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Közszolgáltatások
Az önkormányzat szigorúan ellenõrizni kíván-
ja a közszolgáltatások minõségét és árát.

2

Búcsú az orientalistától
Érdi kapcsolatai is voltak Fehérvári Géza egye-
temi tanárnak.

10

Áldozatokra emlékeztek

Volt, akiket otthonukból, másokat a vásártérrõl vittek el gyûjtõtáborokba, onnan 
– aki még élt – a volt Szovjetunió munkatelepeire 1945 januárjában. Ezreket hur-
coltak el Érdrõl, és alig páran térhettek haza. Rájuk, az ártatlanul elhurcoltakra, a 
zömmel névtelen sírokban, gödrökben nyugvó áldozatokra emlékezett a város és a 
rokonok, hozzátartozók január 13-án. 3. oldal

Halaszthatatlan útjavítások
Az önkormányzat a 
csatornaprojekt veze-
tésével együtt folya-
matosan járja azokat 
a területeket, ahol a 
téli leállás ideje alatt 
komoly közlekedési 
problémákra hívták 
fel a figyelmet az ott 
lakók. Ennek ered-
ményeként az önkor-
mányzat egyértelmû 
kéréssel fordult a 
kivitelezõkhöz – ered-
ménnyel. 12. oldal

Múzeumi kirándulások

Akadálymentesítésen rendszerint azt értjük, hogy egy 
adott területen mozgássérültek is gond nélkül tudnak 
közlekedni. Létezik azonban kommunikációs akadály-
mentesítés is, ennek jelentõségét azonban még kevés 
hazai intézmény ismerte fel. A „fehér hollók” egyike a 
Magyar Földrajzi Múzeum. 5. oldal

Ügyfélszolgálatok
Felsoroljuk az irodák megtalálhatóságát, csa-
tornázástól a pénzügyekig.

12

Küzdelmek a szõnyegen
A birkózóké és szumózóké volt a Batthyány 
Tornacsarnok.

13

Kézilabda

Egy sima gyõzelem és 
egy verejtékes döntet-
len a város nõi kézilab-
dacsapata legutóbbi két 
mérkõzésének mérlege.
 16. oldal

Új könyv

Bemutatták az Érd a saj-
tó tükrében 1950–1961 
címmel összeállított kö-
tetet.  7. oldal

Kínai 
szótár

Érden található az a kí-
nai–magyar–angol orvosi 
szótár, amit egy tajvani 
magyar misszióban dol-
gozó orvos, dr. Buzády 
Tibor állított össze.   
 10. oldal

Ingyenes hallásvizsgálat és hallókészülék próbahordási lehetôség

www.starkey.hu

Ingyenes hallásvizsgálat • Kamatmentes részletfi zetési lehetôség • Hallókészülék próbahordás

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT!

HALLÓKÉSZÜLÉK
ELEMEK -50%*

2030 Érd, Budai út 28. • 23/362-351 • 30/825-9274

Ascent Hallásszalon Érden

*Egy személy maximum 5 levél (összesen 30 db) elemet vásárolhat téli akciónk során.
A részvétel feltétele, hogy a hallókészülék-viselô a vásárláskor hozza magával

a „Hallókészülék nyilvántartási kiskönyv”-ét. Elemakciónk 2013. február 6-ig tart. 
Feltételeinkrôl, szolgáltatásainkról érdeklôdjön hallásszalonunkban.
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés 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 előze-
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban

 1.  ANTUNOVITS 
ANTAL   
20-/363- 8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és kép-

viselõi fogadóóra min-
den hét keddjén 9–12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963, 
20/255-2636 
Minden 

hónap elsõ keddjén 17–
18 óráig a Jószomszéd-
ság Könyvtárban, Sárd 
u. 35.

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/571-1063, 
23/372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522-369 
Alpolgármes-
teri és képvise-

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva-
talban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/513-7218 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján minden 
hónap második csütör-
tökén 18–19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/462-1987 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfõjén 18–19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/946-4924 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206–208.

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

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

Mintegy 1,8 millió forintos bírsá-
got szabott ki az önkormányzat 
az Érd-Kom Kft.-re, amiért nem 
szállították el a vállalt határidő-
re az ősszel kihelyezett lakossá-
gi zöldhulladékot – jelentette be 
a múlt szerdai sajtótájékoztatón 
Segesdi János alpolgármester.

A zöldjáratok elvileg novem-
ber 6. és december 8. között 
vitték volna el az ingatlanok 
elé kihelyezett zsákokat, köte-
gelt gallyakat, ám január máso-
dik hetében még voltak olyan 
utcák, területek, ahol ez nem 
történt meg. Mint Segesdi János 
elmondta, a közterület-felügye-
let munkatársai januárban 
bejárták Érdet, és felmérték, 
hogy az el nem szállított zsá-
kok, kötegek mekkora közte-
rületet foglalnak el. Ez alapján 
rótták ki az 1,8 millió forin-
tos bírságot, amely összeghez 
– tette hozzá az alpolgármester 
– további bírság is járulhat, ha a 
zsákok elszállításáról továbbra 
sem gondoskodik a közszolgál-
tató.

– Nem tehetjük meg, hogy a 
magánembert, aki a sittet, épí-
tőanyagot az utcán tárolja, meg-

büntetjük, a szolgáltatót pedig 
nem – jegyezte meg Segesdi 
János. 

Újságírói kérdésre, hogy a 
kitett karácsonyfákat el kell-e 
szállítania az Érd-Komnak, a 
városvezető igennel válaszolt.

T. Mészáros András polgár-
mester a témához hozzáfûzte: 
az önkormányzat egyre szigo-
rúbban ellenőrzi a közszolgálta-
tások minőségét és árát, a szol-
gáltatók azonban azzal, hogy 
nem a megfelelő minőségben 
teljesítenek, mintha meg kíván-
nák nehezíteni az önkormány-
zat dolgát. 

– Fontos, hogy a közszolgál-
tatások színvonala megfelelő 
legyen, és ezért mindent meg-
teszünk. A hulladékszállítást 
egyébként reményeink szerint 
márciusban át tudja venni az 
az önkormányzati tulajdonú 
cég, amelyet nemrég alapítot-
tunk. Egyébként pedig nemcsak 
a hulladékgyûjtésben történnek 
változások, hanem a közvilágí-
tás terén is. Most érkezett hoz-
zánk egy levél, amelyben az 
érdi közvilágításról gondosko-
dó E-Star Nyrt. vezérigazgatója 

azzal vádolja az önkormány-
zatot, hogy nem fizetett meg-
felelő mértékben a szolgálta-
tásért. Ezzel szemben mi úgy 
látjuk: ők 10-15 éven keresztül 
nem a szerződésben foglaltak-
nak megfelelően számláztak, és 
az ezt kifogásoló jelzéseinkre 
nem reagáltak, hanem folytat-
ták a korábbi gyakorlatot. Így 
november 1-jén a szerződést 
felmondtuk, és az Elművel, 
illetve az E.On-nal kötöttünk 
megállapodást, biztosítva a köz-
szolgáltatást mindaddig, míg 
az új közbeszerzési pályázat 
eredményeképp új közszolgál-
tatót nem találunk. Szeretnénk 
a közvilágítást bővíteni és fej-
leszteni, úgy, hogy az eddiginél 
kevesebbe kerüljön. Az E-Star 
Nyrt. egyébként decemberben 
csődvédelmet kért, a csődeljá-
rást december 13-án elrendelte a 
Fővárosi Törvényszék – jegyez-
te meg a polgármester, aki kitért 
egyéb, a közszolgáltatások terén 
tapasztalt hiányosságokra is.

– Tömegesen érkeznek hoz-
zánk a csatornafektetést köve-
tő úthelyreállítások minőségét 
kifogásoló levelek. Több utcá-

ban a lakók alig tudnak közle-
kedni, és jogosan tiltakoznak a 
rendkívül rossz állapotok ellen. 
Elhatároztuk, hogy helyreál-
líttatjuk ezeket a szakaszokat, 
akár a saját cégeinkkel is, a 
költségeket pedig elszámoljuk a 
rossz munkát végző vállalkozók 
felé. Elrendeltük tehát, hogy az 
ÉKF álljon rendelkezésre, és 
ahol szükséges, tolják és hord-
ják el a sarat. Megpróbáljuk a 
rendet mihamarabb kialakítani, 
hogy a csatornázást ne rossz 
álomként, hanem életminőséget 
fejlesztő projektként éljük meg 
– mondta a polgármester. 

Kérdésünkre, hogy a járási 
hivatal megalakulásával milyen 
változások tapasztalhatók, 
Segesdi János elmondta: hat-
van, korábban az önkormány-
zat hivatalában dolgozó munka-
társ januártól a járási hivatalnál 
végzi munkáját. Megállapodtak 
a hivatalvezetővel, hogy az 
önkormányzat hivatala mint-
egy két hónapig mindenben 
segítséget nyújt a járásnak; ezt 
követően elkülönül a két hivatal 
beszerzése, ügyintézése, számí-
tógépes rendszere.

– Jelenleg „sziámi ikerként” 
mûködünk, de a szétválás két 
hónap alatt bekövetkezik. Az 
együttmûködés természetesen 
megmarad. A lakosság remé-
nyeink szerint a szolgáltatás 
javulását érzékeli majd az ügy-
intézés során – fûzte hozzá 
Segesdi János. 

T. Mészáros András megje-
gyezte: a korábban önkormány-
zati, januártól állami fenntar-
tás alatt mûködő érdi iskolák 
esetében sem történt fennaka-
dás. Az önkormányzat dön-
tése alapján az ÉKF mintegy 
két hónapig még a tankerület 
rendelkezésére áll a hirtelen 
támadt problémák elhárításá-
ban – például kitörik egy ablak, 
vagy probléma van a fûtéssel. 
Az elvégzett munkákat az ÉKF 
az önkormányzat számára 
kiszámlázza, hiszen már nem 
kötelező feladatuk az oktatá-
si intézmények karbantartása 
– fûzte hozzá a polgármester. 

– Feladataink jobb minőségû 
ellátása érdekében a szemé-
lyi jövedelemadóból befolyt 
összeg terhére egymilliárd 
forintot kapott önkormányza-
tunk. Elszámolási javaslatun-
kat – amely azt tartalmazza, 
mire kívánjuk fordítani ezt az 
összeget 2013-ban – megküld-
tük az illetékeseknek; 429 mil-
lió forintot szánunk az iskolák 
mûködtetésére – zárta a sajtótá-
jékoztatót T. Mészáros András. 

 Ádám Katalin

Szigorú intézkedések a jobb minõségû közszolgáltatásokért 

Milliós bírság a szemétszállítónak
Összesen 1,8 milliós bírságot szabott ki az önkormányzat az Érd-Kom Kft.-re, 
amiért nem szállította el az õszi zöldhulladékot a vállalt határidõben – hangzott el 
a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón. Mint T. Mészáros András elmondta, 
az önkormányzat szigorúan ellenõrizni kívánja a közszolgáltatások minõségét és 
árát. A közvilágítást biztosító céggel például novemberben szerzõdést bontottak, 
új pályázatot írnak ki, a csatornafektetést követõen nem megfelelõen helyreállított 
utak helyreállítását pedig az ÉKF végzi majd – a költségeket viszont a vállalkozók-
nak kell megfizetniük.

Zöldhulladék-szállítás az Erkel utcában – november 29-e helyett január 11-én
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Meghívó

Az Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat
(1. és 5. választókerület)

2013. január 22-én 
(kedden) 

18.00 órakor 
kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola

(2030 Érd,
Túr utca 5–7.)

Meghívó

Az Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat
(6. és 8. választókerület)

2013. január 23-án 
(szerdán) 

18.00 órakor 
kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola

(2030 Érd,
Diósdi út 101.)

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk	önöket,	hogy	a	
közvilágítási hibák 

bejelentését	az	alábbi	elérhetőségeken	tehetik	meg:
telefonszám:	+36-40/201-023,	fax:	06-1/424-0314

e-mail:	hibabejelentes@grepzrt.eu
www.erd.hu/közvilágítási	hibabejelentés
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Az érdi dombok akkoriban szel‑
lősebbek voltak, kevesebb volt a 
ház és több a gyerek. Az is igaz, 
hogy a munkához is hamarabb 
hozzászoktatta a kiskamaszo‑
kat az akkori kertes, gyümöl‑
csös világ. Az államosítások, az 
erőltetett iparosítás és a termelő‑
szövetkezetek türelmetlen szer‑
vezése sokak megélhetését tette 
kétségessé, kénytelen volt „több 
lábon állni”, aki népesebb csalá‑
dot ültetett asztalhoz. Ez a nyur‑
ga nagyközség akkoriban mégis 
mindent megadott, amit egy gye‑
rek kívánhatott. A bámulni való 
vasúti forgalmat, az első csoda 
autókat, amelyek a hatvanas 
évek vége felé egyre számosab‑
ban a Balaton felé bátorkodtak, 
de az igazi szabadság mégis a 
természet volt, a völgyek által 
tagolt bokrosok, erdők, az egy‑
kori homokbánya a pincesorok 
a korai Tell Vilmos, Robin Hood 
sorozatok rejtekhelyeit kínálták. 
Ekkor még kórusban nézték a 
tévét, szinte rendszeres szom‑
szédolássá vált ez, fölváltva a 
családi kártyacsatákat, borozga‑
tós beszélgetéseket. Még szeren‑
cse, hogy nem volt minden este 
adás. 

A csatangolások csataemlékei 
a dugóspuskák, fakardok, csúz‑
lik világában mozogtak, az első 
mûanyag fröccsöntő kisiparosok 
által gyártott nyílpuskához kép‑
est egy uszöges csúzli komoly és 
valóban veszélyes fegyver volt. 
Hát még, ha sörét vagy légpuska‑
töltény került az önmagában is 
kockázatos hajlított szög helyett 
a puhabőr heveder fogásába. 
Minden vadulás ellenére mégis 
erős volt a gyermek bajtársias‑

ság. Az egy bandába tartozók 
vigyáztak egymásra, a kiseb‑
beket, a gyengéket is számon 
tartották. Ehhez még tanár sem 
kellett, a túlságosan is szerve‑
zett, ellenőrzött gyermekmozgal‑
makon túl inkább a közös lak‑
hely, az utcabeliek kötődése tett 
megbonthatatlanná egy‑egy csa‑
patot. A Pál utca és az ottani fiúk 
földrajzi és szellemi értelemben 
is messzire estek Érd falusias 
vagy kertvárosi sokféleségétől. 
A szegénység tette egyformává 
akkor a családokat, s az „igaz‑
ságosan elosztott” hiány olyan 
közös élmény volt, ami észre‑
vétlenné és szinte elfogadhatóvá 
tette az ínséget is. A zsíros desz‑
ka sem szálkás emlék! A játék 
varázslatának verítékében fürdő, 
egész nap a labdát rúgó, bandá‑
zó gyerekcsapat közös pora és 
párája vált közös glóriává a zöld 
vagy lila hagyma illatával vegyül‑
ve. A porpaprika és a nagyszem‑
csés só már a mámor netovábbja 
volt. Kit érdekelt, hogy vastag, 
keményre pirult, esetleg kimon‑
dottan kormosra égett a kenyér 
héja, héjaként csapunk le min‑
den falatra. Egyféle kenyér volt, 
az a kilónként három hatvanas, 
és már a kiszámítható világ remé‑
nyét jelentette, ha volt elég Érden, 
esetleg a busztól, vonattól lehe‑
tett hozni a fővárosi munkahely 
közeléből. A kínálat talán úgy a 
hatvanas évek közepétől kezdett 
bővülni. A köménymagos rozsci‑
pó kemény valóságként épült be 

a tervgazdálkodás rubrikái közé. 
Az illatfokozó itt legfeljebb az a 
sajátos tömör savanyú kenyérillat 
volt, amitől a barnább különlege‑
sebbnek tûnt. Adalékanyagnak 
ott volt a korpa. A lapok vezér‑
cikkei, elemzései visszatérően 
foglalkoztak azzal, hogy milyen 
kenyérgabona‑termésre számít‑
hatunk. Az is olvashatta, aki 
csak ette, mi több, bele is cso‑
magolhatta munkába menet az 
egymással zsírosan összesimuló 
szeleteket. Kenyeres pajtások 
voltunk valahányan, ismeretle‑
nül is, és az állami, utóbb szövet‑
kezeti sütödéket nem a telefon‑
könyv, hanem a késő éjszakai, 
kora hajnali illat alapján lelhet‑
tük föl. A pékség volt az élmény, 
és nem az élménypékség, ahol 
soha nem lehet tudni, hogy a 
rafinált illatok milyen ételadalék 
nyomán gerjesztik bennünk a 
fölös fogyasztás és a nem kívánt 
testi gyarapodás indulatát. 
Amikor a történelem, sőt a hábo‑
rú alatti, utáni kényszer karcsú‑
sította meglehetősen durva mód‑
szereivel a nemzedékeket, talán 
még egészségesebbek is voltunk, 
mint ma, amikor lelki terheinken 
úgy kívánunk könnyíteni, hogy 
falunk valamit. 

