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Társadalmi ellenõrzések
Útproblémákkal foglalkozó ellenőrzéseket sze-
retne megszervezni az önkormányzat.

2

Ipartestület
Sokallják az építményadó mértékét az érdi kis-
vállalkozók.

5

Tavaszra készülnek

Az építési munkák ütemezésérõl, a mûszaki ellenõrzésrõl, a vállalkozók kifizetésérõl, 
a munkálatok folytatásáról Simó Károlyt, az Érdi Csatornamû Társulat elnökhelyet
tesét kérdeztük. 4. oldal

Az új rendõrkapitány tervei
A múlt év végén ve
zetõváltás történt az 
Érdi Rendõrkapitány
ságon. Dr. Mihály 
István rendõr dan
dártábornok, megyei 
fõkapitány Pintér 
Lajos rendõr alez
redest bízta meg 
térségünk rendõrka
pitányságának irányí
tásával, míg Öveges 
Kristóf alezredes a rác
kevei rendõrség élén 
folytatja pályafutását. 
 3. oldal

Érdi mûvész Párizsban

Önálló kiállítás nyílt Párizs belvárosában Eõry Emil 
érdi szobrász és festõmûvész munkáiból. A francia 
fõvárosban 2012. december 10én megrendezett és 
2013. február 2án záruló kiállítás több szempontból 
is különlegesnek mondható.  7. oldal

Anonim alkoholisták
Ezúttal a név, azaz a cikkben szereplõ személy 
megnevezése nélkül jelentetünk meg írást. 

11

Báli meghívók
Farsang lévén, számos érdi szervezet, intéz-
mény, alapítvány rendez báli mulatságot.

10

Kézilabda

Gyõri napok következnek 
az ÉTVÉrdi VSE számára. 
Lapzártánk után, január 
22én rendezik a Magyar 
Kupa negyeddöntõjét, 
míg a bajnoki találkozóra 
január 25én kerül sor. 
 16. oldal

Aranyanyu

Anyának lenni természetes 
és nagyszerû feladat. Ám 
olyan anyának lenni, akire 
fogyatékkal élõ gyermeket 
bízott a sors, egész embert 
követelõ, különleges hivatás.  
 13. 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 22-ig tart. 
Feltételeinkrôl, szolgáltatásainkról érdeklôdjön hallásszalonunkban.



közvilágítás, az utak karbantar-
tása. Durván 70 millió forintot 
javasolunk elkülöníteni arra, 
hogy a balesetveszélyes úthibá-
kat ki tudjuk javítani, illetve a 
szükséges javításokat el tudjuk 
végezni. Az egymilliárd forinttal 
szigorúan el kell számolnunk 
– a ráfordításokkal kapcsola-
tos javaslatunkat már elküld-
tük a Belügyminisztériumba, 
december 31-ig pedig el is kell 
számolnunk a fenti összeggel 
– mondta a polgármester. Arra 
a kérdésünkre, hogy mód lesz-e 
idén a választókerületi keret 
meghatározására, T. Mészáros 

András elmondta: meg kívánják 
teremteni annak lehetőségét, 
hogy öt-öt millió forintos keret 
álljon a választókerületek ren-
delkezésére. 

– Szeretnénk a költségve-
tési tárgyalás során olyan fő 
célokat meghatározni, ame-
lyek fontosak lehetnek egy-egy 
adott településrészen, például 
a felszíni vízelvezetés vagy a 
közbiztonság javítása. Két évig 
ugyan nem tudtunk elkülöníte-
ni ilyen keretet, de az azt meg-
előző négy év tapasztalata az, 
hogy a részönkormányzatok jó 
célokra használták fel a válasz-
tókerületenként rendelkezésre 
álló pénzt – tette még hozzá a 
polgármester.

Mint azt már hírül adtuk, 
az állam 70 százalékban (azaz 
a lehető legnagyobb arány-
ban) vállalja át Érd adósságát. 
Újságírói kérdésre válaszolva 
a polgármester elmondta: Érd 
jelenlegi adóssága 12,5 milliárd 
forint körül van, de mivel a 
kötvénykibocsátás nagy része 
svájci frankban történt, az árfo-
lyamváltozástól függően válto-
zik az adósság mértéke is. 

– A település azt szeretné, ha 
a svájci frankban történt köt-
vénykibocsátást teljes egészé-
ben átvenné az állam – mond-
ta T. Mészáros András, aki 
beszámolt arról is: februárban 
megnyithatja kapuit a Bajcsy-
Zsilinszky utcai új orvosi ren-
delő. 

– Javasolni fogom a 
közgyûlésnek, hogy az orvo-
sok mielőbb birtokba vehessék 
az új rendelőt, hogy a bete-
gek gyógyítása végre megfelelő 
körülmények közt történhessen 
– zárta szavait a polgármester.

Végezetül Segesdi János alpol-
gármester számolt be a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából ren-
dezett programokról – erről a 
lapunkban megjelenő meghívó-
ban olvashatnak.

 Ádám Katalin
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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

Az utak állapotával kapcsolatos 
problémák ismertetésével kezd-
te múlt szerdai polgármesteri 
sajtótájékoztatóját T. Mészáros 
András. Mint mondta: tudva-
levő, hogy a csatornafektetés 
után ideiglenesen helyreállított 
utakat a téli időjárás megviseli, 
de mivel a panaszok zöme a 
város egyik oldaláról érkezik, 
arra lehet következtetni, hogy 
itt a kivitelezők rosszabb minő-
ségben dolgoztak. 

– A problémákat többször 
felvetettük a tárgyalások során. 
Mást nem tudunk tenni, mint-
hogy a saját cégünkkel, de a 
kivitelező költségére állíttatjuk 
helyre a balesetveszélyes uta-
kat, ha a kivitelező ezt nem 
végzi el. Szeretnénk a továb-
biakban mind a közútkeze-
lő, mind a mûszaki ellenőrök 
segítségével keményen fellépni, 
hogy ne történjen sem anyagi 
kár, sem baleset a rossz állapotú 
utak miatt. Emellett meg kíván-
juk szervezni az úgynevezett 
társadalmi ellenőrzést is: azok 
a lakók, akik úgy érzik, szeret-
nének szerepet vállalni ebben 
– akár azért, mert van megfelelő 
szaktudásuk, akár azért, mert 
régóta az utcájukban élnek, és 
tisztában vannak a helyi viszo-
nyokkal –, részt vehetnének 
a megbeszéléseken, és képvi-
selhetnék saját, illetve az utcá-
jukban élők érdekeit. Ezzel azt 
célozzuk, hogy ne csak szak-
mai, illetve pénzügyi nyomás 
legyen a kivitelezőkön, hanem a 
lakosok elvárásait is érezzék, és 
nyilvánvaló legyen számukra: 
csak jó munkát tudunk átvenni 
és kifizetni – hangsúlyozta T. 
Mészáros András, aki arról is 

beszélt, hogyan kívánja beosz-
tani az önkormányzat azt az 
egymilliárd forintot, amelyet 
Érd városa kapott kötelező fel-
adatai ellátásra.

– A költségvetés első olva-
satát február 14-én terjesztjük 
elő. Ebben már tételesen meg-
fogalmazódik az egymilliárd 
forint felhasználása. Remélem, 
március elején véglegesen el 
is fogadjuk a költségvetést, és 
segítségével az iskolák, óvodák 
mûködtetésének problémái 
megoldódnak. Igaz, különösebb 
probléma most sincs – mint azt 
már említettem, a közterület-
fenntartóval megállapodtunk, 
hogy továbbra is az iskolák ren-
delkezésére állnak; a munkát 
kiszámlázzák az önkormány-
zatnak, mi pedig elszámolunk 
az állammal, amely januártól 
az iskolák fenntartója és üze-
meltetője. A magunk részéről 
biztosítjuk a forrásokat és lehe-
tőségeket ahhoz, hogy a szak-
mai munka fennakadás nélkül 
folyjék, addig is, míg minden 
szerződés aláírásra nem kerül. 
Az egymilliárd forintból 429 
millió forint arra megy el, hogy 
az iskolák üzemeltetéséhez a 
szükséges forrást biztosítsuk 
a fenntartó számára – jegyez-
te meg T. Mészáros András. 
A polgármester kérdésünkre 
elmondta azt is: az egymilliárd 
forint csak az önkormányzat 
kötelező feladataira fordítható.

– Ez az összeg segítségünk-
re van abban, hogy valóban 
jó színvonalon tudjuk ellátni 
ezeket. Kötelező feladat példá-
ul az óvodák, közintézmények 
mûködtetése, a közétkeztetés, 
a városüzemeltetés – például a 

Úthelyzet: társadalmi ellenõrzést szervezne az önkormányzat

Idén várhatóan lesz választókerületi keret
Az állami adósságátvállalásról, illetve az egymilliárd forintos állami segítségrõl 
beszélt múlt szerdai sajtótájékoztatóján T. Mészáros András. A polgármester el-
mondta azt is: vissza szándékozzák hozni a választókerületi keretet, ami várhatóan 
öt-öt millió forint lesz. Szó esett arról is, hogy az útproblémákkal kapcsolatban az 
önkormányzat szeretné megszervezni az úgynevezett társadalmi ellenõrzést, és 
hogy februárban megnyithatja kapuit a Bajcsy-Zsilinszky utcai orvosi rendelõ.

Februárban megnyithatja kapuit a Bajcsy-Zsilinszky utcai új orvosi rendelõ 
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Aluljáró-hírek
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő – NIF – Zrt. tájékoztatása 
szerint február elején kezdődik a Duna utcai aluljáró építése.

A környező utcák felvonulási területként szolgálnak a mun-
kálatokhoz.

A Varjú utcai-Bíbic utcai gyalogos aluljárót a NIF Zrt. közlése 
alapján április végére átadják és járható lesz.

Tisztelt 10. és 11. 
választókerületi lakosok! 

A Parkvárosi Településrészi 
Önkormányzat 2013. janu-
ár 30-án (szerdán) 18:00 
órától a Teleki Sámuel 
Általános Iskolában, a 11-
es teremben (2030 Érd, 
Törökbálinti u. 1.) tartja 
a következõ ülését, amely-
re mindenkit szeretettel 
várunk! 

Dr. Veres Judit
elnök

Meghívó

a Tusculanum – Postástelep 
Településrészi  
Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2013. január 28-án 
(hétfõn)

 18:00 órakor 
kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Gárdonyi Géza
Általános Iskola
és Gimnázium

(2030 Érd,
Gárdonyi Géza u. 1/b.)

Meghívó

a Dombos – Fenyves 
Parkvárosi 

Településrészi Önkormányzat
(9. és 12. választókerület)

2013. január 29-én
 (kedden)

 17:00 órakor
 kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Teleki Sámuel

Általános Iskola
(2030 Érd,

Törökbálinti u. 1.)
11-es terem

Meghívó

a Tisztviselõ- és Újtelepi 
Településrészi  
Önkormányzat

(2. és 3. választókerület)

2013. január 30-án
 (szerdán) 

17:00 órakor 
kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:

Batthyány
Általános Iskola

(2030 Érd,
Fácán köz)
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Érden soha nem kellett lejtőt 
keresni. A szánkó akár az utcán 
is szaladhatott ebben a dimbes-
dombos tájban, az ötvenes évek-
ben az autóforgalom sem zavarta 
a gyerekeket, s legtöbb helyen a 
szilárd burkolat vagy a bukkanó-
ként használható keresztben futó 
járda is hiányzott. Az egykorúak 
akkoriban is összeverődtek, a 
lesiklás lázas izgalma fokozta a 
gyermekricsajt, a felnőttek pedig 
szoronghattak, hogy az útke-
reszteződéseknél mûködik-e a 
sarokfék. A kocsma elé kiálltak 
a mûintézet rendszeres látoga-
tói, ilyenkor az ő bosszúságuk 
is elpárolgott a kevert illatával, 
a hosszúlépés buborékjaival 
együtt. A tél mindent eltakar, ha 
akar. Még a bokrok alá kihordott 
szemetet, sittet is. A lepel ápol, 
és elfedi botlásainkat is. Mert 
Magyarországon két dolog miatt 
lehet bosszankodni: ha nem esik 
a hó télen, és ha esik. A fehér 
karácsony is visszavetül az idil-
li gyermekkor világába, a „mi 
időnkben bezzeg” nagy havak 
voltak, ám ha ma lep meg min-
ket a természet, akkor csak a 
közlekedési nehézségek és a hó-
eltakarítás mindennapi gondjai 
vetődnek fel. Annyi hómunkás 
még nem született, annyi hóekét 
toló teherautót még nem gyártot-
tak, amennyi lelkileg elég lenne 
annak, aki gyalog botorkál, 
vonatra, avagy autóbuszra vár, 
esetleg arra kényszerül, hogy 
beálljon az autóval közlekedők 
araszoló sorába. Sajnos vagy 
szerencsére ezen az égtájon, 
ezen a földrajzi övezeten tény-
leg csak néhány nap, maximum 
néhány hét havas az évből. Ha 

téli örömökre vágyunk, itthon 
vagy külföldön, nekünk utazni 
kell a hegyekig, ahol hónapokig 
is megmarad a szórakozást kíná-
ló természetes fehér „burkolat”.

Ilyenkor a városiasodás 
manapság oly divatos jelei is rej-
tőzködnek. Az igényesebb kör-
nyezetrendezés, a reprezentatív 
városközpont kialakítása Érden 
is feladat, miközben egészséges 
kihívásnak tekinthető, hogy a 
lakókörzetek sokfélesége újabb 
és újabb megoldandó közfelada-
tot ruház az önkormányzatra. 
A településen belül él az a regio-
nalitás, amely Érden belvárosi, 
parkvárosi, kertvárosi közös-
ségeket szervez. A központ 
létrehozása, fejlesztése minden 
fölösleges centralizációs törek-
vés mellőzésével is szükséges 
és elengedhetetlen. Az otthonos-
ságot éppen a közösségteremtő 
tér adja, ahol a tágasság és az 
intimitás egymásba ér, ahol a 
kereskedelem és a szolgáltatás 
nagyobb egységei mûködnek. 

