„köz” hallgassa meg, mit végzett a városvezetés, majd pedig a
közgyûlés figyeljen oda a „köz”,
azaz a lakosság véleményére,
javaslataira, megjegyzéseire. T.
Mészáros András azzal kezdte
a beszámolóját, hogy az önkormányzat számára komoly változásokat hozott az idei esztendő. Eddigi kötelező feladatainak
egy része a Járási Hivatalhoz
került, és a város gazdálkodásában is komoly változás történt. Az adósságszolgálat állami
átvállalása ugyanis nem csak
könnyebbséget, de kötöttséget is jelent, hiszen élesen el
kellett választani a kötelező és
az önként vállalt feladatokat.
Utóbbiak csak akkor valósulhatnak meg, ha a kötelező feladatok
után képesek a forrásokat is hozzárendelni. A polgármester Érd
egyik büszkeségének nevezte az
óriási csatornaprojekt megvalósítását, amelynek novemberben
megkezdődött a mûszaki átadása, és tavaszig már csak a hibák
kijavítására kell összpontosítani. Több mint 250 gerincvezeték épült meg, 420 kilométernyi
csatornacső került a föld alá.
December 28-ig minden érintett
lakos megkapja a rákötési engedélyt, amit április 30-ig kell teljesíteni. Természetesen, az időjárási viszonyokra tekintettel, ha
elhúzódna a tél, a határidő meghosszabbítható – fûzte hozzá T.
Mészáros András, majd az óvodai férőhelyek gyarapodásáról is
említést tett. Sikeres pályázatok
révén két óvoda épületét bővítették. A közgyûlés épp délelőtt
tárgyalt a távlati tervekről, ame-

lyekben új rendőrség, bíróság,
ügyészség és kórház építése,
az úthálózat fejlesztése, a felszíni víz elvezetése is szerepel,
ezekből természetesen akkor
lesz majd valóság, ha a célok
mellé sikerül Európai Uniós forrásokat szerezni. A közösségi
közlekedéssel kapcsolatban
folyamatban van az a pályázat amely barátságosabbá teszi
majd a közlekedést a városban.
Ugyanakkor a MÁV Start beruházásai is pozitív változásokat
hoztak, a jövőben 10 percenként járnak a vonatok Budapest
és Érd között. A vasútállomásközeli parkolóhelyek kialakítása
azonban még bőven hagy kívánni valót maga mögött; a parkolóházak létrehozására vonatkozó tanulmány jövőre készül
majd el. A polgármester még egy
fontos változásról tett említést:
jövőre egy‑egy körzetben, kísérleti jelleggel bevezetik a háztól-házig szelektív hulladékszállítást. A lakosság tájékoztatása
érdekében fórumokat tartanak,
és számítanak a lakosok véleményére is. A polgármester felidézte: amikor egyszer megkérdezték
tőle, hány év kell ahhoz hogy Érd
elérje egy átlagos megyei jogú
város színvonalát, így válaszolt:
nem évek, hanem 200 milliárd
forint kellene ehhez. Sajnos,
Budapest fejlettsége továbbra is
eltakarja a régió fejletlenségét,
emiatt nem lesz könnyû az EU-s
pályázatokat megnyerni, de tervben van olyan programok kidolgozása, amelyekkel egyenesen
Brüsszelhez lehet majd fordulni
– zárta rövid beszámolóját T.
Mészáros András, majd átadta a
szót a közmeghallgatáson megjelent lakosoknak, akik meglehetősen szerteágazó témákban

Kemény Józsefné az Érdligeti iskola közelében egy felfestett gyalogátkelõt
kért az önkormányzattól, valamint feleslegesnek tartotta az iskola mellett
kihelyezett várakozni tilos táblát, hiszen akik autóval hozzák a gyermeküket, kénytelenek ott megállni

A polgármesteri beszámolót követõen a lakosok mondták el véleményüket

Az egyik felszólaló egyebek között az építményadó csökkentését javasolta,
arra alapozva, hogy az állam levette Érd válláról az adósságszolgálat terhét
mondták el véleményüket, panaszaikat, és esetenként javaslatokat is tettek a problémák megoldására.
Egy Venyige utcai lakos az
utcanévtáblák gyártóján hajtaná be a garanciális javításokat, mert meggyőződése, hogy
nem mindegyik a szándékos
rongálás miatt ment tönkre.
A helyreállított utcákban megváltozott a forgalmi rend, amit
az útjelző táblák nem követtek,
ezért úgy véli, érdemes lesz egy
felmérést készíteni, hogy megfelelően pótolják a hiányzó táblákat. A járdaépítésre fordított
képviselői keretet pedig nem
ártana úgy felhasználni, hogy
legalább a főbb utakon, például
a Riminyáki út egyik oldalán
összefüggő járda épüljön, hogy
végig lehessen rajta tolni a babakocsit. Azt is javasolta a felszólaló, hogy a gépjármûadó csekkje
kiküldésekor mellékelhetnének
egy Érd matricát, amit az érdi
autósok kiragaszthatnának autójukra, jelezvén, hogy büszke
érdiek. Novák György azt kifogásolta, hogy a vasúti aluljáróban gyakran nem mûködnek a
liftek, így sem babakocsival, sem
biciklivel nem lehet átkelni a
túloldalra. Sötétben pedig a nők
is elkerülik az aluljárót, mert
félnek, és inkább a vasúton bukdácsolnak át. Szerinte tárgyalni
kellene a vasúttársasággal arról,
hogy építsenek ki felül egy kizárólag gyalogos átkelésre alkalmas sorompót. Azt is javasolta,
most, hogy az adósságszolgálatot átvállalta az állam, ideje
lenne felülvizsgálni az érdi építményadót, és visszaállítani arra a
szintre, amikor nem volt ennyire
magas, mert Érd a harmadik a
legmagasabb adót beszedő a
települések sorában. Ezen kívül
hiányolta az Érdi Újságból a
közgyûlés határozatait. Kemény
Józsefné az Érdligeti iskola
közelében egy felfestett gyalogátjárót javasolt, valamint azt
szerette volna megtudni, mikor
lesz Érdligeten új élelmiszerbolt
a lebontott CBA helyett? Mások
azt tették szóvá, hogy azokban
az utcákban, ahol helyreállították az utakat, már nagyon várják
a forgalomlassító virágládákat,
mert sok autós úgy száguldozik,
mintha versenypályán lenne.
Többen kifogásolták, hogy
nem kaptak idejében értesítést
a zöld hulladék elszállításának
időpontjáról. Akik meg tudták,
mikorra kell összegyûjteni, korainak tartották, mert a falevelek
csak jóval később kezdtek el hullani. Kozma László a Dévényi
utcai lakosok nevében elpanaszolta, hogy a csatornázást követően nem az eredeti állapotnak
megfelelően állították helyre az
utat, pedig annak megépítésére
maguk a lakók adták össze a
pénzt. A közbiztonsági érzetük
is megroppant – fogalmazott
– amióta elszaporodtak az utcában a betörések.
T. Mészáros András valamenynyi felvetésre válaszolt. Kifejtette
többek között, hogy az utca

névtáblákat, mivel mûanyagból
készültek, valóban könnyebb
összetörni, de a vandáloknak
szinte mindegy, miből vannak.
2008-ban 16 millió forintba
kerültek, ha zománcból rendelték volna meg, 30-40 millió forintot kellett volna ráfordítani, és
semmi nem garantálja, hogy mára
több maradt volna meg belőlük.
A megváltozott forgalmi rendről
már készülnek a felmérések, és a
táblák kihelyezésére is sor kerül.
Jövőre mintegy ezerötszáz virágos ládát fognak megrendelni,
ezekkel próbálják csillapítani a
sebességet az aszfaltozott utcákban. A vasúti rekonstrukció szinte az elfogadhatóság határán van.
A lifteket eleve rosszul tervezték,
az aluljáró tisztán tartásával is
folyamatosan gondok vannak.
Reméli azonban, hogy legalább
az aluljáró biztonságát sikerül
hamarosan megoldani.
Az építményadó csökkentésére tett javaslatra reagálva a polgármester közölte: ha a város
lemondana erről a bevételéről,
akkor a kommunális infrastruktúra fenntartásáról is le kellene
mondania. Éves szinten 600700 millió forint bevételt hoz az
önkormányzatnak, míg ingatlanonként átlagban 35 ezer forint
az ingatlanadó mértéke, azaz
havonta háromezer forint kiadást
jelent a lakosoknak. Az Érdi
Újság helyett – hogy ne vegye
el a helyet egyéb hírektől és
információktól – a Határozatok
Tárában jelenik meg nyomtatásban a közgyûlés valamennyi
döntése, és bármikor hozzáférhetnek az érdeklődők. A vasúttal
kapcsolatos panaszokat továbbítja a MÁV Start illetékeseinek.
A parkvárosi lakosok problémáit
a régóta várt SPAR beruházás
meg fogja oldani, ami minden
valószínûség szerint jövőre
elkezdődik, miután az autópálya
új csomópontja is megépítésre
kerül. A zöld hulladék szállítási időpontjait közölték az Érdi
Újságban és interneten is, de
már tárgyaltak az ÉTH vezetőjével arról, hogy a tél beállta előtt
megszervezik a pótló elszállítást.
A közbiztonsággal kapcsolatosan T. Mészáros András felhívta
a figyelmet arra, hogy minden
észlelt bûncselekményről tegyenek feljelentést a rendőrségen!
Többször előfordult ugyanis,
hogy olyan betörésekre, lopásokra hivatkoztak a lakosok, amelyek nem szerepeltek a rendőrségi feljelentésekben. Márpedig
ők csak akkor foglalkozhatnak
konkrét esetekkel, ha tudomást
szereznek róluk.
A közmeghallgatáson elhangzott felvetésekről a teljesség igénye nélkül készült összefoglalónkból is kitûnik, hogy ez hasznos lehetőség az önkormányzat
és a lakosok közötti párbeszédre, amikor együtt kereshetik a
megoldásokat a közérdekû, vagy
akár a keveseket érintő problémákra is. A lakosok pedig konkrét kérdéseikre konkrét válaszokat kaphatnak.