Ez itt nem lehet a reklám 
helye, de ma legalább tucatnyi 
mûhelyben sül a mindennapink 
Érden és környékén, a kínálat 
több mint bőséges, csak nem 
vagyok benne biztos, hogy úgy 
összehoz minket egy szelet 
kenyér, mint akkoriban az a serc‑
li. Mert kétségtelenül az volt a 
legboldogabb közülünk, akinek 
a fara jutott. 

 Antall István

Sercli

Kockázatos ilyen címet írni 
egy írás fölé, hiszen könnyen 
lehet, hogy mire az újság 
megjelenik, addigra – az idő‑
járás szeszélyei folytán – már 
tiszta lesz az égbolt, verőfé‑
nyes napsütés köszönt ránk, 
és hónak nyoma sem lesz. 
Maradjunk tehát annyiban, 
hogy mikor jelen sorokat 
írom, akkor éppen esik a hó. 
Ráadásul nem is a hóról sze‑
retnék írni, hanem a fogad‑
tatásáról, hogy hol, hogyan 
fogadják ezt a hirtelen jött, 
nagy fehérséget. Olvasom 
például a közszolgálati hír‑
csatornát, a hirado.hu‑t, ame‑
lyen az első hír címe, jó nagy 
betűkkel: Meglepte a Fővárosi 
Közterület‑fenntartót a januá‑
ri hó. A továbbiakból kiderült, 
hogy „a hókotrókat felügyelő 
cég úgy számolt, hogy maxi‑
mum 5 centiméter hó esik 
majd Budapesten.” Hát – nem 
annyi esett, hanem több. És 
nemcsak a fővárosban, hanem 
vidéken is. Mert a hó az olyan, 
hogy ha esik, akkor azt nem‑
csak Budapesten, hanem 
jóval nagyobb területen teszi. 
A gondok pedig abból fakad‑
nak, hogy nemcsak a hóesés 
országos, hanem a meglepő‑
dés is. Itt azonban pontosan 
kell fogalmazni, és nem sza‑
bad általánosítani, az emberek 
ugyanis nem vagy legalábbis 
nem nagyon lepődtek meg. 
Talán mondták nekik a szüle‑
ik, hogy télen, kiváltképp így 
január táján Magyarországon 
esni szokott a hó, mások meg 
esetleg könyvekben olvastak 
erről. Mindenestre lehetett 
látni, hogy számosan különö‑
sebb feltűnés nélkül téli ruhá‑
zatot öltöttek, csizmát húztak 
a lábukra, és úgy viselkednek, 
mintha ez télidőben teljesen 
természetes lenne. Mármint 
az, hogy télen tél van. Ez 
azonban csak az emberekre 
vonatkozik, a különféle szer‑
vezeteket, intézményeket, 

szolgáltatókat a csodálkozás 
kerítette hatalmába, csakúgy, 
mint a fővárosi hókotrós 
intézményt. Késnek például a 
vonatok, mert gond van a vál‑
tókkal. Van ezekben a váltók‑
ban fűtés, de – mint a kiadott 
tájékoztatóból kitűnik – hiába 
működik maximumon, „a 
folyamatos havazás és a vona‑
tok okozta menetszél miatt 
minden vonat után újra kell 
tisztítani”. Ezért aztán szépen 
késnek is a vonatok, az iga‑
zán nem nagynak tekinthe‑
tő Budapest–Vác távolságon 
például akár negyven percet 
is. Nem szép dolog mások 
gondján‑baján élcelődni, még 
ha az a más egy nagyobb szer‑
vezet is, de az azért elgondol‑
koztató, hogy vajon milyen 
működési körülményekre ter‑
vezhették ezeket a váltókat? 
Arra gondoltak, hogy nem fog 
folyamatosan esni a hó, csak 
egy picit, aztán gyorsan abba‑
marad? Vagy nem számítottak 
arra, hogy vonat jár a síneken, 
ráadásul olyan, amelyik majd 
galád módon menetszélt csi‑
nál? Persze nemcsak a vonat‑
közlekedéssel vannak gondok, 
hanem a fővárosi villamosok‑
tól a felkészületlen, a téli uta‑
kon rendre keresztbe forduló 
kamionokig sok mindennel. 
Pedig hát szokott itt tél lenni, 
meg hideg is, kisebb‑nagyobb 
mértékben minden évben – fel 
lehetne rá készülni.

Most még mindenesetre 
esik a hó, de tudjuk, hogy bár‑
mennyi is esik, el fog olvadni. 
Ha jön a jó idő, a napsü‑
tés, akkor nyoma se marad, 
eltűnik. Kérdés, hogy a hozzá 
nem értés, a felkészületlen‑
ség, a vállalt feladatok elvég‑
zésére való alkalmatlanság is 
eltűnik‑e.

A szerkesztõ jegyzete

Esik a hó

Több ezer érdi és érd környéki 
férfit, illetve fiatal fiút hurcoltak 
el 1945. január 6. és 10. között a 
volt Szovjetunió hadifogoly‑ és 
munkatáboraiba. Voltak, aki‑
ket az ágyukból rángattak ki, 
másokat a régi buszpályaudvar 
helyén álló vásártérről vittek el, 
ahová azzal az indokkal rendel‑
ték őket, hogy munkát és igazoló 
papírt kapnak. Igazolás helyett 
gyûjtőtáborokba – Szegedre, 
Bajára, Temesvárra – hurcolták 
a 3000–6000 férfit (pontos szá‑
muk azóta sem ismert, hiszen 
sem az elhurcoltakról, sem az 
elhunytakról nem készült nyil‑
vántartás), ahol az emberte‑
len körülmények miatt sokan 
elpusztultak, a tífusz és az éhe‑
zés tizedelte őket. Aki túlélte, 
a Donyec‑medence szénbányá‑
iba, illetve a Kaukázus‑vidék 
munkatelepeire került. Zömmel 
odavesztek – ismeretlen helyen, 
gödrökben, névtelen sírokban 
nyugszanak. 

Egy idős hölgy így mesélt 
erről lapunknak:

– Tizenhat éves voltam, hát 
jól emlékszem arra a napra. 
Apámat, Dudás Lajost az ágyból 
rángatták ki éjjel fél tizenkettő‑
kor, január 6‑án. Nagyon hideg 
idő volt, de csomagot nem vihe‑
tett magával, épp csak a ren‑
des öltözékét vehette fel. Két 
napra rá hozzácsapták azok‑
nak a csoportjához, akiket a 
vásártérről vittek el. Semmilyen 
magyarázatot nem adtak, illetve 
valaki azzal indokolta a férfi‑
ak elhurcolását, hogy „Érden 
nagyon sok volt az ellenálló”. 
Apám Szegeden, a Csillag bör‑
tönben halt meg. Ezt onnan 
tudjuk, hogy a Vöröskereszttel 
kerestettük, és ők hozták a 
hírt – emlékezett vissza Tóthné 
Dudás Margit, aki öt testvérével 
maradt árván. 

Romits Antal még nem töltöt‑
te be a 17. évét, mikor „malenkij 
robotra” hurcolták. Bátor kiállá‑
sa és horvát nyelvtudása men‑
tette meg őt a gyûjtőtáborban, 
ahonnan úgy szabadulhatott, 
hogy magával hozhatta 72 fia‑
tal társát is. Akkor megfogadta, 
hogy emléket állít sorstársai‑
nak, azoknak az ártatlan civil 
embereknek, akiket 1945‑ben 
munkatáborokba hurcoltak, és 
akikről hozzátartozóik a mai 
napig sem tudják, hol nyugsza‑
nak – csonkává tett családjuk 
nem kapott utánuk árvásági, 
özvegyi ellátást, sőt évtizedekig 
beszélni sem mertek arról, hogy 
az apa, férj, fivér milyen ember‑
telen és igazságtalan intézkedés 
áldozata lett. 

Az Elhurcoltak Emlékmû‑
ve (Domonkos Béla szobrász‑
mûvész alkotása) 1998 óta áll 
Érden, és Romits Antal immár 
25 éve emlékezik meg társai‑
ról, az elhurcoltak családtagjai, 
leszármazottai körében, a város 
vezetésének részvételével. Érd 
önkormányzata január 8‑át 
helyi emléknappá nyilvánította, 
hogy sose menjen feledésbe, mi 
történt Érden, a környező tele‑
püléseken és országszerte. 

2013. január 13‑án, vasárnap 
az újvárosi Jézus Szíve kato‑
likus templomban az elhur‑
coltak emlékezetére tartottak 
szentmisét, a Kálvin téri refor‑
mátus templomban pedig az 
istentiszteleten megkoszorúz‑
ták a II. világháború áldoza‑
tai és az elhurcoltak, eltûntek 
emlékére felállított emléktáblát. 
Délelőtt tizenegy órakor a város 
emlékezett halottaira. Elsőként 
Romits Antal mondott beszé‑
det Domonkos Béla emlékmûve 
előtt, felidézve az 1945 januárjá‑
ban történteket.

– Naponta háromszázan hal‑

tak meg a temesvári lágerban, 
ahová Érdről hurcoltak minket. 
Futballpálya nagyságú gödör 
telt meg a halottakkal. Engem 
agyon akartak lőni, amiért kiáll‑
tam az ellenőrző bizottság elé, 
azzal a kéréssel, hogy a fia‑
talokat engedjék haza, hiszen 
ők nem vettek részt a világ‑
háborúban. Az mentette meg 
az életemet, hogy horvát nyel‑
ven fohászkodtam, az egyik 
tábornok pedig értett ezen a 
nyelven. Nem engedett agyon‑
lövetni, hazaengedett, sőt a 
körzet barakkjaiból kihozhat‑
tam 72 gyereket – emlékezett 
vissza az a II. Világháborús 
Emlékmûbizottság elnöke. 

– Sikerült hazahoznom őket 
a halálból, és sikerült felállít‑
tatnom ezt a szobrot, amire 
fogadalmat tettem. Azokért a 
tízezrekért imádkozunk itt, akik 
nem térhettek haza – reméljük, 
ez még sok‑sok éven át így lesz 
– zárta szavait Romits Antal.

T. Mészáros András polgár‑
mester Szilágyi József vissza‑
emlékezéseiből idézett beszé‑
dében. 

– „El kezdtek hajtani min‑
ket Székesfehérvár felé. Az első 
állomásunk Ercsi volt, innen 
gyalog mentünk Dunapatajra. 
Itt a kalocsai érsekség adott egy 
kis kenyeret. Dunapatajról gya‑
log mentünk Bajáig, majd innen 
vonattal Temesvárra. Zsúfolt 
vagonban utaztunk napokon 
keresztül, s egyik nap csak 
vizet, másik nap csak valamifé‑
le élelmet kaptunk. Temesváron 
már sokan meghaltak. Én innen 
egy csoporttal visszakerültem 
Szegedre, ahol kiválogatták 
közülünk azokat, akik olyan 
állapotban voltak, hogy kimehet‑
tek a Szovjetunióba. Meztelenre 
vetkőztettek, és egy pillantással 
eldöntötték, hogy én mehetek. 
1945 őszén azt ígérték, hogy 
hazajöhetünk, de amikor meg‑
láttam az állítólagos hazaszállí‑
tó vonat drótozott ablakát, rög‑
tön tudtam, hogy ez csak mese. 
Így kerültem Sztálingrádba, 
s a Donyec‑medence szénbá‑
nyájában dolgoztam” – idézte 
T. Mészáros András az Érdről 
elhurcolt Szilágyi József meg‑
rendítő szavait, hangsúlyozva: a 
fentiek csupán sejttetik mindazt 
a borzalmat, amire ma emléke‑
zünk. 

– Minden közösség fennmara‑
dásának, létezésének alapvető 
feltétele a közös emlékezet. Az 
a közösség, amely elfeledi emlé‑

Az elhurcoltakra emlékezett a város

„Nem feledjük az áldozatokat, a hõsöket,  
s örökre emlékezni fogunk a tettesekre”
Volt, akiket otthonukból, másokat a vásártérrõl vittek el gyûjtõtáborokba, onnan 
– aki még élt – a volt Szovjetunió munkatelepeire 1945 januárjában. Ezreket hur-
coltak el Érdrõl, és alig páran térhettek haza. Rájuk, az ártatlanul elhurcoltakra, a 
zömmel névtelen sírokban, gödrökben nyugvó áldozatokra emlékezett a város és a 
rokonok, hozzátartozók január 13-án.

keit, történelmének tragikus pil‑
lanatait, amely elfeledi hőseit, 
mártírjait, nem élő közösség. 
Az elfeledés nem más, mint 
hazugság. Azt hazudja: nem 
történt meg a gyalázat, és nem 
kell félnünk attól, hogy ismét 
megtörténhet. 

– Az igazság, amelyre mindig 
emlékeznünk kell nekünk és 
gyermekeinknek és majd az ő 
gyermekeiknek is: 1945. január 
6. és 10. között Érd és a kör‑
nyező települések szinte teljes 
15–60 év közötti férfilakosságát 
hurcolták el a volt Szovjetunió 
hadifogoly‑ és munkatáboraiba. 
Egy háborúban megnyomo‑
rított, kirabolt ország ártatlan 
polgáraival tették ezt. Sem meg‑
szálló, sem más hadseregnek 
nem volt joga megnyomorítani 
a civil lakosságot. Nincs és nem 
volt joga senkinek ahhoz, hogy 
Szilágyi Józsefet és sorstársait 
elszakítsa a családjától, elhur‑
colja, kínozza, megölje őket, 
vagy ha haza is tértek, megnyo‑
morított lélekkel, megalázva. Az 
emlékmû, amely előtt állunk, 
elhurcolt mártírjaink bátorsá‑
gából, önfeláldozásából, az ő 
emlékezetükből épült. Sorsuk, 
életük, mártíriumuk által ismer‑
jük a múltat, értjük jelenünket. 
Ezért a jövőben sem feledjük 
az áldozatokat, nem feledjük 
a hősöket, s örökre emlékezni 
fogunk a tettesekre – zárta sza‑
vait a polgármester.

A megemlékezésen elhang‑
zott a lágersorsot is megélt, érdi 
Soproni Rezső verse, F. Nagy 
Erika előadómûvész tolmácsolá‑
sában, és a Harmónia Vegyeskar 
tagjai énekeltek. Az ünnepség 
koszorúzással zárult – a város, 
az önkormányzat és a pártok 
képviselői mellett az áldozatok 
rokonai, leszármazottai is virág‑
gal, egy‑egy meggyújtott gyer‑
tyával emlékeztek azokra, aki‑
ket oly sokáig és hiába vártak 
haza. Ádám Katalin

Romits Antal még nem volt 17 esztendõs, mikor elvitték malenkij robotra. 72 fiatalt hozott haza magával
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T. Mészáros András a közös emlékezet fontosságát emelte ki beszédében
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Egy „átlagember” legfeljebb 
akkor gondol bele, mennyi 
nehézséggel kell megküzdeniük 
a mindennapokban a fogyaték-
kal élőknek, ha maga is akadá-
lyoztatott helyzetbe kerül: nem 
tud felszállni babakocsival a 
buszra, törött lábbal kénytelen 
felevickélni egy közintézmény 
lépcsőjén. Persze nem csak 
ilyen akadályok, nehézségek 
léteznek: a fogyatékkal élőknek 
egyes kulturális élményekről is 
le kell mondaniuk – milyen élve-
zetet találhat például egy vak 
vagy egy középsúlyos értelmi 
sérült ember egy kiállításban, 
ahol katonás rendben sorakoz-
nak üveg alatt, kordon mögött 
a mûtárgyak, és ahol „mindent 
a szemnek, semmit a kéznek”? 
Mennyit fog fel egy ilyen kiál-
lításból egy vak vagy értelmi 
fogyatékos ember? Szinte sem-
mit. Szerencsére ezt egyre több 
szakember ismeri fel, és válik 
számukra fontossá az, hogy az 
akadálymentesítés ne csak fizi-
kai legyen, hanem ha már bejut-
nak, jól is érezzék magukat, 
feltöltődhessenek, élményeket 
szerezzenek: Érden a Magyar 
Földrajzi Múzeumban például 
speciális tárlatvezetéssel és fog-
lalkozásokkal, megtapintható 

tárgyakkal, kézmûveskedéssel 
várják a fogyatékkal élőket. 
A programról Lendvai Timár 
Edit múzeumpedagógussal 
beszélgettünk.