A múlt század városiasodá-
sának burkolóanyagai Érdet 
többnyire elkerülték, akkor 
még község volt a közösség. 
A bazaltkocka és a sárga kera-
mit lecserélése itt aligha jelentett 
gondot, de az kétségtelen tény, 
hogy a rendezett virágágyások, a 
színes mûkő burkolatok, a kerti 
bútorok, a mesterséges vízfolyá-
sok, a parkosítás Érdet is utolér-
te. Ezen a gyümölcstermő, ker-
tészkedő környéken mindenki 
tudja, hogy aki fát, virágot ültet, 
az állandó feladatot talál magá-

nak. Télen, a hóbuckák alatt 
is élet van, a városi növényzet 
várakozik, az alvó rügyek éber 
álomban várják az enyhülést, 
a fák talaját, ágait is rendezni 
kell a hóolvadás után, a dísz-
burkolatnak meg semmi nem 
árt annyira, mint a rászáradó 
só vagy a csúszást gátló ottha-
gyott morzsalékanyag. Állandó 
gondozást kíván a városokban 
nyáron enyhet adó szökőkút is. 
Ilyenkor a jégtől, az elfagyás-
tól, utóbb a tisztántartásáról, a 
vízfolyás mozgásáról kell gon-
doskodni. 

Ne áltassuk magunkat, a város 
mindennap igényli, hogy figyel-
jenek rá; ha már megteremtet-
tünk valamit, akkor azt ápolni 
kell. A környezetalakítás is a kul-
túra része, a Dalmát tengerparti 
városok szûk utcájában bámulja 
meg az ember azt a mûveltséget, 
ami itt az Érd–Ercsi-hátság, az 
érdi, Tétényi-fennsík évezredek 
óta lakályos térségeiben is honos 
volt. A márvány, félmárvány bur-
kolatok talpak által ragyogóra 
fényezett felszínét. Ezek tudtak 
építkezni itt is-ott is! Érd a maga 
kényszerû tervszerûségével, a 
robbanásszerû fejlődésből faka-
dó párhuzamos városfejleszté-
si feladatoknak köszönhetően 
mérlegel. A föld alá tett köz-
mûvek, a mindennapi élethez 
elengedhetetlen háttérszolgál-
tatások, a befektetett összegek 
nagysága azt a felelősséget 
sugallja, hogy amit építünk, azt 
nem bonthatják meg a rögtön-
zések, azt nem rombolhatja a 
meggondolatlanság. 

Köztereink is meghatározzák 
közérzetünket. � Antall�István

Díszburkolat

Táncol az ország, vagy leg-
alábbis báloz. Ha valaki kicsit 
továbblapoz jelen újságpél-
dányban, jó néhány meghívót 
talál különböző érdi szerve-
zetek, oktatási és egyéb intéz-
mények farsangi rendezvénye-
ire, és ez hasonlóképpen van 
mostanában az egész ország-
ban. Persze, tudjuk, farsang 
időszakát éljük, és ez tart is 
egészen február 19-ig, tehát 
nincs ezen semmi csodálkoz-
nivaló. Legfeljebb a maszko-
kon, a napjainkban használa-
tos jelmezeken és a – nem-
csak bálokon felvett – divatos 
álarcokon lehetne eltûnődni, 
de hát ezekről sok szó esik 
mostanában mindenfelé. 
Érdemesebb szemügyre venni 
ezúttal is a jelenség, a folyamat 
emberi oldalát, vagyis a ren-
dezvények főszereplőit; a tán-
cosokat és magukat a táncokat. 
Természetesen nem a csetlő-
botló ovisokról vagy a szalag-
jukat avató – nemrég lapunk-
ban is bemutatott – derûs arcú, 
tiszta tekintetû gimnazistákról 
van szó, hanem az ilyenkor 
menetrendszerûen előkerülő, 
rutinos parkett-szereplőkről. 

Sokan vannak, és egyre töb-
ben. Nem társaságuk létszáma 
növekszik, szurkolóik legfel-
jebb egyre hangosabbak, és 
már néhány fiatalt is sikerült 
megnyerni a produkciókhoz. 
Egyre nagyobb viszont a vezér-
táncosi szerepre vágyakozók 
száma. Igaz, néhányan belát-
ták, hogy az általuk ismert 
és korábban számos sikert 
hozó koreográfiák már nem 
népszerûek, és visszavonultak 
a fellépésektől, de nyomuk-
ban megjelentek az újak. Van, 
aki tüskésre zselézett hajjal, 
szigorúan összevont szemöl-
dökkel aprózza a figurákat, 
olykor külföldi koreográfusára 
pillantva: jól csinálom, ugye? 
A szemüveges, félrehajtott fejû 
táncost már láttuk többször is 
korábban – ő volt, aki néhány 

éve csúnyán megtévesztette 
a közönséget, rossz irányba 
tett lépéseket, de ezt utólag 
őszintén be is ismerte. Most új 
figurákkal próbálkozva bízik a 
sikerében – igaz, korábbi tánc-
partnere minden fellépésénél 
megpróbál szelíd mosollyal elé 
lépni. 

Figyelmet kelthet egy fogyat-
kozó létszámú, csizmaszárat 
csapkodó társaság is. Õk a szín-
pad teljesen másik oldaláról 
érkeztek, kérdés, hogy a bemu-
tatott, kétségtelenül figyelemre 
méltó népi motívumok mögött 
milyen valós értékek rejtőznek, 
mert ezekből egyelőre nem sok 
látszik. A sok jól fésült fellépő 
mellett – talán többek örömé-
re – a háttérből előbukkant 
egy borzas fejû, korábban már 
látott szereplő is. Serényen, 
igyekezettel, szaporán lépked 
erre is, arra is, hol egy kicsit 
jobbra, aztán valamennyit 
balra, később visszafelé egyet-
kettőt – azt mondta, ennek az 
új mûsornak még csak az ele-
jén tart, de majd belejön.

Megállapíthatjuk tehát, hogy 
ez idő szerint sok bál van, 
sokféle mûsorral és szerep-
lővel, de ez semmiképp nem 
lehet baj. Akinek kedve van, és 
kíváncsi a mûsorokra, többre 
is elmehet. Megismerkedhet 
különféle koreográfiákkal, így 
teremtve lehetőséget magának 
arra, hogy eldöntse: melyik 
produkció a legjobb. Melyik 
tánc és melyik táncos tetszik 
neki a legjobban, melyik az, 
amelyikhez szívesen csatla-
kozna.

Annyi bizonyos, hogy a tán-
cos mulatságok szezonja meg-
kezdődött. Aligha tévedünk 
azonban, ha azt gondoljuk, 
hogy az igazi tánc még ezután 
jön.

A szerkesztõ jegyzete

Bálok szezonja

Pintér Lajos az Érdi Rendőr-
kapitányság megbecsült rend-
őreként immár két évtizede tel-
jesít szolgálatot. Amikor inter-
júra kértük, elsősorban arra 
voltunk kíváncsiak, irányítása 
alatt mi és mennyiben változik 
meg az érdi rendőrségen? 

– A közelmúltban 12 évig a 
tárnoki, tavaly óta pedig a száz‑
halombattai rendőrőrs parancs‑
noka is volt. Hogyan fogadta az 
újabb, még nagyobb felelősséget 
igénylő megbízatást?

– Ez a kapitányságvezetői 
megbízás nagy megtiszteltetés 
számomra, ugyanakkor alázattal 
is fogadtam, mert a rendőri hiva-
tás, ezen belül pedig egy ekkora 
kapitányság irányítása renge-
teg feladattal járó szolgálatot is 
jelent. Húszesztendős rendőri 
szakmai munka áll mögöttem, 
amit az érdi rendőrkapitány-
ság kötelékében töltöttem el. 
Két évtizeddel ezelőtt a Mihály 
István r. alezredes által veze-
tett Érdi Rendőrkapitányságra 
szereltem föl, és az ő vezetése 
alatt teljesítettem szolgálatot. 
Mihály István r. dandártáborno-
kot tavaly szeptemberben kine-
vezték a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság élére. December 
közepén behívatott, és közölte 
velem, hogy a megyében – így 
Érden is – rendezettebb, össze-
szedettebb és határozottabb 
rendőrségi munkát szeretne, 
és céljai elérésében elsősor-
ban az általa jól ismert beosz-
tottaira kíván támaszkodni. 
A főkapitány úr meggyőződése, 
hogy nemcsak a statisztikákon 
kell javítanunk, hanem a rend-
őrség lakossági elfogadását is 
erősítenünk kell. A rendőrnek 
nemcsak szolgálni, de szolgál-
tatni is kell, és főkapitány úr 
többek között a régi, jól bevált 
módszerekre szeretne támasz-
kodni, ebben a régi kollégáira 
is számít. Ezért bízott meg hat 
hónap időtartamra a kapitány-
ságvezetői feladatok ellátásával.

– A „szolgálunk és védünk” 
jelmondatot jól ismerjük, de 
pontosan mit értenek szolgálta‑
tás alatt?

– A rendőrség megjelenése 
legyen mindig kifogástalanul 
kultúrált. Intézkedése során lép-
jen fel határozottan, de legyen 

korrekt, pontosan tudja, mikor, 
mi a feladata, és megfelelően 
kezelje az adott helyzetet! Az 
állampolgár, ha bármi rendel-
lenességet észlel, legelőször a 
rendőrséget hívja. A helyszínre 
érkező rendőrnek mindig haté-
konyan kell intézkedni az adott 
helyzetben. Érden az elmúlt 
időszakban folyamatosan növe-
kedett az állomány létszáma. Az 
elméleti képzésből frissen érke-
zett fiatal kollégáknak meg kell 
tanulniuk „élesben”, a gyakor-
latban helytállni. Nekünk, akik 
régen szolgálunk itt, fő felada-
tunk őket segíteni, a gyakorlat-
ban kiképezni. Nem mindegy, 
hogy hogyan, milyen tapasztala-
tot szereznek, és milyen módon 
érvényesítik a hétköznapokban 
mindazt, amit elméletben meg-
tanultak! A korábbi időszak 
hibáiból tanulni kell, azokat ki 
kell javítani, és mindazon mód-
szereken változtatnunk kell, 
amelyek a bûncselekmények 
felderítésében nem hozták meg 
a várt eredményt. Fontos felada-
tunk, hogy javítsuk a közbiz-
tonságot, mert ezáltal javul az 
állampolgárok szubjektív biz-
tonságérzete, valamint a rend-
őrség általános megítélése is. 

– Milyen konkrét változásokat 
helyezett kilátásba?

– A kapitányságon eltöltött 
húsz esztendő szolgálati idő 
tapasztalatai alapján jól isme-
rem a térséget, az összes elő-
nyével és hátrányával együtt. 
Ezenkívül a munkám során két 
biztos, stabil oszlopra támasz-
kodhatok. Egyik a családi háttér. 
Feleségem, akivel 25 éves háza-
sok vagyunk, a 19 éves fiam és 
a 16 éves lányom mögöttem áll-
nak, és mindenben támogatnak. 
A másik oszlop a kollégáim, a 
parancsnoktársaim, akik tudják, 
mit várok el tőlük, bíznak ben-
nem, és én is számítok rájuk. 
Mindenekelőtt a közrendvédel-
mi szolgálat hatékonyságának 
növelésén dolgozunk. Fontos a 
bûnügyileg fertőzött területeken 
folyamatosan biztosított rend-
őri jelenlét. Érden a városköz-
pontba, Ófaluba, Parkvárosba, 
Tárnokon az Öreghegyre irányí-
tott járőrszolgálatot vezényel-
tünk, ezenkívül minden olyan 
területen folyamatosan járőrö-

zünk, ahol ez indokolt. Minél 
gyakrabban és minél hosz-
szabb ideig ott vannak a kol-
légák, annál jobban szûkítjük 
az elkövetők mozgásterét, meg-
akadályozzuk őket a további 
bûncselekmények elkövetésé-
ben. Jelentős visszatartó ereje 
van annak, ha olyan helyekre 
összpontosítjuk a járőri erőket, 
ahol jellemzően előfordulnak 
bûncselekmények. Konkrét 
példa volt erre Ófalu, ahol a meg-
erősített járőrözésnek köszön-
hetően szinte megszûntek a 
bûncselekmények. Ugyanakkor 
a kapitányságon belül szigo-
rúbb, fegyelmezett, de a lakos-
ság irányában maximálisan 
szolgálatkész rendőrséget kívá-
nok felépíteni. A rend őrei akkor 
végezhetnek igazán jó munkát, 
ha ők maguk is jó példával szol-
gálnak. 

– A lakosok néha arra panasz‑
kodtak, hogy a kis értékû károk‑
kal nem szívesen foglalkoztak a 
rendőrségen. Olykor le is beszél‑
ték a sértettet arról, hogy felje‑
lentést tegyen…

– Nem szabad aszerint megkü-
lönböztetni, kezelni egy ügyet, 
hogy „kisebb” vagy „nagyobb” 
súlyú-e a bûncselekmény, mert 
annak az embernek, akinek 
a sérelmére elkövették, a kis 
érték is felbecsülhetetlen. Ha 
valakit bármilyen sérelem ért, 
elkövettek ellene valamit, neki 
az hatalmas probléma, amit 
semmiképpen sem bagatelli-
zálhat el az a rendőr, akitől a 
károsult segítséget remél. Ha 
valakit sérelem ér, és erről beje-
lentést tesz a rendőrségen, azt 
komolyan kell kezelni. Minden 
ügy fontos, nincs jelentéktelen 
vagy kevésbé fontos esemény. 
A lényeg, hogy minden ügynek 
legyen „gazdája”, aki felveszi, 
és folyamatosan tartja a kap-
csolatot a sértettel, és akihez 
bármikor bizalommal fordulhat 
a bejelentő. Nincsenek kis és 
nagy súlyú ügyek, csak megol-
dásra, felderítésre váró ügyek 
vannak! 

– A lakosság akkor érzi magát 
biztonságban, ha minél több 
rendőrt lát az utcán. Lehet‑e a 
rendőri jelenlétet tovább fokozni 
városunkban?