Bálint Edit

Idén novemberben is megrendezte immár hagyományos
komplex tanulmányi versenyeit a Vörösmarty Mihály
Gimnázium. A biológia, kémia,
történelem, matematika-fizika versenyeken nyolcadikos
diákok vehettek részt; az elsõ
négy-négy helyezettnek nem
kell az adott tárgyból szóbeli
felvételi vizsgát tennie a gimnáziumban.
– November 8-án tartottuk
az első beiskolázási rendezvényünket, melyen a gyerekek történelemből, illetve biológiából
és kémiából mérhették össze
tudásukat. November 15-én
került sor a matematika-fizika
versenyre. A rendezvényeken
a környék általános iskoláinak
nyolcadik osztályosai vettek
részt. Nagyon nagy érdeklődés
kíséri e versenyeket; november
8-án 130 diák versenyzett, 15-én
pedig 55 – mondta lapunknak
Szilasné Mészáros Judit igazgató, hozzátéve: a versenyekre
azzal a céllal érkeznek a diákok,
hogy a tudásuk megmérettessen
a felvételi előtt.
– Versenynapjainkat különböző rendezvények színesítik. November 8-án Stencinger
Norbert tanár úr tartott előadást a
történelem iránt érdeklődőknek,
Magyarok a Nagy Háborúban
címmel, míg a biológia és kémia
versenyek résztvevőinek játékos vetélkedőt rendeztünk.
A matematika-fizika versenyt
követően idén is fizika-show-t
mutatott be két tanárunk, Varga
László és Varga Zsolt – tette
hozzá az igazgatónő.

mutatták be különböző mulatságos és látványos kísérleteken
keresztül a tanárok és segítőik.
(A nehezen beszerezhető héliumgáz és a folyékony nitrogén
a Linde cég ajándéka volt.)
A diákok megtudhatták, hogy
változik a hang terjedési sebessége hélium, levegő és széndioxid gázokban, és elsajátították,
hogyan lehet szívószálból sípot
készíteni. Emellett megkóstolhatták a szárazjeges meggyszörpöt, és megtudták, mi történik,
ha a szárazjeget kémcsőbe zárjuk. Láttak hagyományos, ám
törött burájú izzót világítani
folyékony nitrogénbe mártva,
sőt, az is kiderült, hogy jut be
a lombik szájánál nagyobb főtt
tojás az edénybe anélkül, hogy
belenyomnák (illetve hogy jön
ki belőle). Megtudhatták azt is,
hogy lehet széndioxiddal lufit,
illetve szappanbuborékot fújni,
és a vállalkozó kedvûek előadták a boci-boci tarkát némi levegő és üres üvegek segítségével.
A show látványos volt, izgalmas és szórakoztató – és persze nem bûvészmutatványként
tálalták, hanem a jelenségek
rövid magyarázatát is mellékelték a látványhoz.
– Büszkén mondhatom: az ide
járó diákok a fizikát az átlagosnál sokkal jobban kedvelik, és a
nyolcadikos diákok is szívesen
megnézik ezeket a kísérleteket,
hiszen máskor legfeljebb filmen
találkoznak ilyesmivel – mondta lapunknak Varga László, a
gimnázium nyugdíjas tanára,
hozzátéve: egész évben gyûjtik
azokat az izgalmas jelensége-

A szerző felvétele

Hány év kell ahhoz, hogy Érd „átlagos” megyei jogú várossá fejlõdjön? – kérdezték nemrégiben T.
Mészáros András polgármestertõl, aki saját elmondása szerint így válaszolt: nem évek, hanem 200
milliárd forint kellene, hogy Érd a fejlesztésekkel
utolérje a hasonló nagyságú városokat – húzta alá a
polgármester a november 21-én megtartott közmeghallgatás bevezetõjében, amelyben röviden felvázolta
a települést érintõ, idei eseményeket. A több tucatnyi
érdeklõdõ pedig többnyire a szûkebb környezetében
tapasztalt hiányosságokra, problémákra hívta fel figyelmet, illetve kérte ezek megoldását.

A szerző felvételei

Közutak, forgalomcsillapítás, közbiztonság síppá alakított szívószál

Különleges kísérletek tanúi lehettek a nyolcadikos versenyzõk Varga László
és Varga Zsolt tanár urak jóvoltából
A Vörösmarty gimnáziumot
az ország legjobb középfokú
oktatási intézményei közt tartják számon évek, évtizedek
óta, így nem csoda, hogy minden évben magas a túljelentkezés. Az érdeklődést fokozza
az is, hogy az iskolában egy
uniós pályázatnak köszönhetően megújult a természettudományos tárgyak oktatása, és a
projekt keretében a környékbeli általános iskolák érdeklődő
diákjai is megismerkedhetnek a
gimnázium jól felszerelt laboratóriumával.
A matematika-fizika verseny
után azonban nem a laborban,
hanem a díszteremben lehettek
különleges kísérletek tanúi és
résztvevői a gyerekek. A fizikaishow témája az idén a hang
terjedése volt, emellett a szárazjég és a folyékony nitrogén
tulajdonságait vizsgálták, illetve

ket, amelyeket órán nincs alkalom bemutatni, a fizika-shown
azonban igen.
– Gimnáziumunkban mindig
is nagy hangsúlyt fektettünk
arra, hogy a diákok kísérleteken keresztül ismerkedhessenek meg a tananyaggal – az
elmúlt években pedig az uniós
projektnek köszönhetően erre
messze jobb lehetőségeink vannak, mint bármikor. Van olyan
csoportunk, amelynek fél éves
tananyagát kísérleti megfigyelések alapján tárgyaljuk, például
a nyolcadikosoknál a fénytant
– jegyezte meg Varga László,
azzal zárva szavait: a demonstrációk, a bemutatott, vagy a
tanulók által elvégeztetett kísérleteknek nagyon nagy haszna
van – nem véletlen, hogy az ide
járó diákok egyetemi felvételi
aránya igen magas.

Ádám Katalin

A VMG idei komplex tanulmányi versenyeinek eredménye:
Biológia
1.Darabos Réka (Marianum), 2. Kalmár Gergely (Bolyai), 3. Helmeczi Kristóf (Gárdonyi),
4. Tõkés Attila (Marianum)
Kémia
1. Belley Luca (Bleyer, Budaörs), 2. Mohácsi Zsombor (Marianum), 3. Takács Attila
(Marianum), 4. Kuluncsics Réka Katalin (Marianum)
Matematika-fizika
1. Szendefi Dániel (Kõrösi, Százhalombatta), 2. Kováts Bence (Eötvös, Százhalombatta),
3. Kardos Angelika (Beethoven, Martonvásár), 4. Pajer Sándor Balázs (Sajnovics,
Tordas)
Történelem
1. Papp S. Hunor (Zimándy, Törökbálint), 2. Mátyás Lili (Teleki), 3. Csanda Edit (Teleki),
4. Dömötör Kristóf (Eötvös, Százhalombatta)
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Nemzetiségi kerekasztal a parlamenti képviselõvel és a polgármesterrel

Több rendezvényt, több forrást és összefogást

szeretnének az érdi nemzetiségek

A szerző felvételei

Az új választási törvény megszünteti azt a korábbi gyakorlatot, hogy a nemzetiségeknek nem lehet saját képviselõjük a Parlamentben – többek között errõl
is tájékoztatta az érdi nemzetiségi önkormányzatok képviselõit Aradszki András
országgyûlési képviselõ, aki T. Mészáros András polgármesterrel együtt kerekasztal beszélgetésre várta november 22-én az érdi nemzetiségi önkormányzatok vezetõit.