– Egy vak emberekből álló 
csoport még 2009-ben jelentke-
zett nálunk tárlatvezetést kérve. 
Ez volt az egyik első ilyen élmé-
nyem. Megpróbáltam minél 
vizuálisabbá tenni a tárlatve-
zetést: a kiállított hangszereket 
nemcsak megmutattam, hanem 
le is írtam őket, bemutattam 
a hangjukat, hogy vakok szá-
mára is befogadhatóvá tegyem 
a mûtárgyat. Megtapasztaltam, 
hogy jóval több verbális infor-
mációt igényelnek – és képesek 
befogadni –, mint a látó embe-
rek. Ezt követően kezdett foglal-
koztatni a speciális tárlatveze-
tés. Múlt tavasszal a Múzeumok 
és Látogatók Alapítvány és az 
Ökotárs Alapítvány közös szer-
vezésében, „Nincs külön vilá-
gunk” elnevezéssel indult egy 
program, melyen a részt vevő 
múzeumi munkatársak elméleti 
és gyakorlati képzés során sajá-
títhatták el azt, hogyan tehet-
nek a fogyatékosok számára is 
befogadhatóvá egy-egy kiállí-
tást, illetve hogyan fejleszthető 
ilyen irányban az intézményük 

– gondoljunk itt akár a fizikai, 
akár a kommunikációs akadály-
mentesítésre. A képzésben én 
is részt vettem; a kurzust köve-
tően szakemberek látogattak 
el az intézménybe, végigjárták 
a kiállítást, és elmondták, mit 
és hogyan lehetne fejleszteni. 
Például kevésbé meredek rám-
pát, illetve a lépcsőre jelzőcsí-
kot javasoltak, valamint azt, 
hogy növeljük a tapintható tár-
gyak számát. Ezek nem mû-, 
hanem demonstrációs tárgyak, 
melyeket bátran kézbe vehet-
nek, közelről megvizsgálhatnak 
a látogatók. Nyári táborunkban 
a részt vevő kisiskolás gyere-
kek segítségével is készítettünk 
néhány új tárgyat, gyöngy-
ékszereket, kis bőrdobokat. Ha 
speciális tárlatvezetést tartok, 
fûszerek illatmintáit is elhelyez-
zük a kiállításban, megszólaltat-
juk a kiállított hangszereket, ter-
veink között szerepel az őserdő, 
a sivatag zenéjét is hallhatóvá 
tenni a tárlatban. Minél többféle 
inger éri a látogatót – és ez érvé-
nyes az egészséges emberekre 
is –, annál nagyobb élményt 
jelent a múzeumlátogatás, annál 
több információt képes hatéko-
nyan feldolgozni az érdeklődő. 
Múzeumunkban már koráb-

Speciális tárlatvezetés a Magyar Földrajzi Múzeumban

„Nincs külön világunk”
Akadálymentesítésen rendszerint azt értjük, hogy egy adott területen mozgássérül-
tek is gond nélkül tudnak közlekedni. Létezik azonban kommunikációs akadálymen-
tesítés is, ennek jelentõségét azonban még kevés hazai intézmény ismerte fel. A 
„fehér hollók” egyike a Magyar Földrajzi Múzeum, ahol speciális tárlatvezetéssel 
gondoskodnak arról, hogy a testi és szellemi fogyatékkal élõk is maradandó élmé-
nyekkel, ismeretanyaggal gazdagodjanak.

ban elhelyeztünk Braille-írással 
készült feliratokat, amelyekről 
a szakember kiderítette, hogy 
több szempontból is hibásak, 
így ezeket újból el kell készít-
tetnünk – sorolta Lendvai Timár 
Edit.

A speciális tárlatvezetés 
nyáron indult a múzeumban. 
Jöttek már Siófokról és több 
csoport az érdi Móra Ferenc 
Általános Iskolából, ahová értel-
mileg és tanulásban akadályo-
zott gyerekek járnak. A program 
nem egy egyszerû múzeumi 
séta volt, hanem egy kreatív 
játékkal egybekötött, izgalmas 
barangolás, ahol a szem és a fül 
mellett a kéz is fontos szerepet 
kapott, hiszen minden gyerek 
és felnőtt készíthetett magának 
egy-egy apróságot, amit haza is 
vihetett.

– Ilyen esetekben a tárlatve-
zetőnek tudnia kell: a kevesebb 
információ több. Tapasztalataim 
szerint az értelmi fogyatékos 
csoportok tagjai kevésbé érdek-
lődnek a kuriózumok, mint a 
mindennapi életből már ismerős 
tárgyak iránt. Ami számunkra 
távoli és egzotikus, azt ők nem 
képesek elhelyezni saját fogalmi 
rendszerükbe, ezért nem is értik 
meg rendesen a jelentését. Egy 
indián kanál számukra sokszor 
izgalmasabb, mint mondjuk egy 
tibeti imamalom – jegyezte meg 
a múzeumpedagógus.

A speciális tárlatvezetés a 
magyar múzeumokban bizony 
viszonylag ritka. A Móra Ferenc 
Általános Iskola diákjait rend-
szeresen viszik kiállításokra a 
tanárok, ám a Magyar Földrajzi 
Múzeumban kaptak először 
speciális tárlatvezetést.

– Nagyon nagy élmény volt 
ez a gyerekeknek. Rendszerint 
az osztályfőnökök, illetve a tör-
ténelemtanár készül fel egy-egy 
kiállítás anyagából, és ők veze-
tik körbe a diákokat. Most elő-
ször a Földrajzi Múzeumban 
történt meg, hogy speciális 
tárlatvezetést kaptunk – mond-
ta lapunknak Dombainé Bokor 
Mária, a Móra iskola igazgatója. 

– Ezeket a gyerekeket nem 
lehet csak úgy végigvinni egy 
múzeumon. Minél több érzék-

szerven át jut el hozzájuk az 
információ, annál jobb. A látás, 
a hallás és a tapintás együt-
tesen fontos számukra, hiszen 
így részesei és nem csak befo-
gadói lehetnek az élménynek. 
Az is nagyon fontos, hogy a 
Földrajzi Múzeumban az ötlet 
és a megvalósítás együtt jár: 
egy jó programot egy erre a 
feladatra alkalmas, empatikus 
tárlatvezető valósít meg – zárta 
szavait az iskolaigazgató.

 Ádám Katalin

Egy különleges bejegyzés a múzeum vendégkönyvébe
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Speciális tárlatvezetés a Móra iskola kisdiákjainak – itt nem érvényes a „mindent a szemnek, semmit a kéznek” elve
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A gyerekek aktívan részt vettek a foglalkozásokon
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő: Bognár Nándor. Szerkesztőség: 
2030 Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai előkészítés: Tex-Ver Kft. Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó 
Kft. Nyomda: Bertalan László nyomdaigazgató 1225 Budapest, Campona u. 1. E-mail: ringierprint@ringier.hu Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:  
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2013. január 21–27.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu. 
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre! 
Jegyvásárlás: hétfő 10–18, 
kedd–csütörtök 8.30–15.30, 
péntek 8.30–12.00 óráig.

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei  bérbe  vehetők  kulturális, 
közművelődési  alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Száraz Istvánné 
06-23/365-490/112

Január 25-én, pénteken 14 óra
„Mai magyar költők”
versmondóverseny
7–18 éves, verset kedvelő érdi 
diákok jelentkezését várjuk!
Jelentkezni január 22-ig a 
jelentkezési lap leadásával 
Lukács Orsolyánál lehet, vagy 
a www.szepesmk.hu oldalon a 
versenyeink menüpontnál.  

Január 26. szombat, 20 óra
Székely bál
A hagyományos kosaras bálon
muzsikál a Bonyhádi Illés Anti 
és zenekara.
Belépő: 3500 Ft.
Jegyek csak elővételben váltha-
tók Zelenka Lászlónénál.
Tel.: 06-23/364-097, 06-30/597-
8817

Kiállítások:
Az előtéri tárlókban:
Január 31-ig
Combarro Eszter és  
D. Bukovszky Éva
kiállítása látható.

A fotógalériában
Érd képeslapokon
A Duna-Art Fotóklub kiállítása
Megtekinthető: január 31-ig.

A Városi Galériában 

(Érd, Alsó u. 2.)
2013. január 25-február 25-ig
Téli tárlat
Érd és térség képzőművészei-
nek kiállítása.

Klubok, művészeti körök 
programjai:

Vitalitás klub
Információ: Makai József
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Január 21. hétfő, 17 óra
Gondolkodás és egészség
Előadó: Dr. Dániel József
Január 28. hétfő, 17 óra
Dumaparti, esetleg nótázás is.
Vezeti: Makai József

Kertbarátkör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet (Enikő u. 2.)
Január 25. péntek, 17 óra
Kártevők és kórokozók elleni 
védekezés sárga lapok segítsé-
gével.
Előadó: Ács Kata
– Vetítéses előadás -

Számítógép- és internethasz-
nálati tanfolyam
Kezdőknek: Windows szöveg-
szerkesztés, internet 20 órában, 
40 órában.
Haladóknak: Excel, Access, 
Power Point, internet, IT-alapis-
meretek 20 órában.
ECDL-vizsgára felkészítés!
Intenzív tanfolyamok.
Kis csoportos foglalkozások.
Szövegszerkesztés két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek!
Jelentkezés: Nagy Éva tanfo-
lyamvezetőnél: 06-30/640-6946 

Előzetes:
Családi Matiné 2013. Tavasz
Február 24-én, vasárnap 11 órakor
Csiribiri
Halász Judit gyermekkoncertje
Belépő: 2500 Ft
 
Március 10. vasárnap, 11 órakor 
Micimackó – zenés mesejáték 
a Bánfalvy Ági International 
Stúdió előadásában
Belépő: 1000 Ft

Április 14-én, vasárnap 11 órakor
„Hepehupa”
Bartos Erika megzenésített ver-
seit előadja a Kiskalász zenekar 
Belépő: 1000 Ft.
Családi jegy: 3200 Ft/2 felnőtt, 
2 gyermek/
3 éves kor feletti gyermekeknek 
a jegyvásárlás kötelező!

„ Színház az egész világ” 
2013 tavaszi zenés bérlet
a Bulvár Színház előadásában
2013. február 17. vasárnap, 15 óra
Halász–Eisemann–Békeffi
Egy csók és más semmi
– zenés vígjáték

2013. március 4. vasárnap, 15 óra
Marc Camoletti
Négy férfi gatyában
– zenés vígjáték két felvonás-
ban

2013. április 28. vasárnap, 15 óra
Maurice Hennequin–Pierre 
Veber–Nádas Gábor
Elvámolt nászéjszaka
– zenés vígjáték

A háromalkalmas bérlet ára 
7000 Ft,
alkalmi belépőjegy: 2800 Ft.

 
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23/363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás: 
Keddtől péntekig: 
 10.00–17.00-ig
Szombat–vasárnap: 
 10.00–18.00-ig

Állandó kiállítások 

1.  Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők.

2.  A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói. 
Belépőjegyárak: 
Teljes árú: 800 Ft. 
Kedvezményes: 400 Ft. 

Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás.

3.  Hely- és sporttörténeti kiál-
lítás. 
Teljes árú: 400 Ft. 
Kedvezményes: 200 Ft.

Időszakos kiállítás
Közel Afrikához
Magyar László életútját, mun-
kásságát bemutató kiállítás.
A kiállításhoz kapcsolódó 
múzeumpedagógiai óra igé-
nyelhető.
Jelentkezés: Buttinger Dániel 
múzeumpedagógusnál,  
tel.: 06-23/363-036.

Előadások
Múzeumbarát kör
Január 22. (kedd) 
A rendezvényt megnyitja: T. 
Mészáros András, Érd megyei 
jogú város polgármestere
Fotókiállítás-megnyitó 
15.00 óra
Dr. Horváth Pál ny. dandártá-
bornok: 
Békeszolgálat Délnyugat-
Ázsiában (Irak, Irán, Kuvait)
című kiállítása és vetített képes 
előadás
 
Könyvbemutató 16.00 óra
Bánkuti Zsuzsanna–Both 
Mária–Csorba F. László–
Horányi Gábor:
A megőrzött idő
című tudománytörténeti kötet 
bemutatója

Könyvbemutató 17.00 óra
dr. Margittai Gábor irodalom-
történész, a Magyar Nemzet 
szerkesztője: 
Utazás a végeken 
Trianoni menyecske 
Mi a magyar? 

című könyveinek bemutató-
ja és a szerző vetített képes 
előadása kutatóutazásairól és 
-élményeiről. 
A szerzőt és a köteteket bemu-
tatja: Dr. Kubassek János 
múzeumigazgató 

A Magyar Földrajzi Múzeum 
konferenciaterme és tetőtéri 
előadóterme 50 fős rendezvé-
nyekre bérbe vehető
kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel összeegyez-
tethető célokra. Információ: 
Kovács Nóra – (06-23) 363-036

A Magyar  Földrajzi  Múzeum  konfe-
renciaterme  és  tetőtéri  előadóter-
me  50  fős  rendezvényekre  bérbe 
vehető  kulturális,  közművelődési 
alaptevékenységgel  összeegyeztet-
hető célokra. 

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

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

Január 23. szerda, 17 óra
Magyar kultúra napja 

– Könyvbemutató 
Tömörkény István: Fakadó sze-
relmek Lappangó írások c. 
kötetét bemutatja Sipos Lajos 
egyetemi tanár. 
Az anyagot gyűjtötte, szerkesz-
tette, a szöveget gondozta és a 
szómagyarázatot 
írta Urbán László. 

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

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

Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő–kedd:  10–18 h

szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  10–17 h
szombat:  8–13 h

Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10–18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:   12–17 h
péntek:  10–17 h

Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő: zárva
kedd:   10–18 h
szerda:   szünnap
csütörtök:  12–17 h
péntek: 12–16 h

Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
hétfő:  zárva
kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  12–17 h

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
TISZTELETÉRE RENDEZETT PROGRAMJAIRA

2013. január 25-én pénteken 17 órára 

a Városi Galériába 
(Érd, Alsó u. 2.)

17 óra: 
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

köszöntése

SZENTMÁRTONI JÁNOS,
a Magyar Írószövetség elnöke

és

T. MÉSZÁROS ANDRÁS 
polgármester

a Bella István-díj átadása
a Csuka Zoltán-díj átadása

18 óra: 
A TÉLI TÁRLAT MEGNYITÁSA

Megnyitja:
SZAKOLCZAY LAJOS

p

Cserépedényben sült csirke zöldségekkel
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január 21., hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/42. gasztronó-

miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Csillagszem
15:15 Négyszemközt 
15:35 Érdi Panoráma
16:05 Csillagszem
16:35 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/42. gasztronó-

miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:05 Magyarok Afrikában 5/5. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’ 
rendező: Cséke Zsolt

17:35 Polgár-társ
18:05 Négyszemközt 
18:25 Monda és valóság határán Érd történel-

me 9/7. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Magyarok Afrikában 5/5.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat  
40’ rendező: Cséke Zsolt

21:55 Híradó
22:10 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/42. gasztronó-

miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

22:40 Négyszemközt ism.
23:00 Polgár-társ

január 22., kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/42. gasztronó-

miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Csillagszem
11:30 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/7. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/42. gasztronó-

miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem  

A gazdag ifjú és a vak 60’ 
17:35 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/7. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
18:05 Négyszemközt 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 53. rész 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 53. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem  

Hamis bíró és az özvegyasszony 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

január 23., szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Magyarok Afrikában 5/5. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’ 
rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronó-

miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem 

A gazdag ifjú és a vak 60’ 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 53. rész 
12:20 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/42. gasztronó-

miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 

A gazdag ifjú és a vak 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 187 magazin
18:05 Négyszemközt 
18:25 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/7. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Száműzöttek magántörténelme 4/2. 

magyar dokumentumfilm sorozat, 56’ 
rendező: Kisfaludi András 

21:15 Híradó ism.
21:30 Mozgás ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/7. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 

január 24., csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás
08:45 Négyszemközt
09:00 Csillagszem
09:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 53. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Száműzöttek magántörténelme 4/2. 

magyar dokumentumfilm-sorozat, 56’ 
rendező: Kisfaludi András 

11:30 Négyszemközt

14:50 Híradó
15:05 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 53. rész 
15:35 Mozgás
16:05 Csillagszem
16:35 Négyszemközt 
16:55 Polgár-társ
17:25 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/42. gasztronó-

miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:55 Száműzöttek magántörténelme 4/2. 
magyar dokumentumfilm-sorozat, 56’ 
rendező: Kisfaludi András 

19:00 Híradó 
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra,  

kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus élete a kereszt árnyékában 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 53. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

január 25., péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem Jézus élete a 

kereszt árnyékában 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Száműzöttek magántörténelme 4/2. 

magyar dokumentumfilm-sorozat, 56’ 
rendező: Kisfaludi András 

10:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 53. rész 

11:20 Négyszemközt
11:40 Fény-kép
14:50 Híradó 
15:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:35 Száműzöttek magántörténelme 4/2. 

magyar dokumentumfilm-sorozat, 56’ 
rendező: Kisfaludi András 

16:35 Négyszemközt 
16:55 Mozgás
17:25 Polgár-társ
17:55 Fény-kép
18:25 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/7. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Benyovszky Móric és a malgasok 

földje 6/1. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 

Jézus élete a kereszt árnyékában 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/1. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
30’ rendező: Cséke Zsolt

január 26., szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronó-

miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:50 Kézilabda-mérkőzés
14:55 Híradó
15:10 Csillagszem
15:40 Négyszemközt
16:00 Száműzöttek magántörténelme 4/2. 

magyar dokumentumfilm-sorozat, 56’ 
rendező: Kisfaludi András 

17:00 Bibliai Szabadegyetem Jézus élete a 
kereszt árnyékában 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’  
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:30 Csillagszem
20:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 53. rész 
20:30 Beszterce ostroma magyar játékfilm, 

89’ rend.: Keleti Márton fsz.: Ajtay Andor, 
Tolnay Klári, Rajnay Gábor 

22:00 Érdi Panoráma

január 27., vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem Jézus élete a 

kereszt árnyékában 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi 

magazin
11:50 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

16:00 Bibliai Szabadegyetem Jézus élete a 
kereszt árnyékában 60’ 

17:00 Beszterce ostroma magyar játékfilm, 89’ 
rend.: Keleti Márton fsz.: Ajtay Andor, 
Tolnay Klári, Rajnay Gábor 

18:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje 
6/1. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
30’ rendező: Cséke Zsolt

19:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 54. rész 

19:30 Fény-kép
20:00 Mozgás
20:30 Polgár-társ
21:00 Érdi Panoráma
21:30 Fény-kép
22:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2013. január 21 – 27.