– Lehetséges, és kell is, de 

„A vezetõi megbízatás számomra megtiszteltetés és szolgálat”

Ismét új rendõrkapitánya van térségünknek
A múlt év végén vezetõváltás történt az Érdi Rendõrkapitányságon. Dr. Mihály 
István rendõr dandártábornok, megyei fõkapitány Pintér Lajos rendõr alezredest 
bízta meg térségünk rendõrkapitányságának irányításával, míg Öveges Kristóf 
alezredes a ráckevei rendõrség élén folytatja pályafutását. 

az Érdi Rendőrkapitányság 
személyi állománya maximá-
lisan feltöltött, az elmúlt idő-
szakban 30 fő rendőrrel gya-
rapodtunk. A rendőri jelenlé-
tet úgy tudjuk növelni, ha a 
rendőreink az önkormányzatok 
által támogatott szabadidőben 
végzett rendőri többletszolgá-
latot végezhetnek. Ez egy jól 
mûködő, korábban bevett gya-
korlat, hiszen az önkormányza-
ti ünnepségeken, rendezvénye-
ken is a normál szolgálatunkon 
kívül megerősítésként – a köz-
terület-felügyelettel, polgárőr-
séggel közösen is – folyamato-
san tudtuk biztosítani a rendőri 
jelenlétet. Minden települé-
sen, Érden, Százhalombattán, 
Tárnokon, Diósdon, Sóskúton 
és Pusztazámoron is van erre 
támogatás a képviselő-testületek 
részéről, ami többlet erőt jelent, 
és tovább fokozza a rendőrségi 
munka eredményességét.

– Pontosítaná, hogy ez valójá‑
ban mit jelent?

– Az önkormányzatok támo-
gatásának köszönhetően a 
rendőrök többletmunkát végez-
hetnek, így a közbiztonsági 
helyzetre tekintettel igény sze-
rint is teljesíthetnek szolgálatot. 
Ennek az az előnye, hogy ahová 
kérik, ott látja el szolgálati fel-
adatait, nem vezénylik más-
hová. Egyébként ki kell emel-
nem, hogy a kapitánysághoz 
tartozó települések polgármeste-
reivel példaértékû a rendőrség 
együttmûködése, és az önkor-
mányzatok erejükhöz mérten 
eddig is készségesen támo-
gatták a munkánkat. Ezt a jó 
kapcsolatot szeretném tovább 
ápolni, szélesíteni. A régió pol-
gármestereivel régóta ismerjük 
egymást, eddig is folyamatosan 
tartottuk a munkakapcsola-
tot a Közbiztonsági Egyeztető 
Fórumokon, a különböző 
bizottsági üléseken és értekez-
leteken, valamint a rendőrsé-
get értékelő éves beszámolók 
során. Együttmûködésünk kivá-
ló, naprakész. Bálint�Edit

Pintér Lajos: Nincsenek kis és nagy súlyú ügyek, csak megoldásra, felderítésre váró ügyek vannak
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a város bizonyos részein már 
így is nagy mértékben nehezí-
tette. Ezt tovább fokozni már 
nem lehetett. Ha „csak” 500-
600 szakaszt kellett volna csa-
tornázni, talán nem éreznénk 
ekkorának a felfordulást, de a 
mostani 1500 szakasz esetén 
azért meglátszik a városon a 
munka. Megjegyzem, korábban 
ütemenként két-három évente 
10-15 utcát csatornáztak. Tehát 
nagyon nehéz bármi máshoz 
hasonlítani azt, ami most van.

– Korábban felmerült, hogy 
mikor és ki veszi át az elkészült 
munkát? Mikor fizetik ki a kivi-
telezőket?

– A beruházó az EU-s szabá-
lyok szerint megbízott egy ú.n. 
„FIDIC” Mérnök szervezetet, 
amely egyben ellátja a mûszaki 
ellenőri feladatokat is. Ez a 
szervezet a szabályok szerint 
független mind a beruházótól, 
mind a kivitelezőktől. Feladata 
az, hogy ellenőrizze; minden 
a megkötött szerződés szerint 
történik-e? A Mérnök egyfajta 
„döntőbíró”: ha a beruházó és 
a kivitelező álláspontja eltér 
(mondjuk a munka minősé-
gét illetően vagy a szerződés-
ben előírtak értelmezésében), 
akkor az európai szabályrend-
szer (FIDIC) szerint először a 

Mérnök dönt. Tehát a kivitele-
zők akkor kaphatnak pénzt, ha 
a Mérnök igazolja a beruházó-
nak, hogy a szerződés szerint 
jár nekik.

– Hogyan történik a munkák 
kifizetése?

– A kifizetések tekintetében 
egy olyan szabályrendszert állí-
tott fel a Mérnök, hogy mindig 
annyit igazolnak teljesítésre, 
amennyit az adott munkafázis 
jelent. Így például miután a csö-
veket lefektették és kipróbál-
ták, a kivitelező megkaphatja az 
ellenérték 65%-át. Ha a minő-
ségi próbák megfelelnek, és az 
útburkolat megfelelően helyre 
van állítva, akkor kaphatja meg 
a következő 20%-ot. Amikor 
üzembe helyezik az adott sza-
kaszt, akkor kaphat újabb 10 
%-ot, míg a maradék arra van 

fenntartva, hogy ha a szenny-
vízcsatorna mûködése során 
derülne ki valamilyen rejtett 
hiba, akkor a garanciális javítá-
sokra meg legyen a fedezet.

– Tavaly év végén arról szóltak 
a hírek, hogy Érd is EU önerő 
támogatást kapott. Mire hasz-
nálják fel az így kapott támo-
gatást?

– Nagyon nagy segítséget 
jelent a kormány döntése, 
miszerint az önkormányzatokat 
ilyen formában is támogatja. 
Korábban már beszámoltunk 

róla, hogy az építési munkák 
ellenértékét nagyjából három 
forrásból fedezik: a legnagyobb 
részt az EU-s források adják, 
azonban az önrészt az érintett 
ingatlantulajdonosoknak és az 
önkormányzatnak kell előte-
remteni. Azt a saját részt, amit 
nem fedez az ingatlantulajdono-
sok befizetése, az önkormány-
zat hitelből tervezte fedezni, 
amelynek törlesztőrészleteit a 
szabályok szerint be kell építeni 
a majdan fizetendő csatorna- 
díjba. Az, hogy most a kormány 
erre a részre támogatást nyújt, 
azt jelenti, hogy kevesebbet kell 
beépíteni a díjba. Azaz: nem fog 
olyan mértékben emelkedni, 
mint akkor emelkedne, ha nem 
lenne az önerő-támogatás. 

– Mire lehet számítani, mikor 
folytatják a munkákat? 

– A csatornafektetést, azaz az 
ásást akkor lehet folytatni, ha 
tartósan 5-10 fok fölött várha-
tó a hőmérséklet. Véleményem 
szerint március előtt nehezen 
elképzelhető földmunka. Az 
utak végleges helyreállítása 
szintén tavasszal kezdődik és 
őszig be kell fejezni. Addig az 
ideiglenes úthelyreállítást kell 
olyan szinten fenntartaniuk, 
ami nem okoz közvetlen bal-
esetveszélyt.

– Reményeink szerint hama-
rosan kihirdetik a köztéri 

átemelőkre kiírt közbeszerzés 
eredményét és megkezdődik 
az átemelők telepítése is. Ez a 
feltétele annak, hogy sok sza-
kaszon megkezdődhessenek a 
rákötések. Tehát a legtöbb sza-
kaszon a rákötés 2013 őszén 
kezdődhet és várhatóan 2014 
tavaszáig tart majd. Ott, ahol 
a jelenlegi átemelő kapacitás 
megengedi és van befogadó 
csatorna, már tavaly ősszel 
elkezdtük az üzembe helyezés 
előkészítését. Sok adminiszt-
rációs és hatósági akadályba 
ütköztünk, azonban mostanra 
már látszik a fény az alagút 
végén: az első mintegy 3,5 km-
t jelentő szakaszon lezárulni 
látszik a mûszaki átadás. Ez azt 
jelenti, hogy hamarosan szeret-
nénk értesíteni az érintetteket: 
kezdhetik a rákötéseket. 
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Napjainkban meglehetősen vál-
tozékony az időjárás: havazik, 
néha fagy, néha felenged, így 
természetes, hogy télire leálltak 
a csatornaépítéssel. Ezért elő-
ször is azt kérdeztük:

– Mit jelent a leállás, és hol 
tart az érdi szennyvízcsatorna-
építési projekt?

– Ha a folyamat időbeli lefo-
lyását tekintjük, látható, hogy 
a nehezén már túl vagyunk. Ha 
pedig a mostani helyzetet néz-
zük, akkor azt kell mondanom: 
ez az az időszak a projekt során, 
amikor ideiglenes állapotban 
van nagyon sok érdi utca, és 
ez bizony az ott lakók türelmét 
próbára teszi. Ezúton is szeret-
nék köszönetet mondani min-
denkinek, aki ezt megértéssel 
fogadja, tudva, hogy a mosta-
ni kellemetlenségek átmeneti-
ek. Annak érdekében kell ezt 
elviselnünk, hogy elérhessük a 
közösen kitûzött célt: megva-
lósulhasson Érden az évszázad 
beruházása.

– Nem lehetett volna úgy üte-

mezni a munkákat, hogy télire 
ne maradjon ideiglenesen hely-
reállított utca?

– Nem. Van egy EU-s szabály, 
miszerint a projekt megkezdé-
sétől 2 éve van a beruházónak 
arra, hogy befejezze a mun-
kákat. Lehet, hogy ez nem a 
legéletszerûbb, és ritkán van 
olyan eset, mint Érden, ahol az 
összes utca 70%-át kell ilyen 
rövid idő alatt megépíteni, de 
akkor is ezek a szabályok, eze-
ket kell betartani. Ha csak a 
nyári hónapokban építettek 
volna csatornát, szinte kizárt, 
hogy 245 km hosszan meg 
lehetett volna építeni a teljes 
mennyiséget.

– Érden 2011 szeptemberében 
kezdték el az első utcákat és 
2013 szeptemberére kell befe-
jezni – az utcák végleges hely-
reállításával – minden építési 
munkát. Tavaly láthattuk, hogy 
olyan hetek is voltak, amikor 
egyszerre 150-160 utcaszaka-
szon dolgoztak. Ez a normál 
napi életvitelt és közlekedést 

Téli leállás a csatornaépítés folyamatában

Elõkészítik a tavaszi munkákat  
Az építési munkák ütemezésérõl, a mûszaki 
ellenõrzésrõl, a vállalkozók kifizetésérõl, a munkála-
tok folytatásáról Simó Károlyt, az Érdi Csatornamû 
Társulat elnökhelyettesét kérdeztük.

A munkák ütemezése

A források megoszlása

aktuális

Felhívás
A Pest Megyei Területi Gyer
mekvédelmi Szakszolgálat és 
Intézményei gyermekfelügyelő 
munkatársat keres érdi lakásottho
nába.
  A leendő munkatárs feladata: a 
lakásotthonban élő gyermekek és 
fiatalok teljes körű ellátásának segí
tése, gondozása.  

A jelentkezés feltétele: 
–    Érettségi bizonyítvány (OKJs 

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
20/6690851es telefonszámon. A 
jelentkezéshez rövid önéletrajzot és 
a végzettséget igazoló dokumen
tum másolatát kérjük megküldeni 
Szécsényi Sándor igazgatóhelyettes
nek az igh@pmtegyeszi.hu email 
címre.

A Szociális Gondozó Központ, Érd  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

családgondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Nyírfa utca 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Családok Átmeneti Otthonában élő családok 
gondozása, autonómiájuk, önmaguk iránti felelősségük kialakítása a szakmai irányelveknek megfelelően.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 •  Főiskola, felsőfokú szociális alapképzettség pszichológus, pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek és ifjúságvé

delmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, ped. előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, 
hittanár, hittantanár

•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. február 11. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt, a 06 23 520 362 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2013 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.
•  Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy@szocgond.hu Email címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt 
feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érdi Honlap  2013. január 21.

EU + Állam

Ingatlantulajdonosok

Önerő Alap

Önkormányzat
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Az Érdi Ipartestület szeretne 
tárgyalni a városvezetéssel a 
nem lakás céljára használt épü-
letek helyi adóját illetően, mivel 
az önkormányzat november 30-
i rendeletével úgy módosította 
ennek mértékét, hogy az adó 
megfizetése egyes vállalkozókra 
nézve jelentős többletterhekkel 
jár – mondta lapunknak Csóli 
Csaba, az ipartestület ügyveze-
tő igazgatója.

A vonatkozó rendelet szerint 
nem lakás céljára szolgáló épít-
mény után négyzetméteren-
ként 880 forint adót kell fizet-
niük évente a vállalkozóknak, 
ami 10 százalékos növekedést 
jelent a 2010-ben megállapított 
négyzetméterenkénti adóhoz 
képest. Ennél jóval jelentősebb 
változás az, hogy idén január-
tól a „hitelintézeti, pénzügyi 
vállalkozási, biztosítási, egyéb 
pénzügyi tevékenység, vala-
mint távközlési, energiaellátó 
vállalkozási tevékenység céljára 
szolgáló építmény után 1700 
Ft/m2”, illetve „bolti kiskeres-
kedelmi, valamint gazdasági 
tevékenység céljára szolgáló 
építmény után, amennyiben 
annak hasznos alapterülete a 
300 m2-t meghaladja 1700 Ft/
m2” adót kell megfizetniük a 
vállalkozóknak, függetlenül 
attól, hogy az adott építményt a 

tulajdonos rendeltetésszerûen 
használja-e. 