Aradszki András a választójogi törvényrõl és a nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról beszélt az érdi nemzetiségek képviselõinek, T. Mészáros András pedig a konkrét felvetésekre válaszolt.
Érden a legutóbbi önkormányzati választásokat követően
nyolc nemzetiségi önkormányzat alakulhatott meg, így bátran
kijelenthetjük, hogy Érd igen
sokszínû nemzetiségi kultúrával bír, ami számos városi
rendezvényen is megmutatkozik. A múlt pénteki kerekasztal
beszélgetésen Aradszki András
országgyûlési képviselő elsősorban a megváltozott választási
törvényt ismertette a nemzetiségek képviselőivel. Ezt követően
ők is megoszthatták tapasztalataikat, elmondhatták véleményüket, terveiket, szándékaikat,
és feltehették kérdéseiket a parlamenti képviselőnek, illetve
a polgármesternek. Aradszki
András kifejtette: igaz ugyan,
hogy sok vita övezte az új választójogi törvényt, de végül eldőlt,
hogy a jövő évi országgyûlési
választásokon minden nemzetiségi önkormányzat listát állíthat,
és amelyik a legtöbb szavazatot
elnyeri, annak lesz képviselője
az Országgyûlésben. Fontos feltétel viszont, hogy, aki a nemzetiségi önkormányzatok listájára
kíván szavazni, az nem szavazhat a pártok listájára! Minden
szavazó tehát egy egyéni képviselőre, és egy vagy párt-, vagy
nemzetiségi listára szavazhat.

Aradszki András elmondta, az
előzetes felmérések alapján a
legnagyobb esélyük a romáknak
és a németeknek van arra, hogy
lesz nemzetiségi képviselőjük
a Parlamentben. Arról is szólt,
hogy a 2011‑es népszámlálás
alapján jelentősen nőtt a magukat valamelyik nemzetiséghez
tartozónak vallók aránya, és várható, hogy a jövőben még többen lesznek. Azok a nemzetiségi
önkormányzatok, amelyek nem
tudnak önálló képviselőt juttatni a Parlamentbe, úgynevezett
nemzeti szószólót állíthatnak,
aki részt vehet az üléseken, de
szavazati joggal nem rendelkezik, a bizottsági tanácskozásokat kivéve. Aradszki András
mindenkit bátorított: vállalják
fel nemzeti identitásukat, és
biztassák erre a választóikat
is! Majd arról is tájékoztatta
a kerekasztal résztvevőit, hogy
annyit már lehet tudni, a jövő
évi költségvetésben 200 millió
forintot fordítanak a nemzetiségi önkormányzatok támogatására, de ezen felül a pályázati lehetőségek is nyitva állnak
előttük. Megemlítette a közmunka program kiterjesztését,
ami leginkább az érdi cigányságot érinti pozitívan, hiszen
ennek köszönhetően egész

télen át, novembertől áprilisig,
közel ötszáz hátrányos helyzetû
embert tudnak a városban foglalkoztatni. A közmunka programhoz kapcsolódóan az érdi
önkormányzat a volt Széchenyi
iskola faépületeiben megfelelő
helyszínt biztosít a programban
résztvevők oktatására – fûzte
hozzá T. Mészáros András polgármester, majd átadta a szót
a nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek, akik nemcsak eddigi tapasztalataikat
osztották meg a kerekasztal
résztvevőivel, hanem bírálataiknak és kéréseiknek is hangot
adtak. A Német Nemzetiségi
Önkormányzat vezetője – számos egyéb felvetése mellett – a
választójogi törvényt is bírálta,
szerinte ugyanis, ha csak egy

listára szavazhatnak, és ők a
nemzetiségit választják, ezáltal
korlátozva lesznek abban, hogy
az általuk választott pártra szavazzanak. Azt is felvetették –
mivel mindig szûkös költségvetésből kénytelenek gazdálkodni
– nagy segítség lenne számukra, ha mindegyik nemzetiségi
önkormányzat legalább évente
egyszer, egy‑egy saját rendezvényére ingyen vehetné igénybe a
kultúrház színháztermét.
A Lengyel
Nemzetiségi
Önkormányzat vezetője is a
helyszínt hiányolta ahhoz, hogy
az érdieknek ne csak évente
egyszer legyen alkalmuk a lengyel kultúrával ismerkedni.
Az Érdi Horvát Önkormányzat
elnöke azt javasolta, hívjanak
össze egy újabb kerekasztalt
jövőre is, jóval a választások
előtt, annak érdekében, hogy
az új választójogi törvény alapján tisztázhassák a választási feltételeket és szabályokat.
Ugyanakkor összefogásra és
együttmûködésre szólította
fel a nemzetiségi önkormányzatokat, mert szerinte sokkal
több színvonalas kulturális
rendezvény megszervezésére
lennének képesek, ha segítenék
egymást, és mindegyikük megtenné, ami tőle telik. A Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke bejelentette, jövőre nem
alakulhatnak meg, mert mindössze huszonhatan vallották
magukat ruszinnak, de ő is a
nemzetiségek összefogását szorgalmazta. A Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke szerint
meg kellene ismételni Érden a
pár évvel ezelőtt óriási sikert
aratott Balkáni estet, ám az ilyen
rendezvényekhez nem elegendő az egyre csökkenő támogatás, ezért ö is egyetértett azzal
a felvetéssel, hogy legalább a
rendezvények helyszíne legyen
ingyenes.
A Görög Nemzetiségi Önkor
mányzat vezetője is úgy látta,
kevés pénzből nem könnyû a
kulturális értékeket megőrizni,
ezért is örült Aradszki András
bejelentésének, hogy a 2014. évi
költségvetésben a nemzetiségi

Érden nyolc nemzetiségi önkormányzat mûködik, mindegyik képviselõje
részt vett a november 22-ei kerekasztal beszélgetésen, és hasznosnak
találta a kezdeményezést.

A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke leginkább elégedetlenségének
adott hangot - szerinte sem forrásokból, sem odafigyelésbõl nem jut
elegendõ a nemzetiségeknek
önkormányzatok mûködésére
is biztosítanak forrást. Az előtte
szólókhoz hasonlóan, szintén
több nemzetiségi rendezvényt
szeretne látni a városban. Úgy
vélte, egy gasztronómiai fesztiválra biztosan vevők lennének
az érdiek. A Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke elismerte, csak nekik nincs
együttmûködési megállapodásuk az érdi önkormányzattal,
de ennek semmilyen hátrányát
nem tapasztalták. Kevesellte a
200 ezer forint mûködési támogatást, ami szerinte semmire
sem elég. Azt is nehezményezte, hogy a civil keretből egyetlen
forint sem jut a nemzetiségeknek. Szerinte csupán papíron
önkormányzatok, a valóságban
viszont nem, és úgy érzi, senki
nem is törődik velük.
A Roma Nemzetiségi Önkor

mányzat vezetője jobbnak látta
volna, ha mindjárt a megalakulásuk után összeültek volna egy
hasonló kerekasztal beszélgetésre. Mint mondta, a helyhiányt megoldaná, ha lenne Érden
egy úgynevezett nemzetiségek
háza, amit már többször javasolt, mint ahogyan egy cigány
módszertani központ létrehozását is felvetette.
T. Mészáros András polgármester a felszólalásokra reagálva többek között elmondta:
nincs akadálya annak, hogy
mindegyik nemzetiségi önkormányzat saját rendezvénye
céljára, évente egyszer ingyen
vegye igénybe a kultúrház színháztermét, de ennek módját
és időpontját mindenképpen
egyeztetni kell a mûvelődési
ház vezetőjével.
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Szombaton koronázás lesz!

A szerző felvétele

Eljött az utolsó hét és szombat este
kiderül, ki lesz a legszebb lány Érden!
Addig még kiosztottak pár almát a gyerekeknek, megtesznek jó néhány lépést
a kifutón, a többi a zsûrin múlik… Az
I. Érd Szépe november 30-i gálájára
készülhetnek a nézõk is, akik együtt
akarnak vacsorázni a Finta-rendezvényházban a csinos estélyis, bikinis hölgyekkel, és egy igazi koronázást akarnak megtekinteni.