Az

Rádió FM 87.8 MHz   
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

Adás: 0–24 óráig. Vételkörzet: Érd város.
Elérhetőség: 87,8 MHz URH, kábelen: 98,6 MHz

 internet: www.radioerd.hu

Állandó műsorok:  hírek napközben minden egész órában,
 Érd hírei napközben minden óra 30-kor.
6–11 Magazinműsor
  Szivárvány, Világjáró-magazin, Retikül, Konyhafőnök 

ajánlata
11–14 Paravánrádió
 Hitéleti műsor, Digitális kultúra, Live World
14–18  Közösségi magazin 

Kilátó – szatirikus magazin (m. v. Szakálos Dénes– 
Ágó Simon), WRC-magazin 

18–22  Katapult… 
Katapult az állatkertbõl, 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

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

A Rádió 87.8 MHz műsorán

minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel

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

A könyv szerkesztője a hason-
ló címû és témájú, az 1894 és 
1948 közötti időszakot felöle-
lő gyûjteményét folytatta, azt 
kutatva, mit írtak Érdről 1950 
és 1961 között, milyen cikkek, 
riportok jelentek meg a város-
ról az országos sajtóban. Az 
új kötetet Segesdi János alpol-
gármester ajánlotta az olvasók 
figyelmébe. Kiemelte, már az 
első gyûjtemény megjelené-
sekor egyértelmû volt, hogy 
Urbán László kötete hiánypót-
ló anyag a város történetében, 
ami mindenképpen feltételezte 
a munka folytatását is, amire 
nem is kellett soká várniuk az 
érdieknek, hiszen itt van előt-
tük az újabb kiadvány, amely 
egy rövidebb, de annál jelen-
tősebb időszakot, az 1950 és 
1961 közötti éveket mutatja be a 
korabeli sajtó tükrében. Segesdi 
János elárulta: az első köny-
vet örömmel lapozta fel, és jó 
érzéssel olvasta végig, de az új 
kötet válogatásának nyelveze-
te és stílusa olyannyira meg-
döbbentette, hogy végigfutott a 
hideg a hátán. A panelszövegek 
és a propagandastílus felidéz-
te számára a gyermek- és ifjú-
korában saját bőrén is meg-
tapasztalt korszakot. Noha a 

lapokban megjelent cikkeknek 
gyakran nem sok közük volt a 
valósághoz, a nagyszerû érzék-
kel összeválogatott korabeli 
sajtóanyagból előkerültek azok 
az írások is, amelyek az érdi 
emberek hétköznapjairól, tár-
sadalmi életükről, sport- vagy 

egyéb teljesítményeikről szól-
tak. Az alpolgármester szerint 
az előszóban érdemes lett volna 
hangsúlyozottan felhívni az 
olvasók figyelmét arra, hogy 
ezek „más” idők voltak, és más-
ként kell olvasni, értelmezni a 
sajtóban megjelenteket, ugyanis 
az idősebb korosztály még jól 
emlékszik azokra az évekre, de 
a fiatalok nagyon keveset, vagy 
szinte semmit nem tudnak erről 
az időszakról.

Bár az egy évtizedet felölelő 
időszakba 1956 is beletartozik, 
Urbán László szinte alig talált 
olyan sajtóanyagot, amely arról 
számolt volna be, mi történt 
október 23-án és az azt köve-
tő napokban, hetekben Érden, 
de egy bátor érdi fiatalember 
által készített értékes fotóknak 
köszönhetően mégis hitelesen 
és első kézből mutathatja be ez 
a könyv az akkori eseményeket. 
A bátor fotós, Mátyási István, 
a könyv megjelenése előtt, 88 
éves korában elhunyt, de a 
megmaradt és megmentett film-
kockákból Hancsovszki János 
fotográfus segítségével elké-
szülhettek azok a képek, ame-
lyek minden szûkszavú, írásos 
sajtóanyagnál többet elárulnak 
az utókornak arról, mi zajlott 

városunkban 1956 őszén. Noha 
több filmtekercset is felhasznált, 
Mátyási István fényképfelvételei-
ből mindössze hét darabot sike-
rült csak megmenteni, de mivel 
felvételei egyedülállóak, beírta 
magát velük a történelembe. 
Urbán László gyûjtőmunkája 

mûhelytitkait érintve elmondta, 
az első kötet összeállításakor 
könnyebb volt a dolga, mert 
több mint félszáz lapot nézett 
át, amelyekben csaknem ezer-
kétszáz Érdről szóló, Érdre utaló 
újságcikket talált, így a bőség 
zavara lehetett az egyedüli 
gondja! Ám 1950-től megszûnt 
Magyarországon a sajtó 
sokszínûsége, egyetlen megyei 
pártlap maradt csupán, ráadásul 
ebben is csak az ötszörös cen-
zúrán átesett írások jelenhettek 
meg. Még az olvasói leveleket 
is alaposan megszûrték és kivá-
logatták, panaszt sem lehetett 
közölni. A cikkek stílusa pedig 
elképesztően alacsony színvo-
nalú, hiszen a képzett újságírók 
is egy ötödik osztályos tanuló-
nak megfelelő stílusban fogal-
maztak. Olyan sötét korszakot 
vetítenek elénk, amikor a valós 
problémákat elhallgatták, ami 
viszont megjelenhetett, annak a 
zöme hamis és hazug volt. 

A sajtódokumentumok alap-
ján Érden 1956. október 23-án 
béke és nyugalom volt, ezzel 
ellentétben a szemtanúk és 
Mátyási István értékes fotói 
egészen másról tanúskodnak! 
Urbán László úgy vélte, bár a 
kötetben érintett évtized tragi-
komikus korszaknak is mond-
ható, mégis érdemes vele foglal-
kozni, mert meg kell ismernünk 
a múltunkat, és le kell vonni 
a megfelelő következtetéseket. 
Tény, hogy rengeteg hazugság, 
hamis propaganda található az 
akkori sajtóban, de arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy 
az egyszerû emberek minden-
napjaiban rengeteg küzdelem 
volt. Õk politikai felhangok 
nélkül áldozták fel a szabad 
szombatjaikat a közösségért, és 
úgy segítették egymást, ahogy 

csak tudták. A panel, hazug és 
bugyuta újságcikkek mögött 
hús-vér emberek élték itt a min-
dennapjaikat és váltak a hét-
köznapok hőseivé, és csak ők 
tudják igazán, mit jelentett szá-
mukra ez a kor. 

Az Érd a sajtó tükrében… 
második kötetét tehát így kell 
kézbe venni és olvasni – mondta 
a könyv szerkesztője. Stencinger 
Norbert történelemtanár szerint 
– aki arra is utalt, pontosan 
tudja, milyen hatalmas munkát 
jelentett a többtonnányi újság-
ban az érdi cikkek felkutatása 
– ez a kiadvány remek szemlél-
tetőanyag a történelemtanítás-
hoz is, hiszen a mai diákoknak 
már a XX. század történelmét 
is ugyanúgy kell oktatni, mint 
akár a XVII. századit, mert a 
közeli múltunkról éppúgy nem 
tudnak semmit, mint a sokkal 
régebbiről. 

Dr. Kubassek János pedig 
azért tartja értékesnek Urbán 
László sajtócikkekből szerkesz-
tett könyvét, mert általa lehe-
tőségük van az érdieknek meg-
látni, hogy néhány évtized alatt 
mennyi minden megváltozott a 
városban, és így talán jobban 
megbecsülik az itt töltött hétköz-
napjaikat, és jobban elismerik, 
hogy Érd bizony sokkal élhetőbb 
lett! Hozzátette: a sajtóanya-
got viszont mindig nagyfokú 
óvatossággal kell kezelni, mert 
töredékében sem adja vissza az 
adott valóságot, hiszen számos 
módon befolyásolható – mondta 
a múzeumigazgató.

Mi természetesen igyekez-
tünk az Érd a sajtó tükrében 
1950–1961 címû könyv bemu-
tatójáról hitelesen beszámolni 
olvasóinknak – hátha egyszer ez 
az összefoglaló is felkelti majd 
valaki figyelmét… Bálint Edit

Bemutatták Urbán László Érd a sajtó tükrében 1950–1961 címû kötetét

Városunk a sajtóban anno…
Többtucatnyi munkáját követõen újabb érdekes 
gyûjteményes kötettel lepte meg érdi olvasóit Urbán 
László. Érd a sajtó tükrében 1950–1961 címmel meg-
jelent, e témában második kötetét január 9-én mutat-
ták be a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban.

Bencsik Ildikó könyvtáros köszönti a könyvbemutató résztvevõit

A 
sze

rző
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lvé
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A könyvbemutató résztvevõi. A szemüveges Hancsovszki János sajtófo-
tós, aki elõhívta Mátyási István megmaradt fotóit

Tájékoztatás
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj 2013. évi elosztásáról
Az oktatási és mûvelődési bizottság a 88/2012. (XII. 6.) OMB 
számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj keretösszegének az elosztásáról. 

A pályázati felhívásra 91 hallgató nyújtotta be az A típusú, 
5 tanuló a B típusú pályázatát Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatához. 

Az oktatási és mûvelődési bizottság a 2013-ban 74 pályázót 
(A típus) támogat 1000–3000 Ft/hó összeggel. A támogatást kiegé-
szítheti Pest megye önkormányzata, illetve kiegészíti az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma. 

A Humán Iroda minden pályázót értesít a pályázat eredményé-
ről.

A támogatott pályázókat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
tájékoztatja az ösztöndíj végleges összegéről. Humán Iroda
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Navracsics Tibor miniszterel-
nök-helyettes, közigazgatási 
és igazságügyi miniszter nyi-
tóbeszédében hangsúlyozta: 
az évek óta húzódó európai és 
világgazdasági válság közepet-
te a mindenkori kormányzati 
politika egyik legfontosabb kér-
dése, hogy a szûkülõ pénzügyi 
lehetõségek között hogyan lehet 
hatékonyabban felhasználni a 
szociális felzárkóztatásra, nép-
jóléti intézkedésekre fordítható 
eszközöket úgy, hogy valóban 
célba is érjenek. A miniszter 
kiemelte, az egy éve mûködõ 
Erzsébet-program Európa-szerte 
az egyik legsikeresebb eszköz 
az állam szociális felelõsségének 
érvényesítésére. 

A miniszter emlékeztetett 
rá, hogy az elmúlt évben két-
milliárd forint induló összeg-
gel hirdette meg elsõ pályáza-
tait a Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány. Az Erzsébet-
programnak köszönhetõen  
3 milliárd forint értékben több 
mint százezer ember jutott 
üdülési lehetõséghez tavaly. 
Idén az új pályázatok indu-
lási keretösszege 2,5 milliárd 
forint, amelybõl 1,1 milliárd 
forint értékben szociális üdü-
lési pályázatokat, 1,4 milliárd 
forint értékben pedig gyer-
mekek táboroztatását, kirán-
dulását támogatja a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány.

Az Erzsébet-program  
bizonyított
– Minden terv annyit ér, 
amennyit megvalósítanak 
belõle. Amit tavaly vállal-
tunk, megvalósítottuk. Az 
Erzsébet-program bizonyítot-
ta, hogy képes megfelelni az 
elvárásoknak, társadalmilag is 

hasznos, és képes betölteni 
azt a feladatot, amit célként 
kitűztünk. Az Erzsébet-prog-
ram a cselekvõ összefogás jel-
képe – mondta Guller Zoltán 
miniszteri biztos, a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke a 
rendezvényen. Kifejtette: az 
elmúlt egy évben költségveté-
si források nélkül olyan szo-
ciális üdülési rendszert sike-
rült létrehozni, ami az állami 
ingatlanok felhasználására is 
jó lehetõséget teremtett.

2012-ben több mint 100 ezer 
ember, ebbõl több mint 30 ezer 
gyermek üdülhetett rendkívül 
kedvezményes feltételek mel-
lett. Magyarországon hosszú 
évek óta nem volt példa arra, 
hogy ilyen szervezett kere-
tek között, ennyi szociálisan 
rászoruló gyermek üdülhes-
sen. A szociális üdültetés hoz-

zájárult a mintegy 200 hektá-
ron lévõ állami üdülõvagyon 
megõrzéséhez. Ezzel bebizo-
nyítjuk, hogy az állam felelõs 
gazda. 

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 2013. évi pályázatai 
már elérhetõk a www.erzsebet-
program.hu oldal Pályázatok 
rovatában. A jelentkezéseket 
idén is normatív alapon bírálják 
el, vagyis aki megfelel a kiírt 
pályázati feltételeknek, meg-
kapja a támogatást. A minimális 
önerõ ezer forint, de a legmaga-
sabb kategóriában is csak tíz-
ezer forint. 

Az Erzsébet-tábor keretében 
megvalósuló tematikus táborok 
2013. június 17-én indulnak és 
2013. augusztus 24-én zárulnak. 
A táborok idõtartama hat nap, öt 
éjszaka. A pályázók köre a kiírás-
tól függõen lehet egyesület, intéz-
mény vagy egyéni jelentkezõ.

Új Erzsébet-utalványok
Az Erzsébet-utalvány elmúlt egy 
évének legfontosabb eredménye-
it Kocsmár Kornél, a Nemzeti 
Üdülési Szolgálat Kft. ügyvezetõ 
igazgatója foglalta össze a 
Cafeteria 2013 Konferencián. 
Bejelentette, hogy az Erzsébet-
utalvány család három új tag-
gal bõvül. Az Étkezési Erzsébet-
utalvány és a Gyermekvédelmi 
Erzsébet-utalvány mellett a 
NÜSZ Kft. megkezdi az Ajándék 
Erzsébet-utalvány, az Iskolai 
Erzsébet-utalvány, valamint a 
Szabadidõ Erzsébet-utalvány for-
galmazását.

Az Iskolai Erzsébet-utalvány 
tankönyv, taneszköz és ruhá-
zat vásárlására használható 
fel az utalvány elfogadására 
szerzõdött szolgáltatóknál, a 
tanév elsõ napját megelõzõ 60. 
naptól a kibocsátás évének utol-
só napjáig.

A Szabadidõ Erzsébet-utal-
ványt sporteseményre és kul-
turális szolgáltatás igénybevé-
telére – muzeális és mûvészeti 
intézmény kiállítására, szín-
házi, tánc-, cirkuszi vagy 
zenemûvészeti elõadásra, 
közmûvelõdési tevékenysé-
get folytató szervezet által 

nyújtott kulturális szolgálta-
tás igénybevételére – szóló 
belépõjegy, bérlet vásárlására, 
illetve könyvtári beiratkozási 
díj térítésére válthatják be a 
felhasználók. 

Bevezetik továbbá az Ajándék 
Erzsébet-utalványt, amely a 
szerzõdött szolgáltatóknál 
mûszaki cikk, lakberendezés, 
könyv, ruházat, vegyi áru, 
szépségápolás, papír-írószer, 
egészségmegõrzés, szabadidõs 
tevékenység, sportfelszerelés, 
játék, utazás termékkörökbe 
tartozó termékek és szolgáltatá-
sok vásárlására használható fel 
Magyarország területén.

Az Étkezési Erzsébet-utalvány-
nyal kapcsolatban fontos elmon-
dani, hogy ezután is felhasznál-
ható melegkonyhás vendéglátó-
helyeken hideg-meleg étkezésre 
– tájékoztatott Kocsmár Kornél.

Az új utalványokkal kapcso-
latban információkat a www.
erzsebetutalvany.hu honlapon 
találhatnak az érdeklõdõk.

Kocsmár Kornél beszédében 
arra is felhívta a figyelmet, hogy 
az érvénytelenített Erzsébet-
utalványból préselt fûtõanyagot 
készítenek. A Nemzeti Üdülési 
Szolgálat Kft. szeptemberben írta 
ki fûtéstámogatási pályázatát, 
amelyre az ország 47 leghátrá-
nyosabb kistérségének alap- és 
középfokú oktatási intézményei 

jelentkezhettek. Az összesen 70 
tonnányi Erzsébet-utalvány bri-
kettet öt intézmény nyerte el.