– Tisztában vagyunk azzal, 
hogy más megyei jogú váro-
sokban a vállalkozók ennél 
magasabb adót is fizethetnek. 
Érd azonban sajátos helyzet-
ben van: a megyeközpontként 
funkcionáló városokban jelen-
tős ipar, gazdaság mûködik, 
hiszen egy megye lakossága 
intézi ott ügyeit, bevásárlásait, 
városunk viszont a kétmilliós 
főváros mellett helyezkedik el, 
és az itteni vállalkozásoknak 
Budapest vállalkozóival kell 
versenyezniük, ami rendkívül 
nehéz, hiszen az érdiek jelentős 
része a fővárosban veszi igénybe 
a szolgáltatásokat, nem pedig itt 
helyben. Úgy vélem tehát, hogy 
ez az új adórendelet negatív 
üzenetet hordoz a vállalkozók 
felé, a város iránti elköteleződé-
süket inkább bünteti, semmint 
jutalmazza, ráadásul azt érezte-
ti, hogy az önkormányzat nem 
új adózók bevonásával kívánja 
növelni bevételeit, hanem a már 
meglévők nagyobb terhelésével. 
Pedig a vállalkozók amúgy is 
csökkenő bevételeket tudnak 
elérni a 2008-2010-es évek-
hez képest, nyereségük szinte 
nincs is, és ebből még meg kell 
fizetniük a 2 százalékos (vagy-
is a maximálisan kiszabható) 

iparûzési adót is – jegyezte meg 
Csóli Csaba, hozzátéve: mind-
ebből az következik, hogy a 
vállalkozások nem eszközölnek 
új beruházásokat, sőt, visszafej-
lesztik szolgáltatásaikat. 

– Kialakul tehát egy olyan 
helyzet, amely hosszú távon 
konzerválja az érdi vállalkozók 
versenyhátrányát. Ha a vál-
lalkozók nem látják azt, hogy 
érdemes befektetniük, fejlesz-
teniük, csak azok maradnak 
a városban, akik nem tudnak 
máshová települni, illetve meg-
próbálnak mindenféle kiskaput 
találni, hogy kevesebb adót 
kelljen fizetniük. Úgy érzem, 
nem ez a megoldás, hanem az, 
hogy az adórendszert alakítsuk 
át – hangsúlyozta az ügyvezető. 
Mint megjegyezte: a szolgálta-
tás színvonalának csökkenése 
lemérhető egyes üzletek apadó 
kínálatán.

– Lehet növelni a vállalkozó-
kat sújtó terheket, a város bevé-
tele mégis fokozatosan csökkeni 
fog, hiszen egyre kevesebb vál-
lalkozótól lehet majd beszed-
ni az adót – tette hozzá Csóli 
Csaba, aki eleve a négyzetméter 
alapú adózást sem tartja jónak, 
a vállalkozások sajátosságai 
miatt. 

– Egyes vállalkozások azért 
mûködnek nagy alapterü-
leten, mert kisebben nem 
lehet a munkavégzést meg-
valósítani – gondoljunk csak 
egy lakatosmûhelyre, vagy 
mondjuk egy városközponti 
kis kereskedésre; utóbbi jóval 
kevesebb négyzetméteren jóval 
nagyobb bevételt generálhat. 
Nem beszélve arról, hogy az 
érdi rendelet nem veszi figye-
lembe azt sem, hogy az adott 

üzlet, telep a város mely részén 
van: egy kis, eldugott mellék-
utcában, vagy a városközpont-
ban, jóval forgalmasabb helyen, 
és az sem számít, hogy az adott 
építményben zajlik-e jelenleg 
munkavégzés – jegyezte meg az 
ügyvezető.

– Sajnos, az érdi vállalkozók 
úgy érzik: növekvő adójukért 
cserébe a várostól semmit sem 
kapnak. Az érdi nagyberuházá-
sokat nem az itteni vállalkozók 
valósítják meg, az általuk befize-
tett adókból nem kapnak vissza. 
Nincsenek olyan rendezvények 
a városban, amelyek erősítenék 
az idegenforgalmat (ebben sem 
vagyunk más megyei jogú város-
hoz mérhetők). A vállalkozókat 
nem vonják be a jövőre vonat-
kozó tervek kialakításába sem, 
azaz nincs párbeszéd a helyi 
vállalkozók és az önkormány-
zat között. Mindenképp meg 
kellene találni a lehetőséget 
arra, hogy az itt élő lakosok, 
itt mûködő vállalkozók és az 
önkormányzat egy közös érdek 
mentén gondolkodjon el azon, 
hogyan fejlesszük úgy ezt a 
várost, hogy jó legyen itt élni, 
vállalkozni, és az önkormány-
zat is gond nélkül tudja ellátni 
közfeladatait. Ehhez azonban 
párbeszédre van szükség – zárta 
szavait Csóli Csaba.

 Ádám Katalin

Sokallják az építményadó mértékét a kisvállalkozók

Az ipartestület párbeszédet sürget
Párbeszédet sürget a helyi vállalkozók és az ön-
kormányzat között Csóli Csaba, az Érdi Ipartestület 
ügyvezetõ igazgatója, aki szeretné, ha módosulna a 
nem lakás céljára használt épületek adójával kapcso-
latos szabályozás, és úgy véli, az érdi vállalkozásokat 
be kellene vonni a város jövõjére vonatkozó tervek 
kialakításába.

Felhívás 
valamennyi földhasználó számára
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati 
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) 
Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlan-
ügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regiszt-
rált földhasználó 

köteles bejelenteni:

a)  magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosí-
tóját (személyi számát) és az állampolgárságát,

b)  gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a sta-
tisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján 2013. március 30-ig az illetékes járási 
földhivatalhoz be kell nyújtani magánszemély földhasználó 
esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány másolatát, gazdálkodó szervezet földhasználó 
esetében a statisztikai azonosítót. 

Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minő-
sül, a Korm. rendelet alapján a családi gazdaság nyilvántartási 
számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megje-
lölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik. /Az 
a földrészlet tartozik a családi gazdasághoz, amelyet a megyei 
Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága a családi gaz-
daság használatába regisztrálta./

A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhe-
tő a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu 
honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a föld-
hivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingat-
lan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, 
hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális 
összegénél. 

*
A földhasználati nyilvántartás teljes körûvé tétele érdekében 

a Magyar Országgyûlés döntése alapján módosult a termőföld-
ről szóló 1994. évi LV. törvény. A 2013. január 1-ével hatályba 
lépett rendelkezés értelmében már nem kizárólag az 1 hektárt 
meghaladó termőföldterületet használó, hanem valamennyi 
földhasználó köteles bejelenteni a használatát a területileg 
illetékes járási földhivatalnál.

A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld 
tulajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem engedte 
át más személy részére.

A földhasználati bejelentési adatlap beszerezhető a földhi-
vataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu honlapról.

A bejelentést elmulasztó földhasználót az földhivatal bírság-
gal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántar-
tás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet 
kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. 



Az érszűkület ellen tenni kell! 
Vizsgáltassa meg magát

Tisztelt érdi lakosok!

Ezúton értesítem Önöket, hogy ingyenes hallásszûrést szervezünk Érden a 
Budai út 28. szám alatt lévô Ascent Hallásszalonban 2013. január 23. és 
február 8. között munkanapokon 8-16 óráig. 

A jó hallás megvéd a szociális elszigetelôdés ellen. Ha Ön gyakran vissza-
kérdez, túl hangosan hallgatja a televíziót, vagy nehezen ért zajos környezet-
ben, elengedhetetlen, hogy leméresse hallását és meghallgassa szakember 
véleményét.

Az idejében felfedezett hallássérülés sokkal jobb eredménnyel gyógyítha-
tó, rehabilitálható, mint mikor már például a típusosan belsô fül szôrsejt-
károsodással kezdôdô idôskori nagyothallás hallóideg-sorvadással is párosul.

Kérem, tájékoztassa errôl a lehetôségrôl mindazon rokonait, ismerôseit, akik 
hallásproblémáról panaszkodnak Önnek, illetve azokat, akikrôl úgy érzi,
hallás- vagy beszédértési zavarral élik mindennapjaikat. 

Hallásszûrésünk ingyenes, önkéntes, teljesen fájdalommentes és 
mindössze 25 percet vesz igénybe. 

A várakozás elkerülése érdekében, idôpontegyeztetés céljából hívja
a 06-23-362-351-es telefonszámon kollégáimat a Hallásszalonban. 

Kérem, hogy a vizsgálatra TB kártyáját, személyi igazolványát, korábbi hallás-
vizsgálati leleteit (ha van ilyen), illetve amennyiben Ön hallókészüléket visel, 
annak nyilvántartási lapját (kiskönyvét) hozza magával! 

 Tisztelettel:
  Dr. Ádám Zoltán PhD.
  fül-orr-gégész, fej-nyaksebész,
  audiológus fôorvos

Felhívás ingyenes hallásszûrésre
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. január 28– február 3.

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

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-tól február 25-ig
Téli Tárlat
Érd és térsége képzőművészei-
nek kiállítása

Klubok, művészeti körök 
programjai:

Vitalitás Klub
Információ: 
Makai József
06 20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Január 28. hétfő 17 óra
Dumaparti, esetleg nótázás is.
Vezeti: Makai József

Számítógép- és internethasz-
nálati tanfolyam
Kezdőknek: Windows szöveg-
szerkesztés, internet 20 órában, 
40 órában.
Haladóknak: Excel, Acces, 
Power Point, internet, IT alapis-
meretek 20 órában.
ECDL-vizsgára felkészítés!
Intenzív tanfolyamok.
Kiscsoportos foglalkozások.
Szövegszerkesztés két hét alatt.

Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek!
Jelentkezés: Nagy Éva tanfo-
lyamvezetőnél: 06-30/640-6946 

Baba-mama foglalkozások  
a művelődési központban

Baba-mama Klub 
minden második hétfőn 10-12 óráig 
A cél, hogy kimozdítsák ott-
honról a kismamákat és megis-
mertessék őket egymással. 
Stibrányi Mártonné 
06-30/238-0531
Bukfenc Baba- Mama Torna
péntekenként 9.30-10.15
Játékos mozgásfejlesztő 
torna 1-3 éves gyerekeknek. 
Óvodapedagógus vezetésével, 
sok mondókával, dallal, spe-
ciális mozgásfejlesztő eszkö-
zökkel. 
Marosi Edit, 06-20/933-8272
Kerekítő foglalkozások 
0-3 éves korig  
keddenként 9.30-10.00
Mondókás móka 
ölbeli játékokkal, népdalokkal, 
hangszerjátékokkal 
10.10-10.50 
Bábos torna 1-4 éves korig
Kerekítő manóval, tornaszeres 
játéktérrel 
Vezeti: Bogdán Dóra 
Ringató
szerdánként 9-11 óráig
Énekes, mondókás foglalkozá-
sok a születéstől az óvodáig, 
kisgyermekeknek és szüleik-
nek. Folyamatosan lehet jelent-
kezni. 
Vezeti: Bauerné Tóth Katalin 
06-20/343-0393
Csörgő szülőhangoló
Összhangban a gyermek lelké-
vel – gyermeknevelési tanfo-
lyam 16x45 percben
minden páratlan héten hétfőn 10-10.45-ig 
Előadó: Csörgő Andrea 
pedagógus, perinatális szakta-
nácsadó 
Jelentkezés: Csörgő Andrea 
06 30/662-70-56

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 
Stúdióelőadásában
Belépő: 1000 Ft

Április 14-én, vasárnap 11 órakor
„Hepehupa”

rral
Bartos Erika megzenésített 
verseit 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

rral
Egy csók és más semmi
zenés vígjáték

2013. március 4., vasárnap 15 óra
Marc Camoletti
Négy férfi gatyában
zenés vígjáték két felvonásban

2013. április 28., vasárnap 15 óra
Maurice Henneyuin-Pierre 
Veber-Nádas Gábor
ELVÁMOLT NÁSZÉJSZAKA
zenés vígjáték

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

Micimackó Bérlet
2013. tavasz
10 órakor  óvodásoknak, 
14 órakor  kisiskolásoknak
Február 18-án, hétfőn 10 és 14 órakor
A rendíthetetlen ólomkatona
zenés táncmese a VSG 
Kamaraszínház előadásában 

Március 18-án, hétfőn 10 és 14 
órakor
Robin a hód
természetvédelmi mesejáték

Április 15-én, hétfőn 10 és 14 órakor
Három szegény szabólegény
mesejáték a Nevesincs Színház 
előadásában 

Május 13-án, hétfőn 10 és 14 órakor
Üssed, üssed botocskám
mesejáték a Csörgősipka 
Színház előadásában
A bérlet ára 2000 Ft, alkalmi 
jegy 800 Ft.

Mesemozibérlet
2013. Tavasz

Február 13., szerda 10 és 14 óra
Cápamese
színes, mb., amerikai animáci-
ós film,  90 perc

Március 6., szerda 10 és 14 óra
Irány Eldorádó
színes, mb., amerikai rajzfilm, 
89 perc

Április 24., szerda 10 és 14 óra
Z, a hangya
színes, mb., amerikai rajzfilm, 
87 perc

Bérlet: 1000 Ft, alkalmi belépő: 
400 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.

Fotókiállítás 
Dr. Horváth Pál ny. dandár-
tábornok:  Békeszolgálat 
Délnyugat-Ázsiában (Irak, 
Irán, Kuwait) című kiállítása 
 

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!