A Gárdonyi elõtt a lányok és a fõszervezõk
Finiséhez érkezett a hónapok óta tartó testi-lelki
készülődés, amelynek legvégén tíz szép lány
végre megmutathatja, mit tud a kifutón. S végre
azt is megmutathatják, amit eddig a ruha és a
dressz takart, elvégre az arc szépségén kis sminkkel lehet javítani, de az alakon csak kemény
munkával, már pedig egy szépségversenyen az
összbenyomás is számít. Ezen az (első) érdin,
pedig a gondolatiság is számít „környezettudatosságba” csomagolva… A tíz lány fele a múlt héten a
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumba
látogatott el egy kosár almával, ahol a 4b-nek tartottak rendkívüli órát. A téma, az egészség mellett a táplálkozás volt, Madarász Krisztina és Bada
Zoltán főszervezők – ők hónapokon át a döntősök
minden lépését nyomon követték – hangoztatták
is: „A szépséghez kapcsolódik az egészség, az

egészséghez pedig a táplálkozás.” S akkor még a
belső szépségről nem is beszéltünk…
– Mit fogyasztotok, mi a kedvenc ételetek?
– érdeklődött a gyerekektől Madarász Krisztina,
s repkedtek a válaszok: Fokhagyma leves, gyümölcs, joghurt, zöldség. (Érezték a kis diákok,
hogy a rántott hús, a szalonna és a kolbász most
nem aktuális, pedig biztosan ezeket is fogyasztják
hébe-hóba.)
– Miért jó enni a gyümölcsöt és a zöldséget?
– faggatóztak a szép lányok.
– Mert egészséges. Mert beépül az immunrendszerbe. A magvak is egészségesek – hallottuk.
– Ki szeret nassolni?
Persze, hogy mindenki jelentkezett.
– Hol vásárolhatunk egészséges termékeket,
gyerekek?
– Háztól. Bioboltból. A mamától…
– Mitől bio a biotermék?
– Mert természetes. Mert nincs mesterséges
adalék benne.
– Melyik terméket jobb megvenni, a magyart
vagy a külföldit?
Mindenki a magyar mellett állt ki. Ez is valami,
hogy már a gyerekek is kezdik felfedezni a hazai
termékeket.
– Mit szoktatok inni? – tette fel a kérdést az
egyik szépség. A víz, tej, tea volt a sláger, de az
egyik diáktól megtudtuk, „az apukám rászokott a
colára és most cukorbeteg”.
Gyorsan elrepült az óra, kicsengettek, jöhetett
a mozgás… A gyerekek rohantak az almáért, a
lányok pedig szorgalmasan kínálgatták. Több
diák annak is hangot adott a kötetlen beszélgetésen, hogy bizony látták már a lányok fényképeit
az újságban és örülnek, hogy találkozhatnak „élőben” is velük. Pintérné Bernyó Piroska, az iskola
megbízott igazgatója is örült, hogy itt voltak Érd
szépei és ilyen komoly témában beszélgettek
tanulóikkal.
– Az iskola éttermében és büféjében igyekszünk
egészséges élelmiszert adni a gyerekeknek, a gyümölcs is rendszeres az ebédhez – mondta.
Hasznos volt tehát ez az óra, a szépségverseny
döntősei missziós úton jártak a Gárdonyiban. Már
ezért is érdemes megrendezni az I., aztán majd a
II., III. Érd szépét… A szombat esti gálavacsorán
a Finta-rendezvényházban pedig kivételesen ne
azt nézzük, hogy egészségesek a fogások, inkább
nézzük az egészséges szép lányokat, akikre lehet
még szavazni. 
Temesi László

A döntõbe jutott szépségek - felsõ sor balról jobbra: Repcsik Abigél, Ilosfai Csenge, Bódi Kitti, Takács Alexandra,
Pados Lilla; alsó sor balról jobbra: Auer Babett, Bartus Barbara, Repcsik Angéla, Orbán Bianka, Simon Zsuzsa

Közönségszavazás
az Érd Szépe facebook
oldalon!
Ön is szavazzon bátran,
mert a szavazók
között ajándékot
sorsolunk ki.
A közönségtől legtöbb
szavazatot kapott hölgy
értékes díjban részesül.
Szavazni
a facebook/Érd Szépe
oldalon lehet!
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Egyre többen a „megÉRDemlem”

és „tÉRDkoptató” futásokon
A kertvárosban haladva egyre többször tûnik fel, hogy
szinte bármelyik utcában, a nap bármely szakaszában
van valaki, aki elszántan szeli a métereket, kilométereket: õk az egyre nagyobb számban utakat rovó érdi futók.
Napjainkra a mozgalom Érden olyan méretûre duzzadt,
hogy már hivatalos BSI Futónagykövetük is van.

Az érdi futómozgalomról Czira
Tamásné Pannit kérdeztük, aki
nemrég kapta meg ezt a megbízást.
– Általában miért kezd el valaki futni?
– Sokan, sokféle motivációval
vágnak neki a futásnak. Már
szinte közhelynek mondható,
hogy „a láb mindig kéznél van”.
Ez az a tömegsport, amihez
szinte semmilyen befektetés
nem kell, elhatározás kérdése,
hogy valaki belevágjon.
Az elhatározás oka is sokféle lehet. A legtöbben a saját
egészségük érdekében, a fizikai
és szellemi kondiciójuk karbantartása miatt kezdenek el futni. A futás azonban leginkább
mentális teljesítmény; egyik
legfontosabb része a folyamatos
fejlődés és a kitartás. Ez a sport
nem mások legyőzéséről szól,
kizárólag önmagunk legyőzése
a cél. Talán ezért szeretnek bele
oly sokan és talán ezért gyarapodik napról napra azok tábora,
akik valamilyen szinten elindulnak és róják az utcákat.
– Egyedül vagy csapatban érdemesebb futni?
– Mi futók sokfélék vagyunk,
így nincs általános recept.
Vannak, akik egyedül szeretnek futni, de a csapatban, társaságban futásnak is több előnye
van. Együtt sokkal könnyebb.
A motiváció fenntartása, egymás bátorítása, a nehezebb
pillanatokban egymás biztatása
amellett szóló érvek, hogy érdemes keresni egy olyan társaságot, amely tagjainak azonos
az érdeklődése. Érden egy ilyen
közösség alakult ki. Ez abszolút
befogadó közösség, ha valaki
egy ilyen közös futásra el akar
jönni, ezt bármikor megteheti. Sokan azt gondolják rólunk,

hogy profik vagyunk, de ez közel sem igaz. Mindenki munka,
iskola mellett ûzi ezt a sportot,
ami mindannyiunk számára egy
hobbi.
– Mennyit kell tudni teljesíteni
ahhoz, hogy valaki részt vegyen
a közös futásokon?
– Semmi nem történik, ha nem
futunk hosszú távokat, vagy
akár maratont. A szervezetünk
és lehetőségeink mindenkinek
megadják, meddig nyújtózkodhat. Senki ne az alapján ítélje
meg magát, hogy milyen hosszú
versenyt futott már, nem ettől
lesz valaki több a másiknál. Az
életben a boldogsághoz nem ez
kell. Nem lesz senki kevesebb,
ha soha nem jut el a maratonig,
vagy az ultrákig. Az akaraterő
elengedhetetlen, de egyáltalán
nem csak ezen múlik, mi sikerül. Tíz kilométer is adhat anynyi élményt és lehetünk ugyanolyan büszkék és boldogok általa. A lényeg a napi boldogság,
az egészség és a jókedv. Az
áldozat és a várható eredmény
a mérlegen egyensúlyba kell,
hogy kerüljenek.
– Hányan futnak Érden?
– A népszerû futóhelyeken és
a nagyobb versenyeken folyamatosan ismerős arcokkal találkozunk, ebből azt gondoljuk,
hogy nem túlzás azt állítani:
több ezres az érdi futóközösség. Ezért is vállaltam el a BSI
Futónagyköveti feladatot, hogy
egy ilyen városban is egymásra
találjanak a közös érdeklődésû
emberek.
– Mi az ön feladata ebben a
mozgalomban?
– A BSI Futónagykövet dolga, hogy összehozza a városban a futókat és kialakítson
egy szervezett helyi futóéletet.
Futóközösségünk
rohamo-

san épül. Két hét alatt több,
mint 100 főre duzzadt a
Facebook csoportunk létszáma.
A kezdeményezés üzenete az,
hogy minél több embert rávegyünk egy egészségesebb életmódra, a mozgásra. Pár hét alatt
könnyû, beszélgetős, vidám
közös kocogások alakultak ki.
Folyamatosan kapcsolódnak be
új emberek. Először heti egy futást terveztünk, de máris két fix
időpont alakult ki és ez még tovább fejlődhet. Így akinek nem
jó egyik vagy másik időpont,
az bekapcsolódhat akkor, amikor az neki a legmegfelelőbb.
Így vannak szerdai, szombati
vagy vasárnap délelőtti futók is.
Szerda délután 18:15-kor indul
a központi murvás parkolóból
a „megÉRDemlem” futás, vasárnap reggel fél 9-kor pedig a
Dunaparton, a Thermál szállótól a „tÉRDkoptató” futás.
– Hol lehet találkozni a futókkal?
– A BSI Futónagykövet-Érd
Facebook oldalon is tartjuk egymással a kapcsolatot és ha úgy
alakul, akkor a fix időpontok
mellett egy‑egy futótársunk által ajánlott útvonalat is befutunk közösen. Így a lakótelep
környéki utcákban is futottunk,
az elmúlt hétvégén pedig egy
tapasztalt futótársunk segítségével megismertük a magaspartot a Duna mellett. Szeretnénk
más városrészeket is közösen
„befutni” ezért várjuk a javaslatokat egy‑egy közös futásra
Parkvárosról, Érdligetről vagy
más településrészekről is. De
ezen az oldalon lehet találni
akkor is egyéni futótársat, ha
valaki egy teljesen más időpontban szeretne, erre már vannak
példák.
– Milyen további közös programokat terveznek?
– Nagy lendületben vagyunk,
szeretnénk a téli időszakban is
motiválni egymást a dunaparti futásokkal. December elejére
tervezünk egy hagyományteremtő Mikulás-futást. Szeretnénk
érdi csapatokkal részt venni a
hagyományos nagy országos
versenyeken, félmaratonon, maratonon, sőt, az UltraBalatonra
is szeretnénk csapatot szervezni. Itt a környékünkön is sok
helyi közösség létezik, terveink
között szerepel a jószomszédi
viszony jegyében közös futásokat szervezni velük is. Örömmel
hallottuk, hogy testvérvárosainkban is erős mozgalmak vannak,
szívesen elhívnánk őket is vagy
meglátogatjuk őket! Alapvetően
a célunk az, hogy minél több
ember elinduljon és rendszeresen mozogjon, még akkor is, ha
nem fut versenyeket vagy nagy
távokat. 
–r –r