A legnépszerûbb  
cafeteria-elemek
A Cafeteria 2013 Konferencián a 
szakértõk kitértek az Erzsébet-
utalvánnyal kapcsolatos törvé-
nyi változásokra is. Fata László 
cafeteria-szakértõ elmondta, 
hogy a munkáltató béren kívüli 
juttatásként az eddigi 5 ezer 
forint helyett a jövõben havi 
8 ezer forint értékben adhat 
Étkezési Erzsébet-utalványt, 
melyet 14 százalékos egész-
ségügyi hozzájárulás terhel. 
Hozzátette, hogy az Étkezési 
Erzsébet-utalvány továbbra is 
felhasználható melegkonyhás 
vendéglátóhelyeken hideg-
meleg étkezésre. 

Horváth Viktória, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Tervezéskoordinációért Felelős 
Államtitkárságának turizmusért 
felelős helyettes államtitkára 
a SZÉP Kártya eredményeiről, 
jövőbeni elképzeléseiről és ter-
veiről beszélt. Elmondta, hogy 
egy decemberi jogszabály-
módosítás alapján a turisztikai 
célra is felhasználható SZÉP-
kártyára tavaly feltöltött össze-
gek az idén május 31-ig még 
lehívhatóak.� Fehérvári�Mária

ErzsébEt-program 2013, 
a szociális fElElősség
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Megjelentek az Erzsébet-program 2013. évi pályázatai – jelentette be Navracsics 
Tibor miniszterelnök-helyettes a Cafeteria 2013 Konferencián, ahol az Erzsébet-
utalvány család új elemeit: a Szabadidõ Erzsébet-utalványt, az Iskolai Erzsébet-
utalványt és az Ajándék Erzsébet-utalványt is bemutatták.

Horváth Viktória turizmusért felelõs helyettes államtitkár a SZÉP kártya eredményeirõl számolt be

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter nyitotta meg a konferenciát
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Egerben született 1926-ban. A török 
kori minaret és az egri vár keltette 
fel érdeklődését az iszlám kultúra 
iránt. A sors nem volt kegyes hozzá. 
Jobb keze sérülése, majd tüdőbe-
tegsége miatt többször lemondtak 
róla orvosai. Egyik ásatásán 5 métert 
zuhant egy feltárási gödörbe, s csak 
a csodának köszönhette, hogy túl-
élte a súlyos balesetet. Későbbi élte 
során is került életveszélybe, s csak 
a Gondviselésnek köszönhette, hogy 
megmenekült. 

Nem volt jó tanuló, de már 17 éves 
korában, önszorgalomból megtanult 
írni, olvasni arab nyelven, s ez ké-
sőbb az egyetemi pályafutása során 
kamatozott számára. A német sváb 
gyökerekkel rendelkező fiatalember 
megismerte a második világháború 
poklait. Ifjú katonaként, 1945-ben, a 
helyszínen látta a Drezdát ért bom-
bázás szörnyû következményeit. 

Hazatérését követően a Budapesti 
Tudományegyetemen végzett tanul-
mányai során került szoros kapcso-
latba Germanus Gyulával, aki évti-
zedeken át segítette tanítványát. Az 
arab, az orosz, a német és az angol 
nyelv ismeretében Fehérvári Géza 
számára már az 1950-es években 
kinyílt a világ, különböző folyóira-
tok és külföldi könyvek révén. Nem 
utazhatott, de az elzártság nem csök-
kentette, hanem fokozta kíváncsisá-
gát az iszlám világ mûemlékei iránt. 

Nagy hatással volt rá az indo-
lógus Baktay Ervin, akivel együtt 
dolgozott a Hopp Ferenc Kelet-
ázsiai Mûvészeti Múzeumban. 
Fehérvári Géza már egyetemistaként 
Germanus Gyula ösztönzésére fel-
kereste a magyarországi török kori 
mûemlékeket, s Érdre is ellátoga-
tott, hogy az Ófaluban található mi-
naretet tanulmányozza. Az 1956-os 
forradalom idején az Iparmûvészeti 
Múzeum Forradalmi Tanácsának 
vezetőjeként emelt szót a szabad-

ságjogok, az ország függetlensége 
és szuverenitása mellett. Londoni 
otthonában is őrizte azt a fényképet, 
amely egy szovjet tank belövése nyo-
mán, múzeumi dolgozószobájában 
keletkezett pusztításokat mutatta. 
Nagy szerencséjére a lövés idején 
nem tartózkodott a szobában, kollé-
gáival, Tőkei Ferenccel és Dobrovics 
Aladárral éppen egy gyûlésen vettek 
részt. A fegyveres harcokban nem 
vett részt, de beszédei, nyilatkozatai, 
interjúi miatt a forradalom leverését 
követően veszélybe került, s a meg-
torlások elől menekülnie kellett.

Így került ki először Ausztriába, 
majd a Rockefeller Alapítvány segít-
ségével Londonba, ahol folytathatta 
tanulmányait. Régészetből dokto-
rátust szerzett. Felesége, a szintén 
menekült Gonda Irén éjszakákon át 
gépelte a háromkötetes, több mint 
háromszáz oldalas disszertáció kéz-
iratát, rajzolta az ábrákat, egyeztet-
te a bibliográfiai adatokat, olykor 
hajnalokig, mert a megélhetésükért 
mindkettőjüknek dolgozniuk kellett. 

Fehérvári Gézára és publikációira 
felfigyeltek brit tanárai, kollégái, s 
nem volt véletlen, hogy a sok-sok je-
lentkező közül éppen ő kaphatott ta-
nári státuszt a nagyhírû egyetemen. 
Kinevezését követően kinyílhatott 
számára a világ. Brit ösztöndíjakkal 
eljuthatott az iszlám kultúra bölcső-
ihez, Törökországba, Egyiptomba, 
Iránba, Afganisztánba, Szaud-
Arábiába, Kuwaitba, Libanonba, 
Jordániába, Szíriába. Az egész vi-
lágot behálózó, gyümölcsöző szak-
mai kapcsolatokra tett szert. Számos 
alkalommal előfordult, hogy ottho-
nában, vacsora közben kapott tele-
fonhívásokat tanítványaitól, kollégá-
itól, akik Bostonból, New Yorkból, 
Kairóból, Teheránból, Ammanból 
kértek tőle ajánlólevelet pályázataik-
hoz, álláskérelmeikhez. Az 1989-es, 
Londonban végzett kutatómunkám-
hoz kapott Soros-ösztöndíj elnyeré-
se érdekében benyújtott kérelmem 
egyik ajánlója ő volt, ezért személye-
sen is sokat köszönhetek neki. 

Érden, a Magyar Földrajzi Mú-
zeumban tartott lebilincselő, vetített 
képes előadásaiban számolt be iráni 
és egyiptomi ásatásairól. 1984 ápri-
lisában ő tartotta a legelső előadást 
a Múzeumbarát Körben. Több alka-
lommal ellátogatott Érdre, s 1992-
ben, a Kőrösi Csoma-megemléke-
zéskor a múzeumkertben rendezett 
ünnepségen ő tartotta a nagy sikerû 
megemlékező beszédet. 

Értékes angol nyelvû könyvekkel 
gyarapította könyvtárunkat. Amikor 
kuwaiti nagykövetként tudomást 
szerzett arról, hogy Balázs Dénes 
szobrát közadakozásból szeret-
nénk elkészíteni, telefonon felhívott 
Kuwaitból, s néhány nap múlva 

jelentős összegû adományával já-
rult hozzá a szobor elkészítéséhez. 
Rendkívüli tudását, tájékozottságát 
csak szívjósága és áldozatkészsége 
múlta felül. Első találkozásunkkor 
Londonban, 1982-ben felhívta a fi-
gyelmem arra, hogy szeretett tanára, 
Germanus Gyula milyen széleskörû 
kapcsolatokat ápolt a geográfia kép-
viselőivel, s utazásai során milyen 
sok arab nyelvû történeti-földrajzi 
forrást tárt fel. 

A Londoni Egyetemen, 1989-ben 
alkalmam nyílt előadását hallgatni, 
s látni azt a rajongó szeretetet, mely-
lyel európai és ázsiai tanítványai kö-
rülvették. Minden diákjára figyelt, 
sorsukat nyomon követte, támogatta 
őket, s ajánlólevelei a legmagasabb 
helyeken is megnyitották a kapukat. 
Életútja során találkozott, tárgyalt 
arab hercegekkel, miniszterekkel, ál-
lamfőkkel, egyetemi tanárokkal, de 
legjobban mindig a diákok között 
érezte magát. A British Múzeumban 
és a Viktória és Albert Múzeumban 
alkalmam nyílt hallgatni egy-egy 
kiállításon bemutatott mûtárgyról 
tartott színes, élvezetes előadását. 
Lenyûgözően, rengeteg összefüg-
gést, érdekes történeteket felvillant-
va tudott beszélni egy perzsa ke-
rámiatöredékről, egy lakkdobozról, 
egy teáskannáról, egy tőrről vagy 
egy tintatartóról, megjelenítve tör-
ténelmi események sok-sok különös 
epizódját. 

Tudása, humora a kívülállókat is 
magával ragadta, s volt olyan al-
kalom, hogy spontán, többtucatnyi, 
nem szakmai múzeumi látogató 
vette körül, s ámulattal hallgatták 
előadását. Fehérvári Géza fontos-
nak tartotta, hogy a tudomány az 
egyszerû emberekhez is eljusson. 
Mûvészettörténeti, muzeológiai, ori-
entalisztikai kérdésekről tartott elő-
adásait rendszeresen közvetítette a 
BBC és a müncheni Szabad Európa 
Rádió. 

Brit utazási irodák is megkeres-
ték, hogy legyen szakmai idegen-
vezetője Közel-Keletre szervezett 
exkluzív turistaútjaik programjai-
nak. Évtizedeken át fáradhatatlanul 
tanított, utazott, kutatott, ásatásokat 
szervezett, előadásokat tartott, kiál-
lításokat rendezett, tanulmányokat 
írt, konferenciákon elnökölt. 1984-
ben, az ő kezdeményezésére valósult 
meg egy nagy sikerû Kőrösi Csoma- 
kiállítás a Londoni Egyetemen, ahol 
Philip Denwood tibetológus profesz-
szor összegyûjtötte és bemutatta a 
British Libraryban található, Kőrösi 
Csoma munkásságával kapcsolatos 
könyvek tucatjait. 

Az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem, Fodor Sándor professzor 
javaslatára díszdoktorává fogadta. 
Érden vehette át Papp-Váry Árpádtól, 
a Magyar Földrajzi Társaság elnöké-
től és T. Mészáros András polgármes-
tertől a Teleki Sámuel-emlékérmet. 
Az arab világban számos elismerést 
kapott és nagyon sok barátot szerzett 
hazánknak. 

A Múzeumok Õszi Fesztiválján, 
2009-ben, A tudós és az ember c. 
kiadványunkban Germanus Gyula 
– A tanár mint nagyapa címmel írt 
felkérésünkre egy nagyon értékes 
tanulmányt, amelyben emberi nagy-
ságát mutatja, hogy milyen hálával 
és szeretettel emlékezett meg hajda-
ni mesteréről. Élete utolsó éveiben a 
kuwaiti Tárek Rádzsáb Múzeum ku-
rátoraként tevékenykedett. A Kairosz 
Kiadó gondozásában jelentette meg: 
Három nemzet szolgálatában cím-
mel emlékiratait, melyben leírja 
fordulatokban, olykor izgalmas ka-
landokban bővelkedő életútjának 
állomásait. 

Példaképe Stein Aurél volt, akinek 
kabuli sírját felkereste, s az erről 
készített fényképet eljuttatta múze-
umunkba. Õrá is jellemző volt az, 
amit szellemi mentora afganisztáni 
sírján olvashatunk: „Mindenki sze-
rette.”

Kubassek János
a Magyar Földrajzi  

Múzeum igazgatója

Fehérvári Géza emléke Érden 

Búcsú a jeles orientalistától 
Karácsonykor kaptuk a szomorú hírt, 2012. decem-
ber 26-án Londonban elhunyt a tudós orientalista, régész, 
mûvészettörténész és diplomata, Fehérvári Géza egye-
temi tanár, nyugalmazott nagykövet. A Londoni Egyetem 
Orientalisztikai és Afrikai Tanulmányok Intézetének profesz-
szora az iszlám kutatói között világszerte nagy megbecsülést 
szerzett munkásságával. 

Kevesen tudják, hogy az érdi Csuka 
Zoltán könyvtár birtokában van az egyet-
len olyan orvosi társalgási szótár, amely 
mandarin szavakat és kifejezéseket for-
mózai változatban, illetve magyar és 
angol jelentéssel közöl, ráadásul a kínai 
szavakat magyar és ún. Yale-átírásban 
is bemutatja. (Például: kínai testvérvá-
rosunk Yale-átírásban Xuzhou, magyar 
átírásban pedig Szucsou). A nyomtatott, 
rendkívül könnyen áttekinthető, mint-
egy százoldalas könyv arra szolgál, hogy 
a magyar/angol anyanyelvû orvos és a 
kínai/tajvani beteg megérthesse egy-
mást, így a „jó napot”, a „mije fáj” és a 
„mikor volt utoljára orvosnál” kifejezé-
sek ugyanúgy megtalálhatók benne, mint 
teszem azt a hólyaghurut. 

Ezt a kuriózumnak számító könyvecs-
két dr. Buzády Tibor orvos készítette, aki 
Tajvanon – vagy más néven Formózán 
– egy magyar jezsuita misszionáriu-
sok által alapított kórházban dolgozott 
1974–75-ben. Később már Münchenben, 
Buzády Tibor alapította meg a Széchenyi 
Kört, azzal a céllal, hogy a Távol-Keleten 
mûködő misszionáriusokat támogassa; 
segítségével több mint 30 ezer dollár 
támogatást juttathattak el a jezsuitáknak 
(a Széchenyi Kör tevékenysége később 
kibővült, de ez már egy másik cikk témá-
ja lehetne.)

Buzády Tibor többnyelvû szótára 
hazánkban csak pár példányban lelhető 
fel; összeállítója egyet jó ismerősének, 
Bíró Andrásnak ajándékozott 1976-ban. 
Az Érden élő író könyveit a Csuka Zoltán 
könyvtárnak adományozta, de az író érd-
ligeti házának könyvespolcán maradtak 
– a könyvek tehát gazdát nem, csak 
tulajdonost cseréltek. Így történt ez a 
formózai szótárral is, amit Bíró András 
nemrég kölcsönadott a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény vezetőségének. 

– Arra gondoltam, hogy mostanában 
több kínai küldöttség jön Érdre, és előfor-
dulhat, hogy hirtelen orvosi segítségre van 
szükség. Ebben a szótárban olyan kifeje-
zések vannak, amelyek orvos és beteg 
kapcsolatában használhatók. A könyvet 
azzal a céllal adtam kölcsön az intéz-
ménynek, hogy lemásolják, és ha szük-
séges, forgathassák – mondta lapunknak 

Bíró András, aki Stockholmban ismerke-
dett meg Buzády Tiborral.

– Tibor hozta el nekem Érdre ezt a szó-
tárt 1976-ban; olvasható benne az ajánlás 
is: „Még nem késő” – mármint kínaiul 
tanulni – tette hozzá az író. 

Dr. Kőszegi Gábor, a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény főigazgató 
főorvosa lapunknak elmondta: a köny-
vet lemásolják, és az érdeklődő orvosok 
megtekinthetik.  

– A szótár különlegessége, hogy nem-
csak a mandarin nyelvjárást ismerteti, 
hanem a formózait is. Belső újságunk-
ban közzétesszük, hogy akit érdekel, 
megtekintheti, kikölcsönözheti a lemá-
solt példányt – mondta a főigazgató. Az 
intézménynek egyébként jelenleg igen 
kevés olyan betege van, aki nem beszél 
magyarul, ezért az itt dolgozó orvosoknál 
az idegennyelv-tudás nem követelmény 
– de ki tudja, mit hoz a jövő? 

Buzády Tibor egyébként jelenleg 
Magyarországon él, sikerült őt elérnünk, 
és szívesen mesélt a szótár megalkotá-
sáról.

– Én inkább szószedetnek nevez-
ném, hiszen körülbelül ezer-ezerkét-
száz szót, kifejezést tartalmaz. Amikor 
Tajvanon dolgoztam a katolikus misszi-
ónál, elkezdtem cédulázni a kínai sza-
vakat, majd, amikor nagyon sok cédu-
la összegyûlt, nekiálltam rendszerezni 
őket. Volt a misszióban egy Vas megyé-
ből származó páter, aki már évtizedek 
óta élt Kínában, illetve Tajvanon. Õ, 
Zsoldos páter segített a munkámban. Az 
az érdekes egyébként, hogy a kínai írás-
jelek mindenhol ugyanazok, a kiejtésük 
azonban helyenként teljesen eltér, így a 
különböző falvakból származó emberek 
meg sem értik egymást, csak írásban tud-
nak kommunikálni. Voltam olyan eskü-
vőn, ahol a rokonok nem tudtak egy-
mással beszélni. A szótárra visszatérve: 
Formózában fizetség nélkül dolgoztam, 
de a korábban megtakarított pénzemből 
sikerült kinyomtattatnom ezt a füzetet. 
Körülbelül nyolcszáz példányban adat-
tam ki a szótárt, amit aztán boldog-bol-
dogtalan kért tőlem. A kínaiak egyébként 
nem magyarul, hanem angolul tanul-
tak belőle. Két érdekességet említenék 
még: egyik, hogy tudomásom szerint ez 
az első nyomtatott kínai–magyar szótár. 
A másik: akkoriban tilos volt a kínai sza-
vakat latin betûkkel leírni – nem akarták, 
hogy a kínai lakosság rákapjon a kínai 
jeleknél jóval egyszerûbb latin ábécére. 
Ezt azonban én nem tudtam – teljesen 
jóhiszemûen írtam le fonetikusan a kínai 
szavakat; mikor hazatértem a misszióból, 
gratuláltak is érte – emlékezett vissza 
Buzády Tibor.