Gyermekkönyvtár
Január 31. (csütörtök) 10 óra

Mesedélelőtt a gyermekkönyv-
tárban
A Szivárvány Óvoda Őzike cso-
portja előadásában
Rigócsőr király

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

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

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: 23/368-414p

Mimoza Coctail Shake



A visszajelzések  azt  mutatták, 
hogy a  látogató közönség befo-
gadó a mûvészetére, hiszen volt 
olyan festőnő is, aki csodálkoz-
va  kérdezte,  „hogy  lehet,  hogy 
Eőry  Emilnek  még  nem  volt 
kiállítása  Párizsban?”,  és  azt  is 
értékelték,  hogy  a  festészetben 
és  a  szobrászatban  egyaránt 
magas  színvonalú  mûveket 
alkotott. 
„Mûvei  a  klasszikus  szobrá-

szat  és  a  népmûvészet  hagyo-

mányos formanyelvét integrálni 
képes  modern  szobrászathoz 
köthetők.  Munkáit  kezdetek-
től  mûfaji  sokféleség,  válto-
zatos  anyaghasználat  (kő,  fa, 
bronz,  vas)  emblematikus 
tömörségû  formaadás  jellem-
zi.  […]  Alkotásaiban  az  anyag 
törvényszerûségeit  figyelembe 
véve  természetelvû  és  elvont 
formákból  egyaránt  építke-
zik,  szobrait  ugyanakkor 
öntörvényû, e két út szintézisét 
célzó,  egyedi  formaalakítás  jel-
lemzi.  […]  Szobrászi  munkás-
ságát expresszív forma- és szín-
világú  festmények  sora  kíséri.” 
/ArtPortál  (www.artportal.hu), 
2004. december/
Beszélgetésünk végéhez érve 

útravalónak  még  hozzátet-
te,  hogy  „sokat  kell  hallgatni 
annak, aki sokat akar mondani, 
én  sokat  hallgattam,  és  kivár-
tam a soromat”.
Láthatja-e valaki, hogy milyen 

életútja  lesz  egy  születendő 
gyermeknek,  s  beavatkozhat-e 
az  út  menetébe?  Hagynia  kell, 
hogy a maga módján fedezze fel 
a  világot,  vagy  a  segítő  felada-
ta, hogy a  saját  elképzelései  és 
a  kialakult  társadalmi  normák 
szerint  terelgesse  a még önma-
gát  kereső  lelket?  A kulcsszó 
talán  itt  is  a  látás.  Meg  kell 
látni,  hogy  mikor  érett  meg  a 
helyzet a változásra, mikor kell 
kilépni  egy  ajtón,  és  belépni 
egy másikon, s meg kell látni az 
értékeket ott  is, ahol talán nem 
is  keresnénk,  mert  mindenki-
nek megadatott a létezés öröme, 
csak  fel  kell  ismerni  és  át  kell 
élni.  Esze Gabriella
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január 28. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

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 Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

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

17:05 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/1. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

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

Érd történelme 9/8. 
ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés

Győri Audi ETO KC – ÉTV Érdi VSE
21:15 Benyovszky Móric és a malgasok 

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

21:55 Híradó
22:10 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

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

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

január 29. kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

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

09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés: Győri Audi ETO KC 

– ÉTV Érdi VSE (Magyar Kupa)
11:00 Csillagszem
11:30 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/8. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem 

Jézus élete a kereszt árnyékában 60’ 
17:35 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/8. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
18:05 Négyszemközt 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 54. 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 54. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 

Jézus élete a kereszt árnyékában 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

január 30. szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus élete a kereszt árnyékában 60’ 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 54. rész 
12:20 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

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

15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus élete a kereszt árnyékában 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 187 magazin
18:05 Négyszemközt 
18:25 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/8. 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 4/3. 

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 

9/8. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 

január 31. 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 54. rész 

10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
élő közvetítése

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

Nemes Tibor filmje 54. rész 
15:35 Mozgás
16:05 Csillagszem
16:35 Négyszemközt 
16:55 Polgár-társ
17:25 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

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

17:55 Száműzöttek magántörténelme 4/3. 
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 hatalma 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 54. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

február 1. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem Jézus hatalma 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Száműzöttek magántörténelme 4/3. 

magyar dokumentumfilm sorozat, 56’ 
rendező: Kisfaludi András 

10:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 54. rész 

11:20 Négyszemközt
11:40 Fény-kép
14:50 Híradó 
15:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:35 Száműzöttek magántörténelme 4/3. 

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 

9/8. 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 6/2. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem Jézus hatalma 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/2. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

február 2. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés  
Győri Audi ETO KC – ÉTV Érdi VSE 

14:55 Híradó
15:10 Csillagszem
15:40 Négyszemközt
16:00 Száműzöttek magántörténelme 4/3. 

magyar dokumentumfilm sorozat, 56’ 
rendező: Kisfaludi András 

17:00 Bibliai Szabadegyetem Jézus hatalma 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

miai 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 54. rész 
20:30 Hószakadás 

magyar–bolgár–lengyel filmdráma, 93’ 
rend.: Kósa Ferenc 
fsz.: M. Szabó Imre, Mária Markovicová, 
Haumann Péter 

22:05 Érdi Panoráma

február 3. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem Jézus hatalma 60’ 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem Jézus hatalma 60’ 
17:00 Hószakadás magyar–bolgár–lengyel film-

dráma, 93’ rend.: Kósa Ferenc 
fsz.: M. Szabó Imre, Mária Markovicová, 
Haumann Péter 

18:35 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/2. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:05 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 55. rész 

19:35 Fény-kép
20:05 Mozgás
20:35 Polgár-társ
21:05 Érdi Panoráma
21:35 Fény-kép
22:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2013. január 28. – február 3.

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.

Meddig látunk el, ha kinyitjuk a 
szemünket,  és  körbetekintünk? 
A kezünkben tartott újság lapjá-
ig, vagy a szemközti falig, netán 
kitekintve  az  ablakon  még  a 
szomszéd  házát  is  látjuk?  Ha 
fölmegyünk  a  tetőre,  tiszta 
időben  akár  még  a  következő 
település  határát  is  megpillant-
hatjuk – de ellát-e valaki Érdtől 
Párizsig?
– Látni meg nézni két külön-

böző dolog – vallja a több mint 
70  éve  érdi  lakos  Eőry Emil 
szobrászmûvész, aki azon kevés 
alkotók  közé  tartozik,  akiknek 
önálló kiállítása nyílt Párizsban. 
A 2012.  december  10-én  nyílt 
és  2013.  február  2-án  záruló 
kiállítás  több  szempontból  is 
különlegesnek mondható. Eőry 
Emil munkái  nem  a mûvészeti 
életben  megszokott  protokoll-
listáról  kerültek  a  párizsi  galé-
riába,  hanem  személy  szerint 
hívták meg őt. Nagy Zsuzsanna, 
Párizsban  élő  magyar  szárma-
zású festőnő a Csók Galériában 
kiállított  és  az  interneten  fel-
lelhető  munkáit  látva  tavaly 
májusban  egy  francia  galéria 
igazgatójával  ellátogatott  a 
mûvész  otthonába,  hogy  meg-
tekintsék  a  többi  alkotását  is. 
Ekkor kínálták fel a lehetőséget, 
hogy  a  Galerie  Grand  E’terna 
kiállítótermében  mutatkozzon 
be  a  párizsi  mûvészetkedvelők 
körében is. 
Ez  a  galéria  a  város  legfrek-

ventáltabb negyedében fekszik, 
a  Belügyminisztérium  közelé-
ben,  nem  messze  az  Avenue 
des  Champs  Élysées-től,  Párizs 
legismertebb  és  legelőkelőbb 
sugárútjától.  Bár  a  mûvész 
örömmel  fogadta  a  látogatók 
érdeklődését,  voltak  kételyei, 
mert  járt már  úgy,  hogy  a  kül-
földre került  saját munkáit kel-
lett  adminisztrációs  okok miatt 
visszavásárolnia. Ebben az eset-
ben  mégis  úgy  döntött,  hogy 
elfogadja  a  meghívást,  és  mire 
megkapta  a  kétszintes  galéria 
alaprajzát,  az  interneten  való 
előzetes  tájékozódása  alap-
ján  már  tudta,  hogy  mit  fog 
kiállítani,  és  a  mûveket  hová 
fogja elhelyezni. A kiállítótér 20 
bronz-, márvány- és gránitszob-
rot, valamint 16 közepes méretû 
akrilképet tudott befogadni. 
Beszélgetésünkkor  a  mûvész 

szellemesen megjegyezte, hogy 
„60-80  négyzetméter  Párizsból 
most 2 hónapig az enyém, ráadá-
sul mindez grátisz”. A kiállított 
képek mindegyike új, s a szob-
rok többségét  is ez alkalommal 
láthatják  először.  A kiállítást  a 
galéria  igazgatója nyitotta meg, 
miközben  két  zongoramûvész 
előadásában  különböző  dal-
lamok  csendültek  fel,  köztük 
Liszt  Ferenc  egyik magyar  rap-
szódiája.  Kérdésemre,  hogy 
várható-e  ennek  a  kiállítási 
anyagnak  a  megjelenése  más 
külföldi  galériákban  is,  Eőry 
Emil  elmondta,  hogy  lehetősé-
get  kapott  bemutatni  munkáit 

a  francia  Pénzügyminisztérium 
Kulturális Centrumában február 
18.  és  március  15.  között,  de 
valószínûleg nem  fog vele élni, 
mert  költséges  egy  ilyen  kiál-
lítás  lebonyolítása,  főleg  ilyen 
rövid intervallumon belül.
A magát inkább alkotó-, mint 

kiállítómûvésznek  tartó  Eőry 
Emil  1968  óta  végzi  mûvészi 
tevékenységét,  első  önál-
ló  kiállítása  1980-ban  nyílt  az 
érdi  Szepes  Gyula  Mûvelődési 
Központban. Elmondása szerint 
ritkán  állít  ki,  mert  amíg  nem 
zárt  le  egy  ciklust,  addig  fölös-
legesnek  érzi,  a  kiállítás  pedig 
arra  való,  hogy  visszajelzést 
kapjon, s legyen, ami a további-
akban  inspirálja. Több mint 30 
évig dolgozott a budapesti Csók 
István  Galériának,  de  mûvei 
jelen  vannak  a  világ  számos 
országában  –  a  teljesség  igé-
nye nélkül Ausztráliától kezdve 
Japánon  és  Németországon  át 
Amerikáig.  A mostani  kiállí-
tást  eddigi  munkássága  jelen-
tős  állomásának  tekinti,  hiszen 
Párizsban  rengeteg galéria  van, 
de a város szívében, az Élysée-
palota  szomszédságában  kiállí-
tani olyan nagy dolog, amit még 
ő maga sem tudott  feldolgozni. 

Eõry Emil kiállítása a francia fõvárosban

Érdtõl – Párizsig
Önálló kiállítás nyílt Párizs 
belvárosában Eõry Emil 
szobrász- és festõmûvész 
munkáiból.

Eõry Emil a párizsi utcán, háttérben az Élysée-palotával 

A mûvész néhány alkotása: Nõ drapériával; A szarvassá változó fiú; Pygmalion 
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Volt, aki versben, volt, aki 
napló formájában idézte fel 
tavaly nyári Erzsébet-táboros 
élményeit, emlékeit, de sokan 
készítettek rajzot, hímeztek 
emlékkendõt vagy hajtogat-
tak origamit. A nyerteseket az 
Erzsébet-program Tanácsadó 
Testületének tagjai választot-
ták ki Borza Teréz iparmûvész 
elnökletével. Kategóriánként 
az elsõ három helyezett családi 
üdülést, a különdíjasok pedig 
nyári táborozást nyertek.

A „Nyári élmények” címû 
pályázat ünnepélyes díjátadóján 
Majthényi László, az Alapítvány 
fõtitkára, Sunyovszky Szilvia, 
az Erzsébet-program Tanácsadó 
Testület elnöke és Borza Teréz 
iparmûvész köszöntette a díja-
zott gyermekeket.

Olyanok voltunk, mint egy  
nagy család
A rendezvényen Majthényi 
László a gyermekek alkotásainak 
értékelése mellett tájékoztatott 
az Erzsébet-program keretében 
meghirdetett 2013. évi Erzsébet-
tábor pályázatokról.

— A „Nyári élmények” címû 
pályázat zsûrizésében magam 
is részt vettem, és örömmel 
mondhatom, nagyon jó alko-
tások érkeztek. A gyermekek 
élménybeszámolókkal, vala-
mint képzõmûvészeti alkotá-
sokkal jelentkezhettek. Sok jó 
és érett írás született, néhány 
idézetet ki is emeltünk a nyer-
tes pályamunkákat összefogla-
ló kiadványban. Valaki például 
így fogalmazott: „olyanok vol-

tunk, mint egy nagy család”.  
A pályázatnak természetesen 
tétje is volt, kategóriánként az 
elsõ három helyezett családi üdü-
lést nyert. Tábori füzet idén is 
lesz — mondta Majthényi László, 
hozzátéve: ezt valószínûleg már 
nem 14 ezer, hanem sokkal több 
gyermek kapja kézhez. Idén az 
Erzsébet-tábor keretében 1,4 
milliárd forint értékben összesen 
42 pályázatot hirdetett a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány. 
Ebben az évben az őszi mellett 
tavaszi kirándulásokra is lehet 
jelentkezni. Az Erzsébet-tábor 
2013. évi pályázatai elérhető-
ek a www.erzsebetprogram.hu  
honlapon.

Értékes visszajelzések
Sunyovszky Szilvia színmûvész, 
az Erzsébet-program Tanácsadó 
Testület elnöke a díjátadón 
elmondta, a gyermekek írásait 
olvasva értékes visszajelzése-
ket kapott az Erzsébet-táborról.  
— Az írások azokat az élmé-
nyeket foglalják össze, amelyek 
elnyerték a gyermekek tetszé-
sét. A résztvevõk többsége 
elõször volt táborban, sokan a 
Balatonnál sem jártak még, és 
az is kitûnik a beszámolókból, 
hogy milyen fontos volt számuk-
ra a víz, a közösségi élmény, 
a szabadság megtapasztalása. 
Azért olvastam el az írásokat, 
hogy maguktól a gyermekektõl 

kapjak visszajelzést a munkánk-
ról. Úgy látom, a táborozók min-
dennel elégedettek voltak, és tet-
szettek nekik a színes, gazdag, 
kreatív, testet és lelket egyaránt 
megmozgató programok. Egy 
tartalmas nyár írásos tükrei a 
beérkezett alkotások.

Mûvészi igényesség
Borza Teréz iparmûvész, a zsûri 
elnöke a díjátadó rendezvényen a 
gyermekek tehetségét méltatta. 