A régi nyár – operett-sztárparádé intim térben
Szerelem, féltékenység, vonzások és választások,
csalódás, emlékek, “örökzöld” slágerek és parádés
szereposztás. Mindez együtt, egy előadásban.
Lajtai Lajos és Békeffi István A régi nyár című operettje november 27-től látható a Budapesti
Operettszínház Raktárszínházában, a műfaj legnagyobb sztárjaival.
Honthy Hanna legendás szerepében Kalocsai
Zsuzsával, most Szabó Máté kelti életre a történetet. „Egy helyszínen játszódik a történet, ez pedig
Mária (Kalocsai Zsuzsa), az ünnepelt művésznő télikertje. Mi ezt Cziegler Balázs díszlettervezővel úgy
képzeltük el, mint egy „mirelit nyarat. Ez a nyár
örökre ott marad a télikert üveg falai között. Olyan
a helyszín, mintha a művésznő lelkében lennénk.
Ebben a kertben látogatja őt mindenki, itt sürgölődik és forgolódik ez a sok furcsa ember a szerelmet
keresve. – mondta el a rendező. A régi nyár egyszerre humoros és fájdalmasan szomorú történet,
amely ma is aktuális és melynek a slágereit – Hol
van az a nyár?, Legyen a Horvát-kertben – mindenki ismeri. „Mindannyian tele vagyunk elbaltázott
szerelmekkel és szinte minden ember életében van
egy pont, amikor első szerelme véget ér. Ilyenkor
nem csak a „valakinket”, hanem a szerelemről al-
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Csomád KSK – Érdi VSE 1-2 (0-1)

Hatos gyõzelmi sorozattal zárt az Érdi VSE
Az őszi utolsó fordulóban a
hazai pályán mindenkire veszélyes csomádi csapat várt az
érdekre, akik az eddigi kitûnő
szereplésükre egy újabb győzelemmel kívánták feltenni a
koronát. Az érdiek nagyszerû
eredményeikkel a legnagyobb
riválisává léptek elő a bajnokság esélyesének kikiáltott Vác
FC-nek, így nem volt meglepő,
hogy a váci edző, Csank János
is kíváncsi volt az érdi csapatra.
Kiegyenlített mezőnyjátékkal kezdődött a mérkőzés.
Mindkét csapat nagyon odafigyelt a védelem megszervezésére és igyekeztek megbecsülni a megszerzett labdát, majd
gyors ellentámadásokkal zavart
kelteni az ellenfél védelmében.
Ennek köszönhetően hosszú
időn keresztül a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben,
de a mezőnyben nagy harc folyt
a fölény kiharcolásáért. Az első
veszélyes helyzet egy szabadrúgást követően az érdi kapu
előtt adódott, amikor egy vendég védőről majdnem a kapuba
került a labda. Ezt követően
két veszélyes szöglet után alakítottak ki meleg pillanatokat a
vendéglátók. Néhány veszélyes
hazai akció után rákapcsolt az
Érd és támadásaiban egyre több
veszély rejlett. A 33. percben
végül is az első kapura lövésből
a vezetést is megszerezték a
vendégek. Ebedli Z. fordította
át a támadást a bal oldalra, ahol
Patkó Gy. átvette a labdát, majd
16 méterről a jobb felső sarokba
csavarta. 0-1. A vezető érdi gól
után fölénybe kerültek a vendégek, de sajnos a kínálkozó lehetőségekből nem sikerült növelni
az előnyt.
Mozgalmasan kezdődött a
második félidő. Ahogy várható

Csomád KSK- Érdi VSE
1-2 (0-1))
Fót, 100 néző

Vezette: Németh K.
Érd: Kertész F. – Ebedli
Z., Jakab Á., Süveges G.,
Cservenka G. – Papp G.,
(Dobray Zs.) Kupi Z.,
Csizmadia Z., Kormos E. Gyurácz B., Patkó Gy.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Patkó Gy., Ebedli
Z., ill. Bozori B.
Sárga lap: Süveges G., Kupi Z.,
Ebedli Z.
Jók: Süveges G., Kupi Z.,
Csizmadia Z., Ebedli Z.
A mérkőzés után az érdiek
edzője a csapat erejét emelte ki
a győzelem kiharcolásában, míg
a hazaiak edzője az elmaradt
pontszerzés miatt kesergett.
Limperger Zs.(Érd):
Már az első félidőben megnyerhettük volna a mérkőzést.
A második félidőben magunkra hoztuk az ellenfelet és nem
érdemtelenül egyenlítettek.
A csapat erejét mutatja, hogy
újra a maga javára döntötte el
a mérkőzést. Gratulálok a csapatnak és a szakmai stábnak a
féléves teljesítményért. Egyúttal
köszönetem fejezem ki az egyesület és a szakosztály vezetésének, valamint a szurkolóknak a
támogatásukért.
Kecskés Z.(Csomád):
– A 90. perc alapján rászolgáltunk volna az egy pontra. Egy
figyelmetlenség miatt veszítettünk ismét pontot. Úgy érzem,
a döntetlent megérdemeltük
volna.
November utolsó hetében
néhány levezető edzést követően kerül sor a szezonzáró értékelésre, majd a jól megérdemelt
téli szünetre távoznak a játékosok. Az alapozás január 13-án
18.00-kor kezdődik az Ercsi úti
sportpályán. 
Harmat Jenő

Olvasóink féláron vásárolhatnak termékeink közül. Részletek: tema.hu/webshop
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CSALÁDI PIHENÉS ZEMPLÉN SZÍVÉBEN

Listaár:
69.880 Ft

034

3 ÉJSZAKA A JAGELLO HOTELBEN

Akciós ár:

Listaár:
40.000 Ft

34.940 Ft

A HÉVÍZI TERMÁLVÍZBEN ÚJJÁÉLED

Legyen friss télen is!
Kényeztesse testétlelkét Hévízen a Hotel
Aquamarin simogató
termálvizében.

035

Akciós ár:

20.000 Ft

TÉLI PIHENÉS HÉVÍZEN

Legyen friss télen is!
Kényeztesse testétlelkét Hévízen a Hotel
Aquamarin simogató
termálvizében.

Akciós ár:

Listaár:
78.600 Ft

66.750 Ft

KEDVEZMÉNYES ELMÉLETI TANFOLYAM

Hubai Autósiskola
Érden a legkedvezőbb
áron. Nyugodt,
türelmes oktatók.
Az iskola irodája és tanterme Érd,
Diósdi u. 8. /sétáló utca/ Nyitva
hétfőtől péntekig: 13:00 - 17:00
Telefon: 06-20-805-0838
Email: info@hubaijogsi.hu
http://www.hubaijogsi.hu

043

3 éjszaka szállás 2 fő
részére a Jagello Hotelben (Bp.,XII.) bőséges
büféreggelivel, ingyenes
Wi-fi és parkolási
lehetőséggel.

Néha egy pihenéssel
töltött hétvége felér két
hét nyaralással. Pláne,
ha azt a hétvégét a
Magita hotelben tölti
el. Próbálja ki!