A formózai magyar misszionárius kór-
ház ma már nem létezik – átalakult sze-
gényházzá. A kínai–formózai–magyar–
angol szótár azonban még közkézen 
foroghat odakint.

 Ádám Katalin

Tajvaniak tanultak angolul

Szótárritkaság Érden
Érden található egy példánya annak a ritkaságszámba menõ kínai–
magyar–angol orvosi szótárnak, amit egy tajvani magyar misszióban 
dolgozó orvos, dr. Buzády Tibor állított össze. E több szempontból is 
különleges könyv egy példányát Bíró András író kapta a szerzõtõl, 
és jelenleg a Csuka Zoltán könyvtár tulajdona – most készül egy 
másolat az érdi szakrendelõ részére. Nemcsak a szótár kuriózum, de 
megalkotásának körülményei is érdekesek – errõl Buzády Tiborral 
beszélgettünk.

Kínai írásjelek, magyar átírás, magyar 
jelentés, mandarin kiejtés szerinti átírás, 
Yale-átírás, angol jelentés – ez a szótár 
valódi különlegesség

A kórházból mára szegények hajléka lett

A Magyar Földrajzi Múzeumban 2007. szeptember 18-án T. Mészáros András polgár-
mester adta át a hazai földrajzi tudományos elismerések egyik legrangosabb díját, a 
Teleki Sámuel-érmet Fehérvári Gézának

Fehérvári Géza a Londoni Egyetem 
Orientalisztikai és Afrikai Tanulmányok 
Intézetének professzoraként az iszlám 
kutatói között világszerte nagy megbe-
csülést szerzett munkásságával

tudománytörténet
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ÚJÉVI HANGVERSENYÉRE
Az ÉRDI KAMARAZENEKAR

sok szeretettel meghívja 

ÚJÉVI HANGVERSENYÉRE

2013. január 27-én, vasárnap 18 órára 

nagytermébe

Felhívás
A Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat és Intézményei gyermek-
felügyelő munkatársat keres érdi lakás-
otthonába.
 A leendő munkatárs feladata: a lakás-
otthonban élő gyermekek és fiatalok 
teljes körű ellátásának segítése, gondo-
zása.  A jelentkezés feltétele: –  Érettségi 
bizonyítvány (OKJ-s gyermekfelügyelő 
vagy dajka végzettség előnyt jelent) 
–  büntetlen előélet. Munkavégzés 
helye: Érd, Nyárád u. 30–32. Benyújtási 
határidő: 2013. január 23. A feladattal 
kapcsolatban információ Grosch Nándor 
szakmai egység vezetőtől kérhető a 
06-20/669-0851-es telefonszámon. 
A jelentkezéshez rövid önéletrajzot és 
a végzettséget igazoló dokumentum 
másolatát kérjük megküldeni Szécsényi 
Sándor igazgatóhelyettesnek az igh@
pmtegyeszi.hu e-mail címre.

Sváb bál
Az Érdi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat
batyus sváb bált rendez

2013. február 2-án este 7 órai kezdettel
a Szepes Gyula Művelődési Központban.

Érdeklődni a következő
telefonszámokon lehet: 

23/360-314, 30/336-4004

Horgász Bál  
nem csak horgászoknak!

Az Érd és Környéke Horgász Egyesület 
szeretettel meghívja Önt és Családját 

2013. január 26-án 19 órakor tartandó 29. báljára.

Az est háziasszonya: 
Szóka Júlia

operettprimadonna

Fellépnek:
Barnet Hajnalka

hastáncbemutató,
Szabó Dóra

az artistaképző intézet növendékei,
valamint

az Érdi Torna Club akrobatikus tornászai

Játszik a ROZBORA ZENEKAR
Üdvözlőital – vacsora – pezsgős köszöntő – éjféli lakoma

TOMBOLA ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!

Helyszín: 
Finta József RENDEZVÉNYTEREM

Érd, Velencei út 29.

Jegyek elővételben: Kollár József 06-30/940-3074

Meghívó – Pozivnica
Az Érdi Horvát Önkormányzat tisztelettel 
meghívja Önt és családját, barátait a 
2013. február 9-én este 19 órakor kez-
dődő hagyományőrző Rác Bálra. 

Helyszín: 
Érd, Szepes Gyula Művelődési  

Központ. 

Fellépők: 
Zorica Tánccsoport (Ercsi)

 Komsije Népdalkör (Tököl)

Zenét szolgáltatja: 
Podravka Band Felsőszentmárton

Belépő: 1000 Ft. 
A bál jellege batyus bál, a helyszínen 
büfé üzemel. Sorsolásra tombolatárgya-
kat elfogadunk. A helyfoglalás érkezési 
sorrendben történik. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Jegyek elővételben vásárolhatóak
Antunovits Antal: 20/363-8498
Weszelovits Istvánné: 20/371-6566
Szabó Marianna: 30/905-8434
Piszák Lászlóné: 23/368-414

információk



Érdi Újság12 XXIII. évfolyam, 2013. január 17.

A csapadékos  idő  utáni  felmelegedés  bizonyos  területeken  tart‑
hatatlan útviszonyokat  idézett elő a csatornázási  területeken  lévő 
utcákon. Az önkormányzatok továbbra is határozottan fellépnek a 
lakosság érdekeinek érvényesítésében.
Szerencsére  kismértékben,  de  vannak  Érden,  Diósdon  és 

Tárnokon olyan területek, ahol az eredeti földút csatornázás ideje 
alatti  állapota  csapadék  hatására  rossz.  Ezt  rendezni  kell,  még 
akkor  is, ha a műszaki  leírások és szerződések, a normál menet‑
rend szerint a csatornázásban érintett utak végleges helyreállításá‑
nak határideje 2013 második fele.
A különböző  területek munkálatait  több  kivitelező  végzi,  így  a 

munkakezdés, munkavégzés ritmusa és az ideiglenes helyreállítás 
is  különböző  tempóban  történik,  a  könnyebb  szakaszokon  vala‑
mivel  gyorsabban,  a nehezebbeken pedig  több  időt  igénybe véve 
halad  a  munka.  A csatornázás  időigényes  folyamata,  a  kezdeti 
munkálatoktól  a  végleges  helyreállításig,  majd  a  beüzemelésig, 
akár két évig is eltarthat.
Amikor  a  csövek  fektetése  és  betemetése  egy‑egy  szakaszban 

elkészült, a teljes rendszert tekintve még messze nem beszélhetünk 
kész állapotokról. Az addigi kellemetlenségek sajnálatos velejárói a 
közüzemi munkálatoknak, mindezért a projekt irányítói a lakosság 
türelmét  és  megértését  kérik.  Azokon  a  szakaszokon,  ahol  csak 
nehézségekkel, sárral és kátyúkkal van tele az utca, a beruházást 
irányító  független  mérnök  mindent  megtesz,  hogy  a  kivitelezők 
elvégezzék a  javítási és karbantartási munkálatokat. Amennyiben 
a területen az illetékes kivitelező nem intézkedik, akkor az illetékes 
közútkezelő a jogszabályok szerint kéri a közlekedési hatóságtól a 
burkolatbontási  engedély  feltételeinek  betartását.  Közvetlen  bal‑
esetveszély esetén ez azt is jelentheti, hogy a balesetveszély elhárí‑
tását a közút kezelője a kivitelező költségére végezteti el.
Az  utak  végleges  helyreállításánál  a  hivatalos  előírás  az,  hogy 

legalább  olyan  minőségű  utat  kell  visszaállítani,  mint  amilyen 
az  volt  a munkálatok megkezdése  előtt.  Pontosan  ugyanazt  nem 
lehet  előállítani,  de  a  kivitelezők  törekednek  a  legjobb minőségű 
munkára.
Természetesen,  ha  a  mart  aszfaltos  burkolatot  nem  is  tudják 

visszaállítani, a kivitelezők törekednek ezzel egyenértékű, a lehető 
legjobb minőségű út előállítására. 
A munkakezdés  előtt  fényképes  és  kamerás  dokumentáció 

készül az útburkolat állapotáról, hogy az esetleges kérdéses hely‑
zetnél legyen visszakereshető bizonyíték.
Érden,  Tárnokon  és  Diósdon  322  km  gerinccsatorna  lefektetése 

zajlik, amiből november végére Érden elkészült a szennyvízcsatorna 
80%‑a, ami folyóméterben azt jelenti, hogy 210 000 méternyi csator‑
na már a tavalyi évben megépült, és erre az évre mindössze 35 000 
méternyi csatorna megépítése marad. Diósdon is hasonlóan jó ütem‑
ben halad a munka, az épülő csatornahálózatnak már a 74%‑a elké‑
szült,  ami  azt  jelenti,  hogy  eddig  31  kilométernyi  útszakaszt  bon‑
tottak  fel  és  állítottak  helyre  ideiglenesen  a  településen  dolgozó 
kivitelezők. Annak ellenére, hogy Tárnokon indultak el legkésőbb a 
munkák, 2012 tavaszán, 25%‑kal már most elkészültek.
Az utakkal, helyszíni munkákkal kapcsolatosan az érintett terü‑

leten elhelyezett projekttáblákon látható elérhetőségeken közvetle‑
nül a kivitelezőtől lehet információt kérni, illetve a kifejezetten erre 
a célre létrehozott ügyfélszolgálati irodában is fogadjuk bejelenté‑
seiket, amelyeket továbbítunk a kivitelezőknek.
A csatornázással kapcsolatos ügyfélszolgálat itt érhető el:

Ügyfélszolgálati irodák:

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: 8.00–12.00 és 13.00–16.30

Pénzügyi Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető: Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 
Ügyintézési témakörök: Minden pénzügyi kérdés az érdekeltségi hozzájárulás befizeté-

sével kapcsolatban (adatváltozás, adásvétel, tulajdonosváltás, 
OTP Ltp.-vel kapcsolatos ügyintézés, részletfizetési kérelmek, 
befizetés-ellenőrzés).

Cím: Érd, Szabadság tér 12.
Telefonszám: 06-23/521-340
Fax: 06-23/521-345
E-mail: info@erdicsatornazas.hu 
Nyitva tartás: hétfő: 12.00–17.00

szerda: 10.00–13.00
csütörtök: 10.00–13.00

Önkormányzati Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ügyintézési témakörök: Hivatallal kapcsolatos minden ügy, kivéve okmányirodai és 

anyakönyvi ügyek.
Cím: Érd, Budafoki út 2–4. (Tesco-üzletsor)
Telefonszám: 06-23/522-301
E-mail: jegyzo@erd.hu 
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8.30–12.00 és 13.00–16.00

Víz- és Csatornaművek Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető: Érd és Térsége Víziközmű Kft.
Ügyintézési témakörök: Vízügyek és régi csatornahálózat
Cím: Érd, Felső utca 2.
Telefonszám: 06-23/521-751
E-mail: ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu
Nyitva tartás: hétfő: 8.00–20.00

kedd, szerda, csütörtök: 8.00–14.30
péntek: 8.00–11.00

Önkormányzati Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető: Érd Megye Jogú Város Önkormányzata
Ügyintézési témakörök: Hivatallal kapcsolatos minden ügy, kivéve okmányirodai és 

anyakönyvi ügyek.
Cím: Érd, Alsó u. 3.
Telefonszám: 06-23/522-365

06-23/522-300
E-mail: jegyzo@erd.hu
Nyitva tartás: hétfő: 8.00–12.00 és 13.00–18.30

kedd, szerda, csütörtök: 8.00–12.00 és 13.00–16.30
péntek: 8.00–12.00

Tárnoki Ügyfélszolgálati Iroda:

Ügyintéző: Halmos B. Ágnes kommunikációs munkatárs
Ügyintézési témakörök: Minden csatornázással kapcsolatos tárnoki ügy.
Cím: 2461 Tárnok, Dózsa György út 148. 
Telefonszám: 06-20/420-1210
E-mail: halmos.agnes@tarnok.hu; csatornazas@tarnok.hu 
Web: www.tarnokicsatornazas.hu

Diósdi Ügyfélszolgálati Iroda:

Üzemeltető: Diósd Nagyközség Víziközmű-társulata
Ügyintézési témakörök: Minden csatornázással kapcsolatos diósdi ügy.
Cím: Diósd, Sashegyi út 3. 
Telefonszám: 23/370-360, 0630/220-6409
E-mail: diosdvkt@gmail.com
Web: www.diosdicsatorna.hu
Nyitva tartás: hétfő: 14.00–18.00

szerda: 9.00–17.00
péntek: 9.00–13.00

A közutak helyzete az Érd és térsége csatornaprojektben

információk

Tény,  hogy  a  csatornaprojekt‑
ben  érintett  területek  esetében 
továbbra  is  munkaterületekről 
beszélünk,  mégis  vannak,  vol‑
tak olyan utcák Érden, amelyek‑
nél  komoly  problémát  okozott 
a  sár,  a  megsüllyedt  munkate‑
rület.
Több száz bejelentés érkezett 

a  csatornázási  ügyfélszolgálat‑
ra,  az  önkormányzat  azonnali 
intézkedést sürgetett. Minderről 
kérdeztük Simó Károlyt, az Érdi 
Csatornamû  Társulat  elnökhe‑
lyettesét.

– Mi történt decemberben az 
utakkal?
–  Még  a  téli  tervezett  leállás 

előtt,  októberben  megbeszé‑
lést  kezdeményeztünk  a  kivi‑
telezőkkel  az  utak  állapotáról. 
Felhívtuk  a  figyelmüket,  hogy 
bár  munkaterületként  kezelen‑
dő  helyszínekről  beszélünk, 
mégis,  a  lehető  legjobb  minő‑
ségben  hagyják  télire  a  terü‑
leteiket.  Erre  ígéretet  tettek  a 
kivitelezők.  Az  esetek  nagy 
részében  így  is  történt.  Mégis, 
a  szokatlanul  csapadékos  idő 
több  helyen  okozott  szinte  jár‑
hatatlan  útállapotokat.  Néhány 
helyen ez sajnos nem újdonság, 
hisz  ha  nem  lett  volna  csator‑
názás,  akkor  is  a  mostani  erő‑
sen  csapadékos  időjárás  sarat 
hozott volna.

– Mit tettek az érintettek?
–  Az  önkormányzat  minden 

egyes bejelentést kezelt, komo‑
lyan  vett,  területbejárást  köve‑
tően azonnali intézkedést kérve 
a  kivitelezőktől.  A leginkább 
érintett  területeken  elkezdték  a 
„kezelhetetlen  útréteg”  elszállí‑
tását,  helyére  kőzúzalék  kerül. 
Nemcsak  a  lakók  visszajelzé‑
seiből  (mert  visszajelzést  ilyen 
esetekben  is  kapunk),  hanem 
a  személyes  bejárásaink  során 
is  örömmel  állapítjuk  meg, 
hogy  ha  így  folytatják,  akkor 
nem  lesz  gond.  Azt  azonban 
figyelembe  kell  venni,  hogy  a 
megfagyott  talaj  esetén,  nulla 
fok körüli hőmérsékletek esetén 
nem  lehet,  nem  szabad  még 
ezt erőltetni. Ha enyhül az idő, 

akkor  kell  folytatni  a  munkát, 
addig javítások történnek.

– És ha megint sár lesz?
–  Az  továbbra  is  igaz,  hogy 

városunk útjainak 60%‑a földút, 
és  ezek  nagy  részét  is  érinti 
a  csatornaberuházás,  a  helyen‑
ként  megoldatlan  csapadék‑
víz‑elvezetés.  Ezzel  együtt  a 
helyszínen dolgozó kivitelezők‑
nek kötelessége az olyan  ideig‑
lenes  helyreállítás,  ami  mellett 
lehetséges  a  közlekedés  zavar‑
talanságának biztosítása, még a 
munkaterületként  funkcionáló 
utak ellenére is. Tapasztalataink 
szerint  a  kivitelezők  is  komo‑
lyan  veszik  ezt  a  kötelezettsé‑
get,  ám  ha  szükséges  és  olyan 
helyzet  alakulna  ki,  határozot‑
tan jelezzük elvárásainkat.

– Mire kell még számíta-
nunk?
–  A munkák  jó  ütemben 

haladnak.  Maga  a  csatornafek‑
tetés már több mint 80%‑os, az 
európai színvonalú tisztítótelep 
elkészült.  Az  átemelők  követ‑
keznek,  majd  szeptemberig  az 
utak helyreállítása, nyártól az új 
(frissen  csatornázott)  területek 
rákötései. Közös érdekünk mind‑
ennek  az  ellenőrzése,  folyama‑
tos kontrollja. A csatorna értünk 
épül, egy  folyamat része annak 
érdekében,  hogy  jobbá  tegyük 
életünket.  Sajnos,  ez  néha  kel‑
lemetlenségekkel  is  jár.  Ebben 
továbbra  is  türelmet  kérünk, 
megköszönve  az  eddigi  lojali‑
tást, az alapvetően segítő szán‑
dékú polgári hozzáállást.