— A sokféle technikával 
készített képek többsége élénk 
színekben gazdag, legyen az 
vízfestmény, filctollal, zsírkré-
tával, ceruzával papírra vará-
zsolt rajz, mozaikszerû papír-
tépés vagy akár fotómontázs — 
mondta, hozzátéve: a Balaton-
parti táborokról készített képek 

túlnyomórészt a közösségi 
élmények sokaságát ábrázol-
ják. A legkedveltebb téma a 
lubickolás volt, de több rajz 
készült tábortûzrõl, különféle 
sportrendezvényekrõl, kirán-
dulásokról. — Kitûnõ érzék-
kel megkomponált képeket 
kaptunk. Úgy gondolom, sok 
mûvészjelölt van a gyermekek 
között. Voltak olyan tehetsé-
gek, akiknek személyesen is 
gratuláltam. Remélem, hogy az 
Erzsébet-táborból nemcsak a 
sportélet, hanem a mûvészvilág 
számára is érkezik majd után-
pótlás. A képzõmûvészeti alko-
tások értékelésekor nagyon 
sok kellemes meglepetés ért 
minket. Látszik, hogy a gyer-
mekekkel kitûnõ tanárok fog-
lalkoznak az iskolájukban — 
fogalmazott Borza Teréz.

Ismét táboroznának

Amikor Majthényi László meg-
kérdezte a jelen lévõ gyerme-
keket, hogy ki szeretne idén is 
az Erzsébet-tábor valamelyi-
kének résztvevõje lenni, min-
denki azonnal jelentkezett. 
Így van ezzel Kántor Fanni és 
barátnõje Gergely Rózsa, akik 
megmutatták nekünk a díját-
adón kiállított rajzaikat. A 13 
éves lányok a legszebb élmé-
nyüket örökítették meg: Fanni 
a vízparton, a barátokkal eltöl-
tött utolsó estét, Rózsa pedig 
a táborban rendezett olimpiát. 
— Nekem ez a legszebb emlé-
kem — mondta lapunknak 
Rózsa, aki sok barátot szer-
zett az Erzsébet-táborban, és 
nagyon várja, hogy újra eljus-
son oda.� Fehérvári�Mária

Idén az Erzsébet-tábor keretében 
összesen 42 pályázatot hirdetett 
meg a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány. Az általános táborok-
ba családsegítõ és gyermekjóléti 
szolgáltatásban, átmeneti gondo-
zásban részesülõ, gyermekvédel-
mi szakellátásban, nevelõszülõi 
hálózatban ellátott gyermekek, 
valamint iskolai csoportok jelent-
kezhetnek, de újra lesznek temati-
kus táborok is népszerû sportolók 
és mûvészek vezetésével.

A sporttáborokban ismét várja 
a fiatalokat többek között Hadfi 
Dániel cselgáncsozó, Komáromi 
Tibor birkózó, Kovács Kokó 
István ökölvívó vagy Vincze Ottó 
labdarúgó, akikhez idén saját 
táborral csatlakozik vezetõként 
Báder Márton kosárlabdázó, 
Fodor Rajmund vízilabdázó, 
Kozmann György kenus, Kovács 
Ágnes úszó és Szávay Ágnes 
teniszezõ.  Azok, akik inkább 
a mûvészetek iránt érdeklõdnek 

egyebek között Borza Teréz 
alkotómûvészeti, Horváth Ádám 
operaénekes elõadó-mûvészeti, 
Parais István koreográfus 
népmûvészeti - kézmûves, vagy 
Letenyei Gábor néptánc-okta-
tó, koreográfus néptánc táborát 
választhatják. Idén az Erzsébet- 
tábor keretében olyan új temati-
kus táborok is lesznek, mint az 
önismereti, a színjátszó- vagy a 
médiatábor.

Az Erzsébet-tábor keretében 
megvalósuló tematikus táborok 
2013. június 17-én indulnak és 
2013. augusztus 24-én zárulnak. 
A táborok idõtartama 6 nap, 5 
éjszaka. A pályázók köre a kiírás-
tól függõen lehet egyesület, intéz-
mény vagy egyéni jelentkezõ.

Az önerõ összege gyerme-
kenként 2 000 forint. Abban az 
esetben, ha a családban az egy 

fõre jutó jövedelem meghaladja a 
pályázati kiírásban megállapított 
összeget vagy a pályázó jövede-
lemnyilatkozatot nem kíván tenni, 
úgy az önerõ összege egységesen 
10 000 forint.

Az Erzsébet-tábor keretében 
megvalósuló általános táborokra 
kizárólag intézmények pályázhat-
nak 10 fõs gyermekcsoportokkal. 
A turnusok idõtartama 6 nap, 5 
éjszaka. Az önerõ összege gyer-
mekenként 1 000 forint.

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány által meghirdetett 
pályázatok változatlanul automa-
tikusak, azaz a keretösszeg kime-
rüléséig, aki megfelel a feltételek-
nek, az sikeres pályázóvá válik.

Az Erzsébet-tábor 2013. évi 
kiírásai a www.erzsebetprogram.
hu honlap Pályázatok rovatában 
érhetõek el.

Erzsébet-program 2013
Az Erzsébet-program 2013-ban is folytatódik. A Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány ebben az évben 2,5 milliárd 
forintnyi üdülési támogatásról döntött. Ebbõl 1,1 milliárd 
forint értékben szociális üdülési pályázatok, továbbá 1,4 
milliárd forintért elsõsorban gyermekek, fiatalok számára 
meghirdetett általános és tematikus táborok, valamint a 
tavaszi és az õszi kirándulások kerültek kiírásra.

ÁtadtÁk a Magyar NeMzeti ÜdÜlési alapítvÁNy „NyÁri élMéNyek” pÁlyÁzatÁNak díjait

Nyári élmények az Erzsébet-táborban
Az Erzsébet-program keretében megvalósult Erzsébet-táborban tavaly több mint 14 
ezer gyermek táborozott. Számukra hirdetett pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány (MNÜA) „Nyári élmények” címmel, amelyre közel 100 pályamunka érkezett. 
A pályázat elsõ helyezettjeinek járó nyereményt, a családi üdülést Majthényi László, az 
MNÜA fõtitkára és Borza Teréz iparmûvész adta át a díjazottaknak Budapesten.
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www.erzsebetutalvany.huy

Magyarország utalványa!

Kérje mint munkavállaló       Adja mint munkáltató        Legyen része a sikerben

 Több mint 2 millió felhasználó

 Több mint 35 ezer munkáltató

 Több mint 30 ezer elfogadóhely

helyi_tema.indd   1 2012.12.14.   15:16:44

Erzsébet-utalvány
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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

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

Meghívó

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Zöld Tagozata tisztelettel meghívja 

Magyar energiapolitika  és környezetvédelem
címû rendezvényére

Meghívott vendégünk Aradszki András országgyûlési képviselõ, a Parlament Fenntartható Fejlõdés Bizottságának és Gazdasági 
Bizottságának, valamint energiaügyi albizottságainak tagja.

A rendezvény a Városi Galéria elõadótermében (Alsó u. 2., emelet), 2013. január 28-án 17,00 órakor kezdõdik. Érdeklõdni a zold-
tagozat@erdifidesz.hu email címen lehet. 

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
 

Bada Zoltán elnök
Zöld Tagozat Pest Megye 1. Vk.

Közéleti, kulturális, közérdekû  
és sportinformációk, hírek Érdrõl és térségérõl.

erdhirado.hu

Védõoltás
Egyre több az influenzás beteg!

Még mindig nem késő az influenza elleni védőoltás, érdemes jelentkezni mindenkinek, 
aki szeretné elkerülni a megbetegedést.

 
Az oltóközpont minden kedden 17 és 19 óra között várja a jelentkezőket  

a Dr. Romics László Szakorvosi Rendelőintézetben.
 

A rendelésre előjegyzés szükséges a 06 23 369 039-es telefonszámon,  
vagy a szakrendelő honlapján, regisztráció után.

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

2013. január 26-án, 
szombaton 20 órától

SZÉKELY BÁL

A hagyományos kosaras bálon muzsikál  
a bonyhádi ILLÉS ANTI  és  zenekara.

BÜFÉ, TOMBOLA, CSALÁDIAS HANGULAT!

 Belépő: 3500 Ft
Jegyek csak elővételben válthatók Zelenka Lászlóné Ilonkánál

előzetes telefonegyeztetés alapján.
Tel.: 06 23/364-097 

vagy a 06 30/597-8817-es telefonszámon.

Egészségügyi bál
Szeretettel meghívjuk 2013. február 16-án, szombaton   19 órai kezdettel

   tartandó bálunkra
Helyszín: Érd, Velencei út 29. Finta Rendezvényterem

ÜDVÖZLŐITAL,
VACSORA, DESSZERT, 

ÉLŐ ZENE
TÁNC, HAJNALIG

TOMBOLA

BELÉPÕJEGY ÁRA: 4000 Ft/fő

JEGYEK RENDELHETŐK
Krivács Györgyné Erika 

06-30-446-6443
vagy

a szakorvosi rendelőintézet 
rehabilitációs osztálya

06-23-365-232/211-214 telefonszámán

Meghívó
Az Érdligeti  Általános Iskola Mátyás Király Alapítványa

idén is megrendezi hagyományos 

alapítványi szülők-nevelők bálját.
Időpontja: 2013. február 9. 18 óra

Helye: 2030 Érd, Túr u. 5-7.
Telefon: 23/375-230, 20/918-8557

Belépőjegy: 1500 Ft; vacsorával: 3000 Ft

Zene, tánc, játék, tombola, büfé
Szeretettel várjuk Önt kedves családjával, barátaival!

Az alapítvány kuratóriuma

információk
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A beszélgetés  úgy  kezdődött, 
mint  más  hasonló  esetekben: 
mint  általában  egy‑egy  interjú 
elkészítésekor.

– Amikor leültünk beszélget-
ni, azt mondta, hogy ön egy 
józan alkoholista. Kicsit furcsa 
ez a kifejezés, nem?
–  Akkor  mondom  úgy,  hogy 

lassan  már  három  éve  józano‑
dom… Úristen, mondhatja most 
magában,  mekkora  lehetett  az 
a  berúgás,  ha  ennyi  ideig  tart 
kijönni  belőle…  Nos,  ezek  a 
furcsa  szavak,  kifejezések  az 
Anonim  Alkoholisták  közös‑
ségében  használt  terminológia 
részei.  A „józan”  jelző  nálunk 
nem, illetve nemcsak azt jelenti, 
hogy  éppen  nincsen  a  vérem‑
ben  alkohol,  hanem  azt,  hogy 
nem „kell” innom és a korábbi‑
hoz képest  teljesen más, minő‑
ségi életet élek. Ha csupán arról 
lenne szó, hogy akaratból, foga‑
dalomból,  valakinek  tett  ígéret 
miatt  nem  innék,  akkor  csak 
„száraz alkoholista”  lennék. Ez 
nagyjából azt jelenti, hogy nem 
iszom  ugyan,  de  a  személyi‑
ségemben,  az  értékrendemben 
semmiféle  változás  nem  állt 
be.  Vagyis  éppenséggel  az  ivás 
oka  nem  szûnt  meg.  Az  ivás 
– a drog, a játék, a munkamánia 
stb.  –  csak  valaminek  a  követ‑
kezménye.  Pusztán  a  tünet 
kezelése  pedig  nem  vezet  tar‑
tós eredményre. Az, hogy alko‑

holistának  mondom  magam, 
az  csupán  annyit  jelent,  hogy 
megnevezem  a  betegségemet. 
Tudom,  hogy  ehhez  bátorság 
kell, mert ez a betegség a társa‑
dalomban  erősen  stigmatizált. 
Az  aktív  alkoholistához  szélső‑
ségesen viszonyul a környezete: 
vagy bújtatja, leplezi, részt vesz 
a hazudozásaiban, vagy megve‑
ti  és  kitaszítja.  Jellemző,  hogy 
a  közvélekedésben  alkoholistá‑
nak  az  számít,  aki  az  árokpar‑
ton  hever,  büdös,  koszos,  és 
így  tovább.  Pedig  –  becslések 
szerint  –  ez  csak  mintegy  öt 
százaléka a nagyjából 800 ezer 
tényleges  magyar  alkoholistá‑
nak. A nagy többség öltönyben, 
kiskosztümben  jár,  van  állása, 
családja. De belül nagyon szen‑
ved. Ma már minden részvétem 
az  övék.  Én  is  ilyen  voltam, 
közvetlenül  csak  a  családom‑
nak  produkáltam  az  alkoholiz‑
mus  taszító  tüneteit.  Húsz  év 
házasság  után  el  is  hagyott  a 
feleségem a gyerekekkel együtt.

– Miért tartotta fontosnak, 
hogy az interjú címében szere-
peljen a „halálos betegség” kife-
jezés? Nem riasztó ez?
–  De,  ijesztő,  csakhogy  igaz. 

Esetleg van még egy  lehetőség: 
a megőrülés. Nem sokkal  jobb. 
Õszintén szólva annak az inter‑
júnak a címe is eszembe jutott, 
amelyet  néhány  évvel  ezelőtt 
egy  alkoholista  társam,  azóta 

egyik legjobb barátom adott egy 
folyóiratnak. Az volt az első írás 
számomra,  amely  hitelességé‑
vel,  őszinte  „kegyetlenségével” 
nagyon  mellbevágott.  Addig 
mindent kerültem, ami szembe‑
síthetett volna a saját alkoholiz‑
musommal.  A végsőkig  tagad‑
tam: mindenki más alkoholista, 
de  én,  ugyan…  Pedig,  ma  már 
világos számomra, hogy a jelek 
ott  voltak.  Tíz‑tizenöt  éven  át 
végigjártam  én  is  a  „kötelező 
állomásokat”.  Belgyógyász 
ismerőseimet nyaggattam, hogy 
találjanak már valami, lehetőleg 
ne  túl  súlyos  betegséget,  ami 
megmagyarázza  a  nyûgeimet. 
Aztán,  mivel  szervi  bajt  nem 
sikerült  találtatnom,  jöttek  a 
pszichológusok,  pszichiáterek 
és  a  sok‑sok  agyturkáló  gyógy‑
szer hosszú éveken át. És min‑
dig nagyobb adag kellett, aztán 
már csak alkohollal kombinálva 
tudtam  elérni  ideig‑óráig  azt 
az  állapotot,  amelyben  kicsit 
alábbhagyott  a  kegyetlen  lelki 
fájdalom,  a  zavarodottság,  az 
üresség  érzete.  Egyre  keveseb‑
bet  tudtam már  arról,  hogy mi 
történik  velem,  ki  vagyok  én. 
Sőt: azt sem tudtam, hogy nem 
tudom.  Minden  reggel  kezdő‑
dött  újra:  nagy  adag  szoron‑
gásoldó,  kézremegés  megáll, 
öltöny, munkahely.  Irgalmatlan 
erők  mozgósítása,  hogy  fenn‑
tartsam a  látszatot  életem min‑
den  területén. És még el  is hit‑
tem,  hogy  az  vagyok,  akinek 
látszom.  Szörnyû  volt,  tényleg 
majdnem belehaltam.