022

kotott gyermeki illúziónkat is örökre elveszítjük.
Ekkor kezdődik a felnőttkor. Egy nagyon valóságos
és mindenki számára közös élményből és helyről
indul A régi a nyár története. Komoly tétje van annak, hogy az ember hogyan tudatosítja valakiben
akár évek múltán is azt, hogy hiba, ha nem a szerelmet választja.” – mondta el Szabó Máté rendező, aki először rendez a Budapesti Operettszínházban. Színészei az előadásban pedig műfaj
legnagyobb sztárjai: Kalocsai Zsuzsa, Gergely
Róbert, Oszvald Marika és Faragó András. S

volt, a hazaiak támadólag léptek
fel és az első gólszerzési lehetőség is előttük adódott, de a hazai
csatár lövését Ebedli Z. blokkolta. Az ellentámadásból Gyurácz
B. került gólhelyzetbe, de lövés
helyett tovább passzolta a labdát
Kormos E.-nek akinek a lövése
a kapufát találta el. A kimaradt
lehetőséget újabb helyzetek
követték. Előbb Jakab Á. fejelt
egy labdát szöglet után a kapu
mellé, majd Csizmadia Z. lőtt
a kapu fölé kecsegtető helyzetben. A kimaradt helyzetek láttán vérszemet kaptak a hazaiak,
de az érdi védelem egészen a 80.
percig jól állta a sarat. Ekkor a
labdáért vívott harcban a labda
Süveges G. hátán legurulva érte
a kezét, amelyért a játékvezető
11‑est ítélt. A bûntetőt Bozorai
B. értékesítette. 1-1. Mindkét
csapat bevetve utolsó tartalékait
igyekezett a vezetést és ezzel
várhatón a győzelmet is megszerezni. Ebből a küzdelemből az
érdi csapat került ki győztesen,
miután a 89. percben Cservenka
G. szögletét Ebedli Z. juttatta a
kapuba. 1-2.
A mérkőzésen látottak alapján megérdemelten nyerte meg
a találkozót az érdi csapat.
A számos kimaradt gólszerzési
lehetőség majdnem megboszszulta magát, de végülis sikerült
az utolsó előtti percben a mérkőzést eldöntő találatot megszerezni, így győzelemmel zárni
az őszi szezont. Ezzel a három
ponttal az Érdi VSE a bajnoki
tabella második helyéről várja
a tavaszi folytatást, egy ponttal
lemaradva a listavezető Vác FC
mögött.

Elindult a tema.hu webshop.

Listaár:
133.500 Ft

Kalocsai Zsuzsa és Gergely Róbert a próbán

13

062

Akciós ár:

39.300 Ft

INDISO SZÁRAZ SÓTERÁPIA

INDISO SZÁRAZ
SÓTERÁPIA
10 alkalmas
felnőtt bérlet

Listaár:
30.000 Ft

Akciós ár:

15.000 Ft

http://biaso.atw.hu

Listaár:
25.000 Ft

Akciós ár:

12.500 Ft

14 Érdi Újság
AJTÓ-ABLAK

.íBOZBHOZMT[S¢L
LFEWF[NOOZFM
EFDJH

MHLBNSTONFU7FLB "MVQMBTUQSPÌMPLC¢M
BLSNNFTQSPÌMWBTUBHTH
JHOZFTFOLJBMBLUPUUWFTWBHZT[¥HMFUFTT[SOZQSPÌM
SUFHí«WFHB[PST[HMFHOBHZPCCHZSU¢JU¢M
- 7 év garanciával

Å7FMVYUFUçUSJBCMBLPL
Å'BLSPUFUçUSJBCMBLPL
LFEWF[NOOZFMEFDJH
&HZFT7FMVYBCMBLUQVTPL
WTSMTBFTFUO
'UWJTT[BKS EFDJH
Å%FLPSG¢MJTCFMUSJBKU¢L
'U GU¢M
3FEçOZ¥L QSLOZPL HBS[TLBQVL
LFEWF[çSPO
Kérjen irodánktól személyre szabott ajánlatot!
Már 12 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

ÁLLÁS

FELÜGYELET
 Idõs hölgy mellé éjszakai felügyelõt
keresek S.O.S. Ellátást nem igényel.
T:06 30 514 9921

FELVÁSÁRLÁS

 Azonnali kezdéssel! Vezetõ ingatlaniroda XI. és XXI. kerületbe kiváló keresettel, ingyenes képzéssel
ingatlanközvetítõket keres! 20/943-2625
regio4@tippingatlan.hu
 Nemzetközi orvostechnikai cég diósdi telephelyére recepciós munkatársat
keres, minimális angol nyelvtudással.
Fényképes önéletrajzokat az ag@biotech-medical.com e-mail címre várjuk.
 Érd, Diósd határán lévõ üzletünkben gyakorlattal rendelkezõ pultos-lányt
keresünk, fiatal hölgy személyében aki
munkájára és környezetére igényes.
T:06 30 214 1767
 Érd, Bajcsy Zs. út 116. Életerõ
Központba egészségmegõrzéssel foglalkozó (masszõr, természetgyógyász)
kollégák jelentkezését várjuk! 06-30261-2099
 Nemzetközi viszonylatra gépkocsiveze
tõket keresünk C-, E-kategóriás jogosítvány szükséges. T:06 30 522 7457

 Kimagasló áron vásárolunk antik
bútorokat, festményeket, régi álló-,
kar- és zsebórákat, Herendi szobrokat,
étkészleteket, körpecsétes Zsolnai tárgyakat, Galle vázákat, ezüst cukordobozokat, gyertyatartókat, ipari ezüstöt, brilles ékszereket, hagyatékokat, aranyat.
06-30/944-8539 szondigaleria@freemail.hu Teréz krt.10

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS
 Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõkádja? Semmi gond!!
KÁDFELÚJÍTÁS
teljeskörû
GARANCIÁVAL 5 év jótállással. Varga
Zoltán 06-70-570-5515

JÁRMÛ

KIADÓ LAKÁST KERES

SZÜLETÉSNAP

GÉP

TELEK

ÁLLAT
 Konyhakészen háztáji tömött májkacsa 5-6 kg 7000 Ft/db, kakas 4,5 kg
3500 Ft/db, tyúk 3,5 kg 2500 Ft/db,
tömött egész liba, liba-comb, -mell,
-máj, pulyka rendelhetõ. T:06 30 532
6507
 Konyhakészen tanyasi sertés hasítva,
házhoz szállítva 890 Ft/kg. T:06 30
532 6507

KÉMÉNYEK
GUMISZERVIZ

 Hõ- és áramlástechnikai (kémény)
méretezés. Energetikai tanúsítások, épületgépészeti tervezések. T:06 30 6310
919, 06 23 378 266

 KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közlekedéssel ügyfeleink részére a belvárosban (I-XIV. kerületekben). Hívja a 70627-3436 számot és segítünk gyorsan
kiadni lakását!

KERT

KONTÉNER

GYÜMÖLCSLÉ

INGATLAN

BOR

 Kiváló befektetés! Budai Mecset
házi lakás eladó,bérlõvel.Ár:30 mil.
ft,évi kamat6,83%,jelen.banki kamat
2x-e!! +36209580904 		
www.ingatlan.com/20422762
 Kiadó Remetekertvárosban 44 +
32 férõhelyes új építésû, felszerelt,
mûködõ étterem ár egyeztetéssel.
+36709432430 		
www.ingatlan.com/20439137
 Budapest, Mediterrán-lakópark, azonnal költözhetõ újszerû tégla lakás eladó:
47nm, 2 szoba+erkély. Ár:13.9 mFt
+36309123949 		
www.ingatlan.com/20441282

CSATORNÁZÁS

 XXII. kerület zöldövezetében,felújított
mézeskalács házikó tárolóval,autóbeállóv
al,bõvítési lehetõséggel eladó 22.500.000
Forintért Tel:06-20/947-3243
 XXII. kerületben, Petõfi Sándor utcánál, 3 szobás, konvektoros házrész
akciós áron eladó! Irányár: 7.900.000
Ft Tel: 06-70/209-0578
 Érden a központban fszt-i 2 szoba
étkezõkonyhás 56 m² jó állapotú lakás
eladó 8,9 M Ft. T:0620 318 8339, 0623
375 863
 Érden a központban I. emeleti 2
szobás, étkezõkonyhás 56 m² felújított
lakás eladó. T:06 30 634 4852

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

 Újpesten 2+2 félszobás 68 m²-es
földszinti lakás eladó, iár: 10,6 M Ft.
T:06 30 545 6235

INGATLANIRODA

 Parkettás munkák! Tel.: 0630/9488909

 Érden, Fürj utcában 200 N-öles rendezett, bekerített telek ásott kúttal, csatornával, aszfaltút mellett 6,9 M Ft-ért
eladó T:06 30 430 4020

SZABÓ

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

PARKETTÁZÁS

 Masszázsok, energetikai kezelések,
õsi gyógymódok. Érdeklõdni:06 70 324
5530 Kérésre házhoz megyek!