Azonnali útjavítások 
történnek januárban
Az önkormányzat a csatornaprojekt vezetésével együtt 
folyamatosan járja azokat a területeket, ahol a téli 
leállás ideje alatt komoly közlekedési problémákra 
hívták fel a figyelmet az ott lakók. Ennek eredménye-
ként az önkormányzat egyértelmû kéréssel fordult a 
kivitelezõkhöz – eredménnyel.

Pályázati felhívás

 az Érd, Erika u. 6. szám alatti 22284/2 helyrajzi számú  
önkormányzati ingatlan értékesítésére

Érd Megyei  Jogú Város Közgyûlése a 375/2012.  (XII. 13.) hatá‑
rozatával,  az  Érd  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  vagyonáról 
és  a  vagyontárgyak  feletti  tulajdonosi  jogok  gyakorlásáról  szóló 
13/2012.  (III.  27.)  önkormányzati  rendelet  26.  §  (4)  bekezdése 
alapján a 2. számú mellékletében szereplõ, hirdetés útján történõ 
értékesítésre vonatkozó szabályzata alapján – pályázat útján – érté‑
kesítésre jelöli ki az Érd, Erika u. 6. szám alatti, 22284/2 helyrajzi 
számon nyilvántartott önkormányzati tulajdonban álló ingatlant. 

A közgyûlés a pályázat  feltételeit az alábbiak szerint határozza 
meg:

Az ingatlan adatai: Érd,  Erika  u.  6.  (hrsz:  22284/2)  területe: 
2240 m2, vízközmû bekötve. Villany, gáz, telefon utcáról beköthetõ. 
Ingatlan‑nyilvántartás szerint beépítetlen terület. Helyi építési sza‑

bályzat szerint Vt‑3 övezeti besorolású. A településközpont vegyes 
övezeten belül lakóépület, továbbá kereskedelmi, szolgáltató, ven‑
déglátó, szálláshely‑szolgáltató épület, igazgatási, egyházi, oktatási 
mûvelõdési,  sport‑egészségügyi,  szociális  épületek helyezhetõ  el. 
A pontos információ a fõépítésztõl szerezhetõ be. 

A kikiáltási ár: 29 600 000 Ft+áfa 

Bánatpénz összege: bruttó 300 000 Ft, melyet az önkormányzat 
12001008‑00209494‑00100001  számú  egyszámlájára  kell  átutalni. 
(vételárba  beleszámít).  A  bánatpénz  –  sikertelenség  esetén  –  8 
napon belül visszautalásra kerül a vevõjelölt részére. 

Árversenylépcsõ: a forgalmi értékhez képest bruttó 100 000 Ft‑
tal emelkedik.
Az árliciten csak az vehet  részt, aki a kérelmével egyidejûleg a 

bánatpénz átutalásáról szóló bizonylatot is becsatolta, és nyilatko‑
zott arról, hogy nyertesség esetén – az elõvásárlási jogosult magyar 
állam lemondását követõen – az önkormányzattal 30 napon belül 
szerzõdést köt. 
Elõnyt jelent, ha a pályázó vállalja új munkahelyek teremtését.

Pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazo‑
lást is. (NAV, önkormányzat). 
Pályázó  nyilatkozik,  hogy  a  helyi  építési  szabályzatban  elõírt 

közútszélesítéshez szükséges területrészt az önkormányzat részé‑
re térítésmentesen átadja. 

Pályázat Érd Megyei Jogú Város hivatalos honlapján történõ 
megjelenésének határideje: 2012. december 17.

A pályázat benyújtásának határideje: legkésõbb 2013.  január 
31. csütörtök 11 óra.

Leadás helye: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1. I. emelet 127. 
szoba.

Árverseny ideje: 2013. február 12. kedd, a pontos idõpontról az 
érintetteket külön értesítjük.

A pályázatban kérjük megjelölni a pontos elérhetõséget (telefon, 
e‑mail cím stb.)
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Az Érdi Spartacus birkózószak-
osztálya, mint rendesen, ezúttal 
is bebizonyította, hogy össze-
fogással és szakmai hozzáér-
téssel csodákat lehet mûvelni. 
Ezúttal két nehézatlétikai szak-
ág képviselői léptek a Batthyány 
iskola tornacsarnokának a küz-
dőterére. Szombaton a birkó-
zók mutatták be a tudásukat 
az Érd Kupán, majd vasárnap a 
szumózók küzdöttek meg egy-
mással a Kamionfényező Kupa 
keretében. Az érdeklődésre 
legyen elegendő annyi: a két 
versenynap során tíz ország 
mintegy hatszáz nehézatlétája 
bizonyította a tudását és a fel-
készültségét.

Azt szokták mondani az érdi 
sportéletet ismerők: nem ártana, 
ha Tar Mihályból több lenne…

Nos, az elmúlt hétvégén 
valóban nem ártott volna, ha 
„indigózták” volna Érd sport-
életének immáron negyven esz-
tendeje megkerülhetetlen alak-
ját. A helyi birkózók elnöke és 
vezetőedzője nem akármilyen 
csúccsal is dicsekedhetett, ami-
kor túl volt a kétnapos nonstop 
viadalon.

– Az idén már 33. alkalom-
mal rendeztük meg az Érd 
Kupa kötött- és szabadfogású 
birkózóversenyt, amely min-
den évben sikert hoz a sport-
ág utánpótlásának, s nekünk 
is. Megmondom őszintén, az 
idén olyan sokan voltak, hogy 
kicsit meg is ijedtem a mamut-
létszám láttán. Igaz, hogy csak 
két külföldi országból fogadtuk 
a vendégeket, ők azonban annál 
nagyobb érdeklődést tanúsítot-
tak. Kilenc csapat küldte el hoz-
zánk a versenyzőit, s ha ehhez 
még hozzászámoljuk azt, hogy 
negyven hazai szakosztály is a 
vendégünk volt, akkor elmond-
ható, hogy csúcsnevezést és 

-indulást hozott az idei Érd 
Kupa – mondta Tar Mihály, aki 
jószerivel csak a családja segít-
ségével oldotta meg a szervezés 
rendkívül nehéz, szerteágazó 
feladatát.

Az a bizonyos csúcsnevezés 
azt jelentette, hogy négyszáz-
nál többen akcióztak a hat (!) 
birkózószőnyegen, délelőtt tíz 
órától este hatig. Nyolc órán 
át küzdöttek egymással a hét 
korosztályban! A gyermek kor-
csoporttól a juniorokig minden-
kinek nyitott volt a küzdőtér.

A város polgármestere, T. 
Mészáros András lelkes és aktív 
résztvevője az érdi sportéletnek, 
hiszen legutóbb a 2013 percen át 
tartó röplabdamaratont nyitotta 
meg, szombaton pedig ott volt a 
birkózószőnyeg mellett is, hogy 
köszöntse a résztvevőket.

Azt a viadalt indította az útjára, 
amelyen az érdi birkózók ismét 
bebizonyították, hogy a legjobbak 
között van a helyük. A fiataljaik 
húsz dobogós helyezést szerez-
tek, ami aláhúzza, hogy nemcsak 
a szervezéssel és versenyrende-
zéssel van minden rendben a 
Szparinál, hanem a szakmai mun-
kával is. Ezek után természetesen 
leírhatjuk: a csapatversenyben is 
a mieink, az érdiek bizonyultak a 
legjobbnak, megelőzve a Diósgyőr 
és a Dorog csapatát.

A sok-sok örömteli tény 
és sportsiker mellett azon-
ban esztendőről esztendőre 
szomorú aktualitása is van 
az Érd Kupának. Ugyanis a 
verseny egyben a Lakatos 
Gábor-emlékverseny nevet is 
viseli. Azét az egykori kiváló 
érdi birkózóreménységét, aki öt 
évvel ezelőtt, 18 évesen szen-
vedett halálos motorbalesetet, 
s azóta csak föntről figyelheti 
az utódok tetteit, miközben ő 
maga is még csak éppen bele-

vághatott volna az ígéretes fel-
nőtt pályafutásába…

Amikor szombaton este a 
rendezők elrámolták a bir-
kózószőnyegeket, még csak 
azt mondhatták el, hogy túl 
vagyunk az első félidőn… 
Vasárnap reggelre ugyanis 
megváltozott a „színpadkép”, 
a szumózók folytatták a sort. 

Csekélység, ők körülbelül 
„csak” 250-en voltak, ami sem-
miség az első napi négyszáz 
után… Náluk igazán nemzet-
közi volt a mezőny, hiszen 
Lengyelországból, Svájcból, 
Olaszországból, Angliából, 
Norvégiából, Észtországból, 
Szlovákiából, Oroszországból 
és Ukrajnából is érkeztek 

sportolók, hogy összemérjék a 
tudásukat a mieinkkel.

A küzdőtér mellett állók tény-
leg azt hihették, hogy  forgó-
színpad elevenedett meg előt-
tük. Hol a legkisebb fiúk és 
lányok, a gyermekkategória 
képviselői gyúrták egymást a 
szőnyegen, hol a junior és a fel-
nőtt korosztály legjobbjai.

Nehezen is lehetett válogat-
ni a jó és a jobb között, de 
az U21-es korosztály 85 kilós 
fiúi és a felnőtt nehézsúlyú nők 
olyan csatákat vívtak, amelyek 
a legkényesebb igényeket is 
kielégíthették.

Az előbbiben orosz vendég-
sportolók játszották a főszere-
pet, két kiválóságuk vívta a dön-
tőt. A győzelem azé a moszkvai 
Sirové lett, aki korábban már Eb-
címmel is jelezte: nagy  tehetsé-
ge ennek az egyre népszerûbb 
sportágnak.

A nőknél az angol Sarah 
Alexander nem csupán a 
korábbi eredményeivel, de a 
méreteivel is felhívta magára a 
figyelmet. A színes bőrû hölgy 
nem kevesebb mint 180 kilóval 
tornyosult az ellenfelek fölé, 
így nem csoda, hogy hibát-
lan teljesítménnyel lett első. 
A magyar válogatottat is kép-
viselő Kalló Gyöngyi így jog-
gal lehetett büszke az ezüst-
érmére.

 
A súlycsoport-győzelmet  
szerzett érdi birkózók:
 Diák II. korcsoport 42 kg: Mezei 
Darius. 
Serdülők 38 kg: Váncsa István. 
Kadet 50 kg: Kovács Bence, 100 
kg: Lajsz Dominik. 
Junior 96 kg: Bodorkos Dániel, 
120 kg: Sipos Tamás.
A birkózók csapatversenyében: 
1. Érdi Spartacus 128 pont, 2. 
Diósgyőr 82, 3. Dorog 79.

 
Az érdi szumógyőztesek:
U8 fiú-leány 23 kg: Virág 
Henrik I.
U10 fiú-leány +45 kg: Nagy 
Gergely. 
U12 fiú 45 kg: Burij Anatolij. 
U14 fiú 35 kg: Berta Mike, 40 
kg: Váncza István, 50 kg: Végh 
Richárd. 
U16 női 45 kg: Váncza Ivett. 
U16 férfi 85 kg: Lajsz Dominik.
U18 női 50 kg: Váncza Ivett.
U18 férfi 60 kg: Boros Gábor, 
+100 kg: Sipos Tamás. 
U21 női 60 kg: Mátrai Amanda, 
70 kg: Katona Enikő. 
U21 férfi 60 kg: Bárkányi 
Sándor, 70 kg: Sárosi János, 
115 kg: Sipos Tamás. Felnőtt 
női 55 kg: Lemák Diána.

 Róth Ferenc

Csúcsnevezés és közönségsiker az Érd Kupán és Kamionfényezõ Kupán

A birkózóké és szumózóké volt a Batthyány tornacsarnoka

A birkózók csapatversenyében az érdiek bizonyultak a legjobbnak, megelõzve a Diósgyõr és a Dorog együttesét

A szumósoknál volt igazán nemzetközi a mezõny

sport
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Megközelíthető: Csepelről - Szent Imre térről Volánbusszal, 
Ráckevei Hév - Tököl, Gépkocsival M0 - Halásztelek- Tököl

Legyen Otthon 
Otthonunkban!

A még meglévő férőhelyeinkre 3 ágyas lakószobákban 
várjuk leendő lakóinkat. A Nyírfaliget Idősek Otthona teljes 
ellátásra szoruló időseket is fogod, akik természetesen 
mindvégig számíthatnak az Otthon gondoskodására.

Nyírfaliget Idősek Otthona:
2316 Tököl, Pesti út.1. Telefonon H- P : 8-16 óráig
06-30-558-4002 vagy 06-30-465-2182 
www.nyirfaligetidosekotthona.

Humánus térítési díj ellenében szolgáltatásaink:
- napi 3x-i étkezés ( cukorbetegeknek 5x)
- 24 órás ápolói felügyelet
- orvosi vizit ( tüdőgyógyász, neurológus)
- ingyenes alapgyógyszerellátás
- mosás, vasalás takarítás
- gyógyintézetbe történő szállítás
- hitélet feltételeinek biztosítása
- önköltséges szolgáltatás: fodrászat, manikür, pedikür helyben
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ÁLLÁS 

Bécsi úti telemarketinges irodánk
ba keresünk 6órás munkára kollégá
kat idõpont egyeztetésre. Kezdõk és 
nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. 
Fizetés: Fix alap + jutalék + bónusz 
Önéletrajz: spavelence@gmail.com 
Jelentkezés:30/8278102

Budapest vezetõ ingatlanirodája, 
kiváló keresettel, ingyenes képzés
sel, azonnali kezdéssel ingatlan
közvetítõket keres! 2694990  
ht@tippingatlan.hu

Jövedelemkiegészítés! Oriflame 
kozmetikumok értékesítésére mun
katársakat keresünk. Tel/SMS.: 
06703696778, eszter@yam.hu

ÁLLÁST KERES

Éjjeliõri munkát keresek, gépjár
mûvel nem rendelkezem.T:06 20 
980 4856

Pénzügyi és/vagy logisztikai 
munkakörbe állás keresek, többéves 
gyakorlattal. T:06 30 949 9597

Takarítást vállal megbízható, 
tapasztalattal rendelkezõ hölgy. T:06 
30 7540 361, 06 23 377 189

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST 

ARANY EZÜST FELVÁSÁRLÁS 
KÖZÉP ÁR: 8000 FT/G! NÁLUNK 
NINCS LEVONÁS, CSALÁS! KP. 
AZONNAL! EZÜST EVÕESZKÖZ, 
TÁLCA, DOBOZOK, IPARI STB. 
ÉKSZERÜZ. BP., JÓZSEF KRT. 41. 
30/9572206

BETÁRSULÁS

Tõkével betársulnék könyvelõ
irodába és a könyvelésben aktív 
részvétellel. T:06 20 562 4867;e
mail:margit.t.k@hotmail.com

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

















DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Duguláselhárítás bontás nélkül, 
éjjelnappal, kiszállási díj nincs, 
garancia van! T:06 30 517 2807, 
06 20 287 1904

FODRÁSZ

GARÁZS

Érd központban Korall1ben 
beléptetõkártyás, bekamerázott 
teremgarázs kiadó 7000 Ft/hó. 
T:0670 316 4889

Érdi lakótelepen 18 m² garázs 
kiadó tulajdonostól. T:06 30 513 
7895; blntsa@freemail.hu

GUMISZERVIZ

INGATLAN

XV. Dobó utca,  68 nm
es tégla építésû lakás eladó. 
2 + 1 félszobás, 1. emeleti. Ár: 
15,5 MFt. 06309669130  
www.ingatlan.com/6933678

XXI. ker., Szent László utcában 
tulajdonostól eladó 53 nmes, egye
di fûtéses, 2.emeleti tégla lakás. Ir. 
Ár: 9,4mFt 06303827150 
www.ingatlan.com/6841333

BP I. Szabó Ilonka u., 51 nm tégla 
építésû újszerû felújított, alacsony 
rezsijû lak. eladó. 1sz+1 félsz, Ár: 
22,5M 06302622850 www.ingat
lan.com/6897421

Kiadó Bp., XIII., 90 nmes össz
komfortos, parkettás, 3 szobás 
lakás a Szent László utca elején, a 
Hõsök teré 06302638276 www.
ingatlan.com/7029010

XXII. Parkos lakótelepén, jó köz
lekedésnél, öko pluszos házban, 
1,5 szobás lakás eladó dunai pano
rámával! Irányár: 8.000.000 Ft   
Tel: 0620/9473243

XXII. Budafokon, kertvárosban, 
buszmegállónál, felújított, cirkós, 
kertkapcsolatos lakás akciós áron 
eladó! Irányár: 8.300.000 Ft   
Tel: 0670/2090578

Tárnokon földbe vájt borospince 
eladó, irányár: 800 000, Ft.   
T: 06 30 933 4500

Érden a központban fszti 2 szoba 
étkezõkonyhás 56 m² jó állapotú 
lakás eladó 9,9 M Ft. T:0620 318 
8339, 0623 375 863

INGATLANT KERES

KERESEK megvételre Budapest 
belvárosában felújítandó örök
lakást,ennek megfelelõ árban!Komfort 
nélküli is érdekel. Készpénzben tudok 
fizetni! Tel.: 06706350558

























FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS 

Régi, kopott, sérült vagy lyu
kas a fürdõkádja? Semmi gond!! 
KÁDFELÚJÍTÁS teljeskörû GAR
ANCIÁVAL 5 év jótállással. Varga 
Zoltán 06705705515

JÁRMÛ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZ
PÉNZFIZETÉSSEL, adásvéte
li szerzõdéssel roncsautót 
is. Házhoz megyünk!   
Tel.: 06302532248

KERT

KIADÓ LAKÁST KERES 

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK 
Budapesten jó közlekedéssel ügy
feleink részére. Hívja a 70627
3436 számot és segítünk gyorsan 
kiadni lakását! Nem kizárólagos 
megbízás.