– Ettől „halálos” tehát a kór, 
viszont az ön esetében – eléggé 
látható módon – ez a forga-
tókönyv valahogy megakadt, 
hiszen láthatóan él…
– Hála Istennek és az Anonim 

Alkoholisták  közösségének, 
programjának.  Amikor  részt 
vettem  az  első  A.  A.  gyûlésen, 
megtörtént  a  csoda,  az  iste‑
ni  kegyelem,  az  újjászületés. 
Tudom, hogy ezek nagyon nagy 
szavak, de nem tudok, nem aka‑
rok  kisebbeket  használni, mert 
ez az igazság. Némi gyanakvás‑
sal, előítélettel mentem oda, de 
az  eredmény  elképesztő  volt: 
mintha elvágták volna, elmúlt az 
iváskényszerem,  és  azóta  soha 
nem is  jött elő. Pedig az utolsó 
nyolc  hónapban  már  naponta 
háromszor  kellett,  nem  tudom 
másképp  mondani,  berúgnom, 
elaludnom,  hogy  meneküljek 
önmagam elől. A gyûlésen sem‑
mit nem kellett csinálnom, csak 
hallgatni a többieket. Senki nem 
mondta, hogy „Ne  igyál”, hogy 
„Nincs  elég  akaraterőd”,  meg 
ilyeneket.  Se  nekem,  se  egy‑
másnak  nem  osztogattak  taná‑
csot,  mindenki  saját  magáról 
monologizált,  és  én  mégis  azt 
éreztem,  hogy mindenki  rólam 
beszél. Igen, ez vagyok én, meg 
ez  is,  meg  ez  is…  És  látható 
volt, hogy nyugodtak, derûsek, 
kiegyensúlyozottak. Olyan volt, 
mintha  hazaérkeztem  volna, 
mintha  véget  ért  volna  az  örö‑
kös  menekülés.  Ez  volt  a  kez‑
det.  A folytatás  számomra  is 
meghozta a lelki békét, a jelen‑
ben élés képességét, a változás‑
ra való nyitottságot. Hogy ezért 
mi mindent kellett tennem? Azt 
itt most  túl hosszú  lenne  felso‑
rolni.

– Most viszont, hiszen azért 
beszélgetünk, Érden indítottak 
– ugye ez a szakszerû neve – A. 
A. gyûlést.
–  Igen.  Érdi  vagyok,  és  arra 

gondoltam,  hogy  néhány  tár‑
sam  segítségével  itt  is  indítunk 

Tagdíj nincs, hagyományok és gyûlések vannak

Az alkoholizmus halálos betegség, de…
Ritkán fordul elõ, hogy a név, azaz a cikkben szereplõ 
személy  megnevezése  nélkül  jelentetünk  meg  írást. 
Olyankor  meg  végképp  nem  járatos  ez  a  módszer, 
amikor a  legszemélyesebb mûfaj:  interjú  jelenik meg 
az újság hasábjain. Hogy most mégis ezt a módszert 
választottuk, annak komoly oka volt. Hogy mi ez az ok, 
az remélhetõen kiderül az alábbi írásból.

gyûlést.  Nagyon  örülök,  hogy 
szinte  azonnal  jó  fogadtatásra 
talált  az  ötlet  a  háziorvosok,  a 
pszichiátria vezetőjének a részé‑
ről  is. Felvettük a kapcsolatot a 
Drogkonzultációs  Irodával  és  a 
Szociális  Gondozóközponttal 
is. 

– Mit érdemes még tudnunk 
általánosságban az A. A.-ról?
–  Csak  tényleg  a  legfonto‑

sabbakat  mondom  el.  Ha  jól 
tudom, 77 évvel ezelőtt indult el 
ez  a  „mozgalom”  Amerikából, 
és  mára  világméretû  közösség‑
gé nőtte ki magát. Nem szerve‑
ződik a szó hagyományos értel‑
mében,  nincsenek  főnökök  és 
beosztottak, nem politizál, nem 
szövetkezik  semmilyen  szer‑
vezettel,  egyházzal,  nem  fogad 
el  anyagi  támogatást,  adomá‑
nyokat.  A saját  hozzájárulása‑
iból  tartja  el  magát.  Független 
a mindenkori  társadalmi  viszo‑
nyoktól,  és  lényegi  jellemzője 
az anonimitás. Itt mindenkinek 
csak keresztneve van, az is lehet 
kitalált.  Az  anonimitás  nem 
pusztán  a  név  szerinti  azono‑
síthatóság elkerülését szolgálja, 
ennél  sokkal  többet  jelent.  Itt 
semmi nem számít abból, hogy 
mik a te külső meghatározottsá‑
gaid, mi a foglalkozásod, beosz‑
tásod,  gazdag  vagy  szegény 
vagy, hiszel Istenben vagy nem. 

Ahogy a Közösség meghatározá‑
sa  mondja:  „Elsődleges  célunk 
józannak  maradni,  és  segíteni 
más  alkoholisták  józanodását.” 
Az  A.  A.‑ban  nincsen  tagdíj. 
Ahogy  a  3.  Hagyományunk 
mondja: „Az A. A.‑tagság egyet‑
len  feltétele  az  ivással  való  fel‑
hagyás vágya.”

– Beszéljünk az érdi 
„gyûlésről”: mit lehet tudni 
róla? 
–  A gyûlések  eddig  az  Érdi 

Galéria épületében voltak, 2013. 
február 4‑től kezdődően pedig a 
Szepes  Gyula  Mûvelődési  Ház 
ad  helyet  számunkra.  (Addig 
is szerdán este fél 6 és 6 között 
várok minden érdeklődőt az Érdi 
Galéria  földszintjén  egy  kötet‑
len  beszélgetésre.)  A gyûlések 
minden hétfőn este hatkor kez‑
dődnek,  és  mindig  pontosan 
egy órásak. Előtte körülbelül fél 
órával  már  szabad  érkezni,  és 
utána  is van  lehetőség kötetlen 
beszélgetésre.  A pontos  cím: 
Lakótelepi  Klubövezet,  Enikő 
utca  2.,  az  egyik  tízemeletes 
ház  aljában.  Aki  pedig  többet 
szeretne  megtudni  az  A.  A.‑
ról,  nézze meg  a  honlapunkat: 
www.anonimalkoholistak.hu. 
Az  érdi  gyûléssel  kapcsolatban 
a  következő  telefonszám  hív‑
ható:  06‑20‑975‑87‑03.  Ezt  én 
veszem fel.
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helyi társadalom

ÚJÉVI HANGVERSENYÉRE
Az ÉRDI KAMARAZENEKAR

sok szeretettel meghívja 

ÚJÉVI HANGVERSENYÉRE

2013. január 27-én, vasárnap 18 órára 

nagytermébe
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Házi dolgozatom fenti címén, 
úgy hetvenöt évvel ezelőtt 
magyartanárom, Lelkes István 
meglepődött. Mielőtt a karácso-
nyi-téli tanítási szünetre szét-
rebbentünk volna, ilyen sza-
vakkal fordult felénk. – Uraim, 
a szünidő idejére, tanártársa-
immal ellentétben, én írásbeli 
feladatot adok önöknek. Amit 
írnak, két füzetoldalnál több ne 
legyen. A témát, amint előbb 
jeleztem, nem határozom meg. 
Ahhoz azonban ragaszkodom, 
hogy írásuk helyesírási hibáktól 
mentes, valamint ahhoz, hogy 
a történet világos és közérthető 
legyen. 

Ez a tanárunk bennünket 
magázott. Nem úgy, mint külö-
nösen matematikatanárunk, aki 
„tudatlan taknyosoknak” vagy 
pedig a szórendet megcserélve 

„taknyos tudatlanoknak” neve-
zett. De maradjunk a télszüneti 
dolgozatnál. Már akkoriban is 
elgondolkodtam a múló idő ter-
mészetén, az emberre gyakorolt 
hatásán. Feltûnt ugyanis, hogy 
tavasz jöttén, vakációk idején, 
és persze nyáron gyorsabban 
szalad az idő, mint például 
januárban-februárban. Ilyenkor 
az idő mintha nem tudna lábára 
állni. Amikor ez sikerül neki, 
hát nem is egy, hanem két 
mankóra támaszkodva araszol. 
Ezért adtam eszmefuttatásom-
nak e címet. 

A több mint hét évtized 
tapasztalatai erősítették ben-
nem az időérzékelés furcsa-
ságait és persze valóságos ter-
mészetét. És mintha csak egy 
„felsőbb akarat” intézte volna, 
egyik olvasóm, karácsonyi-szil-

veszteri jókívánságként meg-
küldte fénypostáján Senecának, 
a hajdani latin-görög gondolko-
dó polihisztor tudósnak az első 
levelét. Ez az első, a 124 ránk 
maradt levélből a ma emberé-
hez is szól, pedig keletkezése 
óta, két ezer év futott el. Íme:

„Azt az időt, amelyet elvettek 
tőled, vagy kicsúszott kezedből, 
próbáld összegyûjteni és nagyon 
vigyázz rá! – kezdi levelét, majd 
így folytatja: – Bizonyos pillana-
tokat elragadnak tőlünk, máso-
kat elcsennek, ismét mások meg 
elfolydogálnak. A legrútabb 
veszteséget mégis a nemtörő-
dömség okozza. Az élet legna-
gyobb része akkor illan el, ha 
rosszul cselekszünk, nagy része 
akkor, ha semmit sem teszünk, 
az időnk egésze pedig akkor, ha 
mindig mást cselekszünk, mint 
amit szükséges lenne tenni.” 

Folytathatnám tovább e böl-
csességekkel teli levelet, de 
kénytelen vagyok itt megállni, 
és elidőzni egy percet az idő 
természetének vizsgálatával. 
Vajon bizonyos időszakokban 
két mankóján araszol az idő, 
vagy pedig egyszerre csak gyors 
futásba kezd? Bizony, egyik sem 
igaz! Mindez az érzékek játéka, 
amely mindenkiben másként 
jelenik meg.

Most megint úgy érzem, mint 
diákkorom telén, így január 
vége felé, hogy az idő elővette 
mind a két mankóját, és azzal 
araszol a tavasz felé. Lám, már 
ki is mondtam a tavasz nevét. 
Sokunkat éltet és reményt ad 
ez az egyszerû, de bizakodá-
sával belénk épült szó! Január 
hónap, a mostani cammogásá-
val szinte elárulja magát, hiszen 

tudjuk: február hónapja rövid, 
mindössze 28 napból áll, s ezzel 
megint csak visszaköszön diák-
korom. Volt ugyanis egy Elemér 
nevû osztálytársunk, akinek 
névnapja e hó utolsó napjá-
ra, 28.-ára esett. Ezért aztán 
Elemért apró, kis ajándékokkal 
leptük meg, hiszen Elemér-nap 
után köszöntött ránk március 
elseje. Ekkortól már gyorsan 
hosszabbodnak a nappalok, s 
akinek kertje van, észre sem 
veszi, hogy palántáz, magvakat 
csíráztat, s a kerti szerszámokat 
készíti elő a munkára.

Én meg most ismét beleolva-
sok a bölcs Senecának az idő 
természetéről írott levelébe, s 
elgondolkodom befejező sorain: 
„Tévedés azt hinnünk, hogy a 
halál távol van tőlünk. Időnk 
nagy része már el is hagyott 
bennünket. Ami mögénk került, 
az már a halál kezében van. Azt 
tanácsolom hát, Barátom, mar-
kolj meg minden órát! Tedd rá 
kezed a mára, s ezáltal kevéssé 
fogsz függeni a holnaptól. Amíg 
ugyanis késlekedünk, elfut az 
élet. Minden a másé, csupán az 
idő a tied, az enyém, a miénk. 
Õseink szerint: késő a takaré-
kosság, ha már a hordó alján 
járunk, hisz csak a seprője jut 
nekünk.” 

S mire jutottam én? Arra, hogy 
nem haragszom a „kétmankós” 
időre sem, mivel cammogása 
megengedte a zavartalan és 
hasznosnak vélt tûnődésemet. 
Mert bizony sokszor elmulaszt-
juk, hogy olykor megálljunk, 
s elgondoljuk: mit kell még 
tennünk szeretteinkért, a vilá-
gért, másokért? És nem holnap, 
hanem – most! Bíró András

Kétmankós idõ

„Most megint úgy érzem, mint diákkorom telén, így január vége felé, hogy 
az idõ elõvette mind a két mankóját, és azzal araszol a tavasz felé”

Fo
tó

: E
sze

 G
ab

rie
lla

panoráma

A Bukovinából Bácskába átte-
lepített, majd Tolna, Baranya 
és Bács-Kiskun megye falvaiban 
szétszóródó, később, az 1960-
as években Érden megtelepedő 
székelyeknek többnyire már 
csak leszármazottai élnek váro-
sunkban. Talán egyetlen olyan 
asszony van még Érden, aki egy 
bukovinai faluban nőtt fel, és 
nemcsak anyja, apja elbeszélé-
séből emlékszik a szülőföldre: 
Illés Albertné Kovács Emerencia, 
aki – népes családja körében 
– az elmúlt szombaton ünne-
pelte kilencvenegyedik szüle-
tésnapját. 

– Hadikfalván születtem, ott 
éltem tizenkilenc éves koro-
mig. Még ott esküdtünk meg az 
urammal; aztán Horthy 1941-

ben elhozott minket – emlék-
szik vissza Emerencia néni, aki 
1967-ben Tolna megyéből költö-
zött Érdre. 