SZIPPANTÁS

AUTÓBONTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

 158/54/67 éves hölgy korban
hozzáillõ szenvedélymentes, korrekt
társat keres úr személyében. T:06 70
302 2008

 Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, bozótírtás, kerítés építése, javítása. Térkövezés- betonozási munkák.
Tel: 061781-4021, 06 70 547-2584

KÖLTÖZTETÉS

KIADÓ

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS

SZOLGÁLTATÁS

 Érdligeten 80 m² összkomfortos külön
bejáratú két szoba+nappalis tetõtéri
lakás, almérõkkel - kiadó. Csendes
környék. ár:50 E Ft/hó+rezsi+2 havi
kaució. T:06 70 398 1802, 06 70 398
1803
 Összkomfortos, zöldövezeti, berendezett garzonlakás egy személy részére
hosszú távra kiadó 35 E Ft+rezsi. T:06
20 920 4261
 Különálló kis ház szerkezetkészen
kiadó vállalkozónak, kaució fejében
beszámítom munkáját, megegyezünk.
T:06 20 2038 147

SZOBAFESTÉS

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

TETÕSZERVIZ

TÛZIFA

 Tölgy, bükk: 2300 Ft/q, 1 m³ 10500
Ft; akác: 2600 Ft/q eladó, ingyenes
kiszállítás Pest megyében. T:0620 582
4848

MÉTERÁRÚ

ÜDÜLÉSI JOG

 Külön bejáratú szoba olcsón kiadó
konyha, fürdõszoba használattal egy
középkorú hölgynek. T:06 70 302 2008
 Külön bejáratú lakrész kiadó Érden
rezsivel együtt 49 E Ft, kaució nincs, jó
közlekedés. T:06 70 513 9174
 Kiadó Parkvárosban kül. bejáratú 1
szoba összkomf. lakrész, 40 E Ft rezsivel+20 E kaució T:06 30 434 3005

MOSOGATÓGÉPMOSÓGÉPJAVÍTÁS

 Érd központjában 2 szoba+hallos, erkélyes panellakás kiadó: 50 E Ft+rezsi+2
hó kaució. T:06 20 241 3784
 Parkvárosban garzonlakás kiadó 1-2
fõnek, bútor nélkül 35 E Ft/hó+rezsi+1
hó kaució. T:06 20 354 9267
 Külön bejáratú bútorozott összkomfortos szoba, konyha, fürdõszoba, 1-2
fõnek kiadó. T:06 20 483 1893
 Érden a Retyezáti utcában, bútorozott
lakás kiadó igényes párnak vagy személynek. T:06 20 268 1019
 Érd-parkvárosban kertes családi házban lakás kiadó, olcsó fûtési lehetõség.
T:06 30 278 7734
 Érd központjában különálló kis ház
kiadó. T:06 23 362 136

VASKERESKEDÉS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

 Mûfogsor javítás, alábélelés, kapocspótlás, törés, azonnal is! T.: 06-23/363726, Érd, Mérnök utca 55.

OKTATÁS

 Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára
felkészítés tapasztalt, diplomás nyelvtanárnál. T:06 70 235 3386

TÁRSKERESÕ

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT
 Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap, szifon, wc-tartály, radiátor, elzáró csere
javítás. Víz-fûtési rendszerek kiépítése
mosó és mosogatógép bekötés 06 70
642 75 26
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Értékes gyõzelmek a kupában és a bajnokságban

Diadalmas búcsú az érdi közönségtõl
Hosszú és élményekkel teli év
végére ért otthonában az érdi
kézilabda csapat, hiszen hiába
van még hátra szûk másfél
hónap, a szerbiai világbajnokság miatt az utolsó összecsapásra készültek hazai pályán.
Zárásként azonban nem akármilyen sorozatot bonyolítottak
le a hölgyek, hiszen a hatalmas akaraterővel megvívott
SERCODAK Dalfsen elleni KEKtovábbjutás után is bírni kellett
még a strapát.
A Magyar Kupában eddig
mindig borzasztó balszerencsés
volt Szabó Edina alakulata, az
utolsó három évadban ugyanis rendre a Győri Audi ETO
KC parancsolt megálljt. Pedig
alapvetően két szerencsés sorsolásra lenne szükség ahhoz,
hogy az együttes saját kezébe
vegye sorsát. Ebből a kettőből
az egyik most összejött, hiszen
a Békéscsabát sodorta az ÉRD
útjába Fortuna. A lilákat ráadásul a Viharsarokban egyszer már
elintézte a bajnoki bronzérmes,
stabil, remek védőmunkával,
így most is lehetett bizakodni.
A vendégek egy fokkal jobban kezdtek, míg az ÉRD játékosainál még érezhető volt a
lábakban és fejekben a hollandok elleni, fizikailag és mentálisan is megterhelő csata.
Mindez csak átmeneti volt,
hamar felpörgött a hazai gárda
és már az 5. percben megszerezte a vezetést. A csabaiak
egyik nagy lövője, Leposzava
Glusica hiába kezdett jól, az
érdi oldalon Alja Korent és
Kovács Annát sem lehetett megfékezni. A gördülékeny támadójáték mellé aztán a hatékony
defenzív munka is felzárkózott,
ezúttal Janurik Kinga mutatott
be parádés védéseket a kapuban. Társa, Oguntoye Viktória
egyébként végül nem maradt
benne Hajdu János megbízott
szövetségi kapitány szûkített
keretében, ahogy Klivinyi Kinga
és Kovács Anna sem. Örömhír
viszont, hogy eddig úgy tûnik,
Szekeres Klára és Triscsuk
Krisztina készülhet a szerbiai
világbajnokságra.
A Békéscsaba több esetben támadott kilátástalanul
és tanácstalanul, erre Bakó
Botond sem tudta a megoldást. Nyolcperces gólcsend
tört meg Olha Nikolayenko
büntetőjével, ám addig az ÉRD
magabiztos előnyt épített fel.
Alja Koren és Kovács Anna
tovább vívta gólpárbaját, melléjük fölzárkóztak a társak is,
ami egyre szebb eredményt
mutatott. A vendégek kapusai
képtelenek voltak labdához
érni, nem úgy Janurik Kinga.
A narancsmezeseknél még az
is belefért, hogy a Dalfsen elle-

ni összecsapás hőse, Klivinyi
Kinga csak a félidő második
felére állt be. Jól mutatja a vendégek kínjait, hogy Bakó Botond
vezetőedző már az első harminc
percben kétszer is időt kért,
ám a második után elkapták a
fonalat tanítványai. A zsinórban
lőtt három góllal jövő feltámadás viszont csak átmeneti volt,
érkezett három hazai találat is,
Szara Vukcsevicstől éppen az
utolsó másodpercekben.
A taktikailag és fizikálisan is
kiválóan felkészített ÉRD aztán
a második félidőt is imponálóan kezdte, gyakorlatilag végleg
eldöntötte a mérkőzést. Egy pillanatra sem mutatott gyengeséget, sőt, Alja Koren két gyors
góljával már számolásra biztatta a szurkolókat, akik éltek
is a lehetőséggel. Lehengerlő
volt a hazaiak fölénye, már-már
osztálykülönbség mutatkozott a
felek között, pedig a Békéscsaba
kerete sem nyeretlen kétévesekből áll. A szlovén szélső lendületét visszafogni sem lehetett,
egyértelmûen az ő periódusa
volt a második játékrész első
tíz perce, amikor négyszer is
betalált Terenyi Biankának. Azt,
hogy mennyire motiváltan és
elszántan játszottak a hazaiak,
jól mutatja, amikor Triscsuk
Krisztina 25-14-nél egy egyéni
akció végén talált a kapuba,
hatalmas levegőbe bokszolással jelezte felszabadultságát.
A szurkolók élvezték az örömkézilabdát, hiszen lényeges
kérdések már nem maradtak.
Szabó Edina folyamatosan forgatta együttesét, így szépen
lassan majdnem mindenki feliratkozott az eredményjelzőre.
Külön érdemes még kiemelni
a rengeteg sáncot. Hiába a jó
felépítésû átlövők csabai oldalon, szinte a kapuig sem láttak el
Szekeres Klára, Kisfaludy Anett
és Triscsuk Krisztina takarása
miatt. A mérkőzés utolsó érdemi jelenete jól megmutatta, mi
is történt a pályán. Walfisch
Mercédesz próbálta flegmán
átejteni Szvetlana Gridnyevát,
ám a cselre a kapus meg sem
mozdult és minden nehézség
nélkül egy kézzel szedte le a
labdát a levegőből.
A győzelem és a továbbjutás egy pillanatig sem forgott
veszélyben, így tehát a küldetés első fele teljesítve. Az érdi
lányok sorsa ismét a sorsolók
kezében van, de a balszerencsés
évek után talán ezúttal nem
vezetik az együttest ugyanabba
a folyóba – a legjobb 4 közé
jutás immár csak egy lépésre
van. A könnyed és szórakoztató játékkal nyert kupacsata
pedig egy igazán emlékezetes
és sikeres év lezárása is, hiszen
az érdi Városi Sportcsarnokban