Keresek kiadó lakást Budapesten 
jó közlekedésnél, 1 vagy 2 
szobásat,hosszútávra.  
06706350551

KIADÓ

ÉrdParkváros, Ács utcánál  
3 szoba+nappalis családi ház, 
garázzsal kiadó. T:06 30 985 6050

Érd Parkvárosban, felújított 40 m²
es ház kiadó, 40 E Ft+rezsi+kaució. 
T:06 70 332 5544

Érden kiadó egy 50 m² és egy 
65 m² társasházi lakás 55 illetve 
65 E Ft+rezsiért. T:06 30 931 
2514

Kiadó 100 m² bútorozott lakás 
különálló épületben, kocsibeállási 
lehetõség. T:06 30 964 9246

Érden társasházban 1,5 szobás 
lakás, külön almérõkkel kiadó 48 E 
Ft+rezsi. T:70 578 5696, 70 326 
1809



















Érdligeten kiadó 75 m² külön 
bejáratú összkomfortos tetõtér 
02.15tõl, ár:50 E Ft+rezsi+ 
2 havi kaució. T:06 70 398 1803

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS 

KÖLTÖZTETÉS /LOMTALANÍTÁS 
profi rakodókkal OLCSÓN, bizto
sítással. Vidékre kedvezmény! 
Ingyenes árajánlatért, hívjon akár 
most: 0630/5298244 akár hét
végén is!

KÖNYVELÉS 

Vállaljuk vállalkozók, cégek, tár
sasházak könyvelését és társashá
zak ellenõrzését. Iratokért kérésre 
házhoz megyünk. Iroda Bp X. kerü
letben 06/70/9316294.

Õstermelõk, családi gazdálkodók, 
mezõgazd. vállalkozók könyvelé
sét, bevallását akár visszamenõleg 
is vállalom, Érden és környékén.  
T:06 30 958 9529

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK!  
Tel.: 06309488909

RÉGISÉGGYÛJTÕ

Régiség! Gyûjtõ vagyok. Régi 
bútort, festményt, porcelánt, 
terítõt, szõnyeget, játékot, papír
régiséget egyszóval mindent, ami 
a múltra emlékeztet, készpénzért. 
T:70/2464059, Márta

SZOLGÁLTATÁS













Mûfogsor javítás, alábélelés, 
kapocspótlás, törés, azonnal is! T.: 
0623/363726, Érd, Mérnök utca 
55.

Kandalló, cserépkályha, kemen
ceépítés, átrakás. Hujber László 
T:+ 36 30 394 4246

TÁRSKERESÕ

TÛZIFA

Tüzelõ bükk hasábban 1 m³= 
13 900 Ft, fuvar ingyenes 2 m³tõl. 
Kuglizás megoldható.  
T:06 30 409 4334







ÜDÜLÉSI JOG

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT 

Vízfûtés szerelõ gyorsszolgálat: 
Csap, szifon, wctartály, radiátor, 
elzáró csere javítás. Víz óra besze
relés csere, mosómosogatógép 
bekötés tel:06 70 341 64 17



AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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Szabó Edina érdi pályafutá
sa legnehezebb napjait élhette 
meg a Fehérvár elleni mérkõzés 
után, ugyanis a januári erõltetett 
menet hátralévõ részében javí
tani kellett együttesének. Utolsó 
három hazai bajnokijából kettõt 
vesztett el csapata, ami merõben 
szokatlan volt az utolsó két 

idényben, hozzátéve, hogy ezek 
közül egyik alkalommal sem a 
Gyõr vagy Fradi volt az ellenfél 
a Batthyányban. A DVSC elleni 
összecsapás ideálisnak tûnhetett 
a gyõzelmi ösvényre való vissza
találáshoz. Azt viszont nem 
lehetett elfelejteni, hogy igazán 
három alakulat ellen van törlesz
tenivalója az Érdnek az õszi sze
zon után, amelyek között a Vác 
és Fehérvár mellett éppen a Loki 
volt a harmadik. A pirosfehérek 
még a bajnokság nyitómeccsén 
törtek borsot a felsõházba pályá
zó csapat orra alá, amikor 2828
as végeredmény után elcsentek 
egy pontot. A hétközi idõpont és 
a vereség ellenére természetesen 
a hazai Bközép képviseltette 
magát, de jelezvén, hogy össze
szedettebb és odaadóbb teljesít
ményt vár el az együttestõl, az 
elején még nem eresztette ki a 
hangját. Aztán persze ez elég 
hamar megváltozott. 

Nem teljesen a játék hatá
sára, ugyanis elég sok hibával 
kezdõdött a találkozó. Három 
perc telt el, mire Wolf Alexandra 
megszerezte az elsõ gólt, 
büntetõbõl. Utána Kovács Anna 
jobbszélrõl talált a hálóba, de 
meglehetõsen gyorsan válaszolni 
tudott a Debrecen. Ekkor azon
ban elkezdtek potyogni a gólok 
átlövésbõl, amelyek az utóbbi 
fordulókban nagyon hiányoztak 
érdi oldalon. Szekeres Klára, 
Bognár Barbara és Kovács Anna 
is óriási bombákkal vétette észre 
magát, így hamar megnyugtató 
elõnyt szerzett a hazai csapat. 
Oguntoye Viktória lehúzta a rolót 
a kapuban, a hajdúságiak táma
dójátéka pedig meglehetõsen 
haloványnak tûnt. Bíró Imre 
idõt kért az elsõ félidõ hajrája 
elõtt, de különösebben ez sem 
segített csapatán. Kovács Anna 
másodperceken belül elcsúszott, 
majd rögtön utána remek gólt 
szerzett, így 115ös eredményt 
mutatott az eredményjelzõ. Az 
õ nevéhez fûzõdött az elsõ 30 
perc utolsó találata is, és ugyan 
még kísértett a Fehérvár elleni 
emlék, amikor a félidõben az 
Érd volt elõnyben, ez ebben az 
esetben sokkal megnyugtatóbb
nak mutatkozott. 

Ha volt is valamilyen felzárkó
zási szándéka a Debrecennek, 
az a játékban a legkevésbé sem 
mutatkozott meg. Dakos Noémi 
együttese egyik legjobbja volt, 
és õ szerezte a második játék
rész elsõ gólját, de sokkal több 
öröme nem volt a vendégeknek. 
Kristina Elez kiváló átlövése után 
elõször számolhatott a hazai 
publikum, 199 volt az állás. 
Bíró Imre idõt kért, de csak pár 
percre torpant meg a hazai elõny 
drasztikus növekedése. Alja 

Koren az elsõ félidõben nem volt 
pályán, viszont a másodikban 
remekül kezdett, gyorsan három 
gólt is szerzett. Örömkézilabda 
folyt a parketten, az érdiek pró
bálták nagyon élvezetessé tenni 
a játékot, ha már nem voltak 
igazi izgalmak. Bognár Barbara 
a védõk lába között adott beját
szást a beállónak, de alapvetõen 
olyan könnyedén szereztek gólt 
az érdiek, mintha osztálykü
lönbség lett volna az ellenfe
lek között. A második félidõben 
gyakorlatilag egyszer sem kellett 
felállt debreceni védelem ellen 
támadnia az Érdnek, végtele
nül könnyedén, futószalagon 
szállították a gólokat az éppen 
pályán lévõ érdiek. Fontos kife
jezés, hogy éppen pályán lévõ, 
ugyanis a benevezett játékosok 
közül csak Kisfaludy Anett és 
Tóth Tímea nem volt játékté
ren egy másodpercre sem, de a 
többiek, akik igen, mindannyian 
betaláltak. Herr Anita szemkáp
ráztató, bõdületes gólt szerzett 
ugyan, ennek ellenére érezhetõ 
volt, hogy a DVSC teljesen szét
esett, és meg sem próbált plusz
ellenállást kifejteni. Nõttönnõtt 
az Érd elõnye, Kovács Gréta 
is góllal mutatkozott be, Wolf 
Alexandra pedig beállóból is 
eredményes volt. Oguntoye 
Viktória kiváló teljesítmény után 
az utolsó öt percre elhagyta a 
pályát, Szvetlana Gridnyeva állt 
be a helyére, és már nem is 
engedett újabb Lokigólt. 

A vége igazi gála lett egy tel
jesen szétesett alakulat ellen, 
amely remek lehetõség volt, 
hogy az Érd ismét önbizalmat 
merítsen, mind egyénileg, mind 
csapatként. Külön dicséretes, 
hogy láthatóan nagy motiváci
óval játszottak, és igyekeztek 
minél jobban feledtetni a kisik
lást, ami végül sikerült. Az idény 
legnagyobb arányú sikerével. 

ÉTV-Érdi VSE–DVSC-Fórum
36-16 (15-7)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 nézõ
Játékvezetõk: Hargitai I. Gábor, 
Markó Gábor
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra 2, Kovács 
Anna 5, Szara Vukcsevics 4, 
Balog Beáta 2 (1), Szekeres 
Klára 3, Kisfaludy Anett, Vincze 
Melinda 4, Wolf Alexandra 4 
(2), Kovács Gréta 1, Alja Koren 
4, Bognár Barbara 3, Kristina 
Elez 4, Tóth Tímea
Vezetõedzõ: Szabó Edina
Debrecen: Makai Veronika, 
Lajtos Nóra, Karnik Mercédesz 
1, Szilágyi Ágnes 1, Varsányi 
Nóra 2 (1), Vörös Bettina 1, 
Marincsák Nikolett, Bálint 

Réka, Simsikova Cyntia, Slakta 
Petra, Dakos Noémi 4, Siska 
Pálma 4, Herr Anita 2, Som 
Ildikó 1
Vezetõedzõ: Bíró Imre
Hétméteresek: 4/3, ill. 1/1
Kiállítások: 4, ill. 14 perc

A magyar bajnokság két 
vezetõedzõ hölgye, Szabó Edina 
és Mátéfi Eszter is farkasszemet 
nézett egymással a 13. fordu
lóban. Az Érd szempontjából 
nem ígérkezett könnyûnek a 
Fejér megyei kirándulás, ugyan
is egyre inkább összeérik az 
Újváros Mátéfi Eszter kezei alatt. 
Világosan leszûrhetõ volt ez 
abból is, hogy az FTC is ottha
gyott egy pontot a Kohász ott
honában. A döcögõs érdi szekér 
a Loki ellen ismét meglódult, 
ez a lendület pedig nagyon jól 
jöhetett. 

Hazai vezetéssel indult a 
találkozó, fejfej mellett halad
tak a felek, de mindig a piros 
mezesek vezettek elõször. Wolf 
Alexandra kihagyott hetese is 
közrejátszott ebben, de a 11. 
percben végül csak megszerezte 
a minimális elõnyt az Érd. Elég 
gólszegény volt a mérkõzés, 
hosszú támadások és pontatlan 
befejezések miatt. Szabó Edina 
kért elõször idõt, ami jót tett ala
kulatának, elõször vezettek két 
góllal, Kovács Annának és Balog 
Beátának köszönhetõen. Mátéfi 
Eszter négy perccel késõbb tette 
le a zöld kártyát a zsûriasztalra, 
és õ is tudta rendezni együttese 
sorait. Bódi Bernadett szezon 
közben érkezett a Siófoktól, 
és azóta is húzóember a 
Kohászban, ezúttal a szélsõ 
gólja ért egyenlítést. Ennek elle
nére minimális elõnyt mindig 
az Érd tudott szerezni utána, a 
gólgyártás azonban felgyorsult. 
Szara Vukcsevics egyik összecsa
pása az ellenfél falában rosszul 
végzõdött, az Európabajnok 
beálló nem tudott visszaállni 
a találkozó késõbbi részében. 
Berta Nikolett révén szerzett 
ismét vezetést a Dunaújváros, 
ám elõnyük nem tartott sokáig, 
a hullámzó összecsapáson nem
sokára ismét érdi elõny mutat
kozott, de továbbra is egyenlõ 
erõk harcát láthatták a nézõk. A 
legjobbkor sikerült robbantania 
az Érdnek, mégpedig az elsõ 
játékrész utolsó perceiben. Wolf 
Alexandra és Kovács Anna nyo
mán jutottak háromgólos fórhoz, 
de Mátéfi Eszter idõkérése után 
nagyon fontos találatot szerzett 
még Takács Dusmáta. 

A folytatásban aztán nem 
klappolt az érdi játék, Szabó 
Edina már két és fél perc eltel
tével idõt kért. Ez ismét hatott. 
Kovács Anna nem fogyott ki a 

pontos és fontos lövésekbõl, 
Wolf Alexandra pedig folyama
tosan akcióból volt eredményes. 
2117es érdi elõnynél a Kohász 
kért idõt, mert elúszóban volt a 
hajó. A meccsen minden ilyen
fajta játékmegszakítás valóban 
változást eredményezett, és 
most is tudott hatni tanítványai
ra Mátéfi Eszter. A dunaújváro
siak két legrutinosabb játéko
sa, Ferling Bernadett és Gáspár 
Gabriella vezényelte a pályán 
a hazaiak felzárkózását, ami
vel teljesen nyílttá vált a hajrá. 
Egyenlõ állásnál Szabó Edina 
is kikérte utolsó idejét, így a 
Kohász fordítani nem tudott, de 
tapadt riválisára. Idegõrlõ haj
rában már egyik alakulat sem 
jutott nagy elõnyhöz, viszont 
az Érd emberhátrányban volt 
kénytelen játszani az utolsó két 
percet. Bódi Bernadett büntetõt 
hibázott, ám Sánta Dóra gólja 
után hõssé válhatott volna. Az 
utolsó másodpercekben aztán 
megvillant Kristina Elez, így 
pontosztozkodással ért véget a 
találkozó. 

A tavalyi után ismét drá
mai végjátékot hozott a 
Dunaújváros–Érd mérkõzés, 
és kis híján megismétlõdött az 
akkori végeredmény. A végig 
fejfej melletti küzdelem miatt 
igazságosnak mondható a dön
tetlen. A Vác Székesfehérvárott 
szenvedett vereséget, és ezzel 
mindössze egy pont a két rivális 
közötti különbség, de ismét a 
felsõházban tanyázik az ÉTV
Érdi VSE. Az éppen utánuk, 5. 
helyen álló Kiskunhalas elleni 
meccs pedig kulcsfontosságú 
lesz.

Dunaújvárosi Kohász KA–
ÉTV-Érdi VSE 27-27 (14-16)
Dunaújváros, Városi 
Sportcsarnok, 400 nézõ
Játékvezetõk: Bonifert Ferenc, 
Oláh Viktor
Dunaújváros: Pisák Renáta, 
Török Dóra, Csapó Kyra, Ferling 
Bernadett 6, Gera Szimonetta, 
Vadász Ildikó, Berta Nikolett 3, 
Takács Dusmáta 5, Sánta Dóra 
1, Bódi Bernadett 7 (2), Takács 
Fruzsina 2, Gáspár Gabriella 
2, Rádl Tímea 1, Orbán Lilla, 
Kõvári Barbara Fanni, Kemény 
Dóra
Vezetõedzõ: Mátéfi Eszter
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Kovács 
Anna 9, Szara Vukcsevics, 
Balog Beáta 3, Szekeres Klára 
1, Kisfaludy Anett 1, Vincze 
Melinda, Wolf Alexandra 4, 
Kovács Gréta, Alja Koren 3, 
Bognár Barbara 3, Kristina Elez 
3, Tóth Tímea
Vezetõedzõ: Szabó Edina
Hétméteresek: 3/2, ill. 2/0
Kiállítások: 4, ill. 8 perc

A következõ, 14. fordulóban 
a Kiskunhalas NKSE látogat a 
Batthyány Tornacsarnokba. A 
mérkõzést január 19én 18 órá
tól rendezik.  Szarka András

Két meccsen szerzett 3 ponttal ismét felsõházban az Érd

Egy sima, egy döntetlen

Alja Korent nehezen tudták tartani mindkét mérkõzésen

Mikor Szekeres Klára lendületet vett, hiába erõlködtek a védõk, a labda 
simán átszállt felettük