idén már nem lesz több jelenése
a csapatnak. Szebb zárást pedig
elképzelni sem lehetett…
ÉRD – Békéscsabai ENK SE
32-19 (17-10)
Érd, Városi Sportcsarnok, 300
néző
Játékvezetők: Hargitai I. Gábor,
Markó Gábor
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva,
Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória (kapusok), Schatzl
Nadine, Triscsuk Krisztina
3, Kovács Anna 4, Szara
Vukcsevics 3, Balog Beáta 3,
Szekeres Klára 1, Kisfaludy
Anett 2, Klivinyi Kinga 1, Wolf
Alexandra 4 (4), Oláh Nóra 1,
Kovács Gréta 1, Alja Koren 8,
Bognár Barbara 1
Vezetőedző: Szabó Edina
Békéscsaba: Veress Zsuzsanna,
Sipeki Flóra, Terenyi Bianka
(kapusok), Hanczvikkel
Zsanett 2, Gávai Szonja 1,
Tóth Sára Fruzsina 1, Olha
Nikolayenko 5 (2), Csáki
Viktória, Szabó Valéria, Szögi
Tímea, Dombi Luca 1, Walfisch
Mercédesz 4 (1), Kelemen Éva
2, Kovács Anett 1, Leposzava
Glusica 2, Barján Bianka
Vezetőedző: Bakó Botond
Hétméteresek: 4/4, ill. 4/3
Kiállítások: 8, ill. 10 perc
A Magyar Kupa
nyolcaddöntőinek
további eredményei:
VKL SE Győr – Veszprém
Barabás Duna Takarék KC
12-38 (6-21)
Eszterházy KFSC-Globál Safe
– Dunaújvárosi Kohász KA
28-38 (13-19)
K. Szeged SE-Algyő – DVSCTVP 28-39 (18-21)
Győri Audi ETO KC – Ipress
Center-Vác 26-16 (15-7)
MTK-Budapest – Siófok KCGalerius Fürdő 23-25 (12-13)
Inárcs-Örkény KC – FTC-Rail
Cargo Hungaria 20-46 (8-24)
Kispesti NKK – Fehérvár KC
20-26 (8-13)
… persze az érdi lányok
azért reménykedtek még egy
győzelemben és stílszerûen
a szezon eddigi legfontosabb
bajnoki összecsapására került
sor Dunaújvárosban. Már az
idény elején látható volt, hogy
a Kohász jelentősen megerősödött, így akár a felsőházba is
eséllyel pályázhat. Külön pikantériát kölcsönzött a meccsnek,
hogy a honi bajnokság két női
vezetőedzője is farkasszemet
nézett egymással, ráadásul
Szabó Edina és Mátéfi Eszter
is remek munkát végez saját
együttese háza táján. A hazaiak
az eredménytől függetlenül is
az ÉRD előtt maradtak volna
a tabellán, ugyanakkor kulcs-

fontosságú volt egy győzelmen
belülre csökkenteni a differenciát – ehhez kellett mindenképpen a siker.
Remek hangulatban indult a
mérkőzés és kőkemény újvárosi
védekezéssel. A Kohász ebben
a szezonban leginkább három
vezérére, Ferling Bernadettre,
Bulath Anitára és Vincze
Melindára épít. Az ÉRD az ellenfél irányítóját igyekezett szoros
emberfogással kikapcsolni, ám
a gyors indításoknak köszönhetően könnyû találatokat szerzett
a Dunaújváros. Kellett hét perc,
mire rendezték soraikat a vendégek, de Takács Dusmáta megfékezhetetlennek bizonyult. Vele
szemben a válogatott egyelőre
18 főt számláló keretébe is bekerülő Triscsuk Krisztina vette fel a
kesztyût. Nem sok kellett, hogy
a régi-új csapatába visszatérő
Vincze Melinda elszomorítsa
az érdi szurkolókat, akiket az
előző szezonban még góljaival
boldogított – együttese hatodik
találatát lőtte. Alja Koren kimagasló, Békéscsaba elleni teljesítménye után ezúttal 7-7-nél
egyenlített. Újra és újra magához ragadta a kezdeményezést
Ferling Bernadett és Bulath Anita
akciógóljával a Kohász, folyamatosan lépéskényszerbe hozva
a vendégeket. Schatzl Nadine
percei következtek, de mire
ismét az egyenlítésért támadhatott volna az ÉRD, érkezett Gera
Szimonetta és csak nem akart
csökkenni a differencia. Az utolsó öt minutumra fordulva azonban már nem ismert kegyelmet
Szabó Edina együttese és állva
hagyta a Kohászt. Hazai gól már
nem született, ellenben az öt
érdivel villámgyorsan a feje tetejére állt minden.
Hiába jött a szünet, az érdi
védekezés a kis pihenő után
sem puhult és ez volt a fordítás
legfőbb oka. Keresték-kutatták
a lövőhelyzeteket a hazaiak,
Oguntoye Viktória teljesítményével viszont csak tovább
fájdította Hajdu János megbízott szövetségi kapitány szívét.
Hát igen, nehéz az edzők élete
keretszûkítés idején… Takács
Dusmáta töltényei nem akartak elfogyni, az viszont remek
teljesítmény az érdi védelemtől,
hogy a Ferling Bernadett-Bulath
Anita párosnak mindöszsze négy akciógólt engedett.
A szokásosnak mondható, roppant kiegyensúlyozott lőlapot
láthattuk viszont vendégoldalon, ahol alkalomadtán Triscsuk
Krisztina, Kovács Anna, vagy
Alja Koren szerzett a legjobbkor
gólt. Minden feladathoz kiválóan alkalmazkodott az érdi védelem, még ahhoz is, hogy a kapitány, Szekeres Klára az utolsó
negyedóra kezdetén megkapta

Triscsuk Krisztina és Szekeres Klára duplán örülnek – irány a felsõház és
irány Szerbia!
harmadik kétperces büntetését. A magabiztos vezetés nem
csökkent, sőt, hét perccel a vége
előtt a szintén remek teljesítményt nyújtó Szara Vukcsevics
megszerezte a harmincadik érdi
gólt. A pontok sorsa gyakorlatilag már ekkor eldőlt és erre a
kimenetelre valószínûleg kevesebben fogadtak volna a meccs
előtt. Az ÉRD azonban ebben
a szezonban legjobb bajnokiját játszotta, megtörte a dobogó
legalsó fokán tanyázó riválisa
ellenállását, az utolsó pillanatokra már mindenkinek játéklehetőséget adhatott Szabó Edina.
Hogy mekkora skalp Mátéfi
Eszter csapatának két vállra fektetése, jól mutatja, hogy mindez
még csak a Győrnek sikerült és
a címvédőnek is csak kétgólnyi
különbséggel.
Méltómódon zárta le tehát
a bajnokság őszi szakaszát az
ÉRD és ezzel a kiemelten fontos
két ponttal elfoglalta megfelelő
„házát”, mégpedig a felsőházat.
Dunaújvárosi Kohász KA ÉRD 27-34 (14-17)
Dunaújváros, Városi
Sportcsarnok, 1000 néző
Játékvezetők: B. Pech Katalin,
Vágvölgyi Mária
Dunaújváros: Pisák Renáta,
Víg Vivien, Csapó Kyra Vivien
(kapusok), Ferling Bernadett 3
(1), Gera Szimonetta 2, Vadász
Ildikó, Berta Nikolett 1, Takács
Dusmáta 7, Takács Fruzsina
1, Ács Anna 2, Vincze Melinda
4, Bulath Anita 5 (3), Ferenczy
Fruzsina, Palotás Fanni,
Hosszu Boglárka 2, Rádl Tímea
Vezetőedző: Mátéfi Eszter
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva,

Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória (kapusok), Schatzl
Nadine 2, Triscsuk Krisztina
5, Kovács Anna 6, Szara
Vukcsevics 3, Balog Beáta 6
(4), Szekeres Klára 1, Kisfaludy
Anett, Klivinyi Kinga 3, Wolf
Alexandra, Oláh Nóra 1, Kovács
Gréta 1, Alja Koren 4, Bognár
Barbara 2
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 4/4, ill. 5/4
Kiállítások: 6, ill. 10 perc (piros
lap: Szekeres Klára, 46. perc)
A 11. forduló
további eredményei:
MTK-Budapest – Veszprém
Barabás Duna Takarék KC
19-27 (13-11)
Békéscsabai ENK SE – Ipress
Center-Vác 23-21 (14-12)
Győri Audi ETO KC – DVSCTVP 33-26 (13-13)
Siófok KC-Galerius Fürdő
– Eszterházy KFSC-Globál Safe
31-20 (13-10)
Fehérvár KC – FTC-Rail Cargo
Hungaria 21-27 (10-14)
A 12. fordulóból előrehozott
mérkőzésen:
Békéscsabai ENK SE – DVSCTVP 34-22 (17-12)
A következő egy hónap a
világbajnokság jegyében telik
a női kézilabda világában,
a honi bajnokság emiatt szünetre vonul. A következő, 12.
fordulóban az Érd Egerbe látogat, ahol az Eszterházy KFSCGlobál Safe vendége lesz.
A mérkőzést december 29én 18 órától rendezik az egri
Eszterházy Sportcsarnokban.

Szarka András

A bajnokság állása:
1. FTC-Rail Cargo Hungaria
11 10
–
1
2. Győri Audi ETO KC
11 10
–
1
3. Dunaújvárosi Kohász KA
11
7
1
3
4. Érd
11
7
–
4
5. Fehérvár KC
11
6
1
4
6. Ipress Center Váci NKSE
11
6
–
5
7. DVSC-TVP
12
6
–
6
8. Siófok KC-Galerius Fürdő
11
4
1
6
9. Veszprém Barabás Duna Takarék
11
4
1
6
10. Budapest Bank Békéscsaba
12
4
–
8
11. MTK-Budapest SE
11
1
– 10
12. Eszterházy KFSC-Globál Safe
11
–
– 11
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244–345
238–375
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–7
–26
–11
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–137

20
20
15
14
13
12
12
9
9
8
2
0