Akkoriban mintegy kétszáz 
bukovinai székely család élt 
településünkön. Az aranylako-
dalmukat már itt tartották, az 
újvárosi Jézus Szíve templom-
ban. 

Emerencia néni a vasútnál 
dolgozott, mint meséli, sokan 
ismerték őt. Évekkel ezelőtt 
özvegyen maradt, most lánya, 
unokái, dédunokái körében él. 
A kilencvenegyedik születésnap 
is nagy családi körben, ebéddel, 
tortával, zenével zajlott. 

Kívánjuk, hogy Emerencia 
néni még sok ünnepet ülhessen 
meg szeretteivel. Á. K.

Székely születésnap Érden

Emerencia néni családi körben, ebéddel, tortával ünnepelte kilencven-
egyedik születésnapját
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A Richter  Gedeon  Aranyanyu 
Díjával  az  egészségügyben  és 
a  pedagógusként  dolgozó  nők 
munkáját  ismerik  el,  azokét, 
akik  köztünk  élő  hősnők,  akik 
nap  mint  nap  gondoskodnak 
rólunk,  családjainkról,  közös-
ségeinkről.  Kovács  Adrienn 
nem  túl  régen,  2009-ben  köl-
tözött  családjával  Érdre,  de 
nagyon  hamar  megtalálta  azo-
kat a közösségeket, amelyekben 
hasznossá  tudta  tenni  magát, 
miközben  olyasmiért  küzd, 
ami  rajta  kívül  még  nagyon 
sok  édesanyának  fontos  ügye. 
Önkéntes  munkával  részt  vett 
a  Tusculanumi  óvoda  autis-
tacsoportjának,  és  az  ófalusi 
óvoda  „mezítlábas  parkjának” 
létrehozásában.  A Más-Forma 
Egyesületet  vezetve  érdekvé-
delemmel  és  tanácsadással  is 
foglalkozik,  emellett  terápiás 
munkát  is  végez.  Jelenleg  egy 
kis  családi  napközit  vezet,  és 
három magántanuló gyermeket 
tanít  délelőttönként  alternatív 
pedagógiai módszerekkel. 
  Pedig  eredetileg  környezet- 

és  munkavédelmi  mérnökként 
kezdte a pályáját. Amikor azon-
ban azzal kellett szembesülnie, 
hogy  két  autista  fiúgyermekét 
nem tudja nekik megfelelő okta-
tási  közösségben  elhelyezni, 
úgy döntött, maga  teremti meg 
számukra azt a közeget, amely-
ben a  fiúk a saját  tempójuknak 
és  képességeiknek megfelelően 
fejlődhetnek. Megszerezte hát a 

harmadik diplomáját  is,  gyógy-
pedagógus  lett,  és  saját  ottho-
nában  olyan  családi  napközit 
indított,  ahová  azokat  a  3-4  év 
közötti  kicsinyeket  fogadta  be, 
akiket – fogyatékosságuk, tanu-
lási  nehézségeik  miatt  –  min-
denhonnan elutasítottak. 
–  Bár  egyáltalán  nem  szá-

mítottam  rá,  el  kell  ismernem, 
hogy  az  Aranyanyu  Díj  a  leg-
jobbkor  érkezett,  amikor  kissé 
összecsaptak  a  hullámok  a 
fejem  felett,  nagyon  belefárad-
tam  a  hétköznapokba.  Időről-
időre  van  ugyan  segítségem, 
de a délelőtti oktatás,  a  családi 
napközi, az egyesület vezetése, 
a honlapunk kezelése, az admi-
nisztráció,  így minden egyszer-
re már  sok  lett nekem –  ismer-
te  el  beszélgetésünk  elején  a 
fizikailag  ugyan  törékenynek 
tûnő,  de  lélekben  minden  jel 
szerint  annál  edzettebb Kovács 
Adrienn. 
–  Nemcsak  jólesett,  de  új 

erőt,  lendületet és hitet  is adott 
ez  az  elismerés  ahhoz,  hogy 
közösségi  összefogással  meg 
lehet  valósítani  azt  a  tanodát, 
amelynek  elsődleges  célja  a 
nebulók  társadalmi  integráció-
ja.  Meggyőződésem,  hogy  sem 
a  kis  létszámú  oktatás,  sem  a 
gyógypedagógiai  óvoda  nem 
kizárólag  fogyatékos,  hanem 
közös  ügyünk.  Érden  ugyanis 
nincs  választási  lehetőségük  a 
szülőknek,  hiszen  kizárólag  a 
hagyományos,  frontális  okta-

tás  áll  a  gyermekek  rendelke-
zésére,  holott  biztosan  vannak 
olyan szülők, akik az alternatív 
pedagógiai  módszereket  része-
sítenék  előnyben,  ha  lennének 
ilyenek.  Nem  feltétlenül  azért, 
mert  valamilyen  fogyatékkal  él 
a  csemetéjük,  hanem  mert  a 
kis létszámú oktatásban jobban 
bíznak.

– Milyen pedagógiai módsze-
reket alkalmaz?
–  Egyrészt  a  hagyományos 

értékrendet  követő,  termé-
szetközeli  Waldorf  pedagógi-
át,  másrészt  a  legmodernebb 
tanítási  technikákat  –  koope-
ratív  tanítást,  projektoktatást 
–  is  alkalmazom.  Sokat  moz-
gunk,  egész  testtel  tanulunk, 
rengeteg  mûvészeti,  kézmûves 
foglalkozásunk  –  festés,  zene, 
gyurmázás,  varrás  –  van. Nagy 
hangsúlyt  helyezünk  arra  is, 
hogy  a  kicsinyek  elsajátítsák  a 
hétköznapi  élethez  szükséges 
készségeket,  például  tudjanak 
főzni,  kertészkedni.  Mivel  jó 
eredményeket  sikerült  elér-
nünk, idén már szeretnénk egy 
jó  nagyot  lépni  előre,  és  egy 
olyan tanodát elindítani, amely-
ből idővel kinőhetne egy új, kis 
létszámú  osztályokkal mûködő 
iskola.  Ha  azonban  valódi,  tel-
jes  integrációról  beszélünk, 
nem  elég,  ha  csak  a  fogyaté-
kossággal élő gyermekek minél 
jobb  ellátásával,  fejlesztésével 
törődünk, hiszen ez az oktatási 
forma  nemcsak  az  ő  számukra 
ideális,  hanem  bárkinek,  azaz 
egy  „jó  tanulónak”  is  igen  elő-
nyös lehet.

– Miben mutatkozik ez meg, 
vajon miért íratná be inkább 
egy ilyen tanodába az egyébként 
tanulási nehézségekkel nem 
küzdő, ép gyermekét a szülő?
– Mindenki  tudja, hogy a kis 

létszámú  nyelvtanfolyamok 
keresettebbek  és  drágábbak, 
mert  sokkal  hatékonyabbak, 
mint  amelyekben  harminc-
negyvenen  tanulnak.  Miért? 
Mert  egy  emberre  több  idő, 
figyelem  jut,  és  az  anyagot 
személyre  lehet  szabni,  nem 
maradnak  „hézagok”,  a  tudás 
pedig  nem  lesz  „könyvízû”. 
Ez  a  módszer  a  tehetségesebb 
gyermeknek  éppúgy  megfelel, 
mint  a  tananyaggal  lassabban 
haladónak.  A kooperatív  tech-
nikákkal  pedig,  amikor  a  gyer-
mekek kis csoportban végeznek 
el  egy-egy  feladatot,  az  életre 
készülnek  fel.  Milyen  gyakran 

Kiscsoportos oktatás, gyógypedagógiai óvoda – nem „csak” fogyatékossági ügy

Aranyanyu megálmodott iskolája
Anyának lenni természetes és nagyszerû feladat. Ám olyan anyának lenni, akire 
fogyatékkal élõ gyermeket bízott a sors, egész embert követelõ, különleges hi-
vatás. Ezt ismerte fel Kovács Adrienn, aki búcsút mondott jó reményû, eredeti 
szakmájának, és a sajátjai mellett felvállalta anyatársai speciális nevelést igénylõ 
csemetéinek fejlesztését és oktatását is, amiért az elmúlt év végén Aranyanyu 
Díjjal tüntették ki.

azt  teszi  hozzá,  amit  tud,  ami-
hez  ő  maga  ért.  Óriási  segít-
ség  lenne számomra, ha a gya-
korlati,  hétköznapi  feladatokat 
vennék  le  a  vállamról,  mint 
például  az  adminisztráció,  a 
varrás-kézmûveskedés,  a  taka-
rítás,  karbantartás,  szerelés, 
vagy  a  támogatók  felkutatása. 
Mindenki  munkája,  hozzájá-
rulása  jól  jöhet,  feladatot  ki-ki 
képessége,  lehetőségei  szerint 
vállalhat. 

– Ha jól értem, azt javasolja, 
hogy az, akinek tetszik az ötlet, 
és szívesen íratná kis létszámú 
iskolába a gyermekét, ne vár-
jon ölbe tett kézzel a csodára, 
hanem tegyen érte!
–  Pontosan!  Akinek  van 

egy  problémája,  úgy  várjon  el 
másoktól segítséget, hogy maga 
is tegyen meg valamit másokért! 
Nem várhatunk arra, hogy „majd 
egyszer lesz egy ilyen iskolára is 

pénz”,  mert  a mi  gyermekeink 
felett  is  elszáll  az  idő,  hiszen 
ők is csak egyszer öt-hét-kilenc 
évesek!  Amit  most  elmulasz-
tanak,  később  nem  pótolhat-
ják már be,  ezért nekünk most 
kell  lépnünk.  Akinek  mindez 
felkeltette az érdeklődését, vagy 
szeretne  többet  megtudni  a 
kiscsoportos  tanodáról,  jöjjön 
el  a  január  26-án  és  a  február 
16-án  délután  16  órakor  kez-
dődő  szülői  estjeinkre  a  Szóló 
Szőlő  Családi  Napközibe  (Érd, 
Hősök  tere  5.)  vagy  látogassa 
meg  a  http://masforma.l3.hu 
honlapunkat!  A szülői  esteken 
a  szülők  egy  nyílt  foglalko-
zás  keretében  kipróbálhatják, 
hogyan mûködik egy ilyen isko-
la, a ritmusos-mozgásos felada-
toktól  a  mûvészeti  foglalkozá-
sokig, megnézhetik a füzeteket, 
tanszereket. 
  Bálint Edit

halljuk: „az iskola nem az életre 
készít  fel”,  pedig  megtehetné! 
Manapság az állásinterjún mi is 
az  első  kérdés?  „Csapatjátékos 
ön?” Ugyan, mitől lenne csapat-
játékos az iskolából frissen kike-
rülő fiatal, ha soha nem tanulta, 
nem  tapasztalta  meg,  hogyan 
is  mûködik  a  csapatjáték?  Õ 
legfeljebb csak versenyezni tud, 
de  sosem  kellett  valaki  más-
hoz alkalmazkodnia. Pedig  egy 
termelő  vállalat  életében  csak 
az  eredmény  számít,  az  nem, 
hogy  kinek  a  hibája  a  kudarc, 
vagy kinek az érdeme a siker, a 
lényeg, hogy csapatban kell dol-
gozni, és akinek ez nem megy, 
hamar az utcán találhatja magát. 
Ugyanakkor, az élménnyel meg-
szerzett tudás gyorsabban bejut, 
és  stabilan  fejben  marad.  Az 
unalmas, száraz feladatlapozás-
tól  a  legtöbb  apróságnak  már 
alsó tagozatban elmegy a kedve, 
játékra,  kísérletezésre,  „kézzel 
tanulásra”  azonban  nincsen 
sem  hely,  sem  idő.  Valójában 
a  hagyományos  iskolákból  hiá-
nyoznak a tananyaggal kapcso-
latos  valódi  élmények,  a  való-
ság  színterei,  a  teljes  szívvel 
és  testtel  átélt  tapasztalatok. 
Pedig  az  ilyen  iskolákba  sze-
retnek  járni  a  gyerekek,  és  egy 
életre megszeretik a  tanulást, a 
tapasztalatszerzést, az olvasást. 
Közvetlenebbek,  érdeklődőb-
bek,  barátságosabbak  lesznek, 
és képesek az önálló vélemény-
alkotásra.

– Az iskolaalapítás nagyon 
nagy falat. Külső segítség, álla-
mi támogatás nélkül aligha 
sikerülhet…
–  Ezzel  tisztában  vagyok, 

éppen  ezért  inkább  egy  szülői 
összefogásra  számítok,  olyan-
ra,  amikor  mindenki  azt  adja, 

Építkezés, festés, színezés – a tanulás a megtapasztalásra, de a kreativitásra is épül 

Kovács Adrienn a rá nehezedõ terhek mellett is megõrizte optimizmusát 
és mosolyát

Az évszakokra jellemzõ tárgyak, ünnepek jelképei mindig ott vannak egy 
sarokban, emlékeztetve, hogy éppen melyikben járnak

helyi társadalom

p

Tart a tél, fokozott
a veszély a megfázásra
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MEGJELENT 148 OLDALAS
KATALÓGUSUNK!

8-11% ELŐFOGLALÁSI 
KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!

Városlátogatások,
körutazások, nyaralások,
egynapos kirándulások.

UTAZZON A LEGjObb ÁrON!

PrÁGA-DrEZDA-CESKY
KrUMLOV

4 nap, busz, idvez.,
kirándulások, 3 éj

***szállodában, reggelivel
03.14-17. 33900 Ft/fő

CSÍKSOMLYÓI bÚCSÚ
5 nap, busz, idvez.,

4 éj ***szállodában, reggelivel
05.17-21. 42900 Ft/fő

bÉCS-SCHÖNbrUNN
busz, idvez. 03.15. 5790 Ft/fő

SZAbADKAI PIAC
ÉS A bELVÁrOS

busz, idvez. 03.16. 4990 Ft/fő

NAGYVÁrAD
busz, idvez. 03.23. 5890 Ft/fő

IPOLYMENTI KISKÖrÚT
busz, idvez., ebéd 03.30. 

4790 Ft/fő

MArIAZELL
busz, idvez.,  03.31. 6990 Ft/fő

LÉKA VÁrA – KŐSZEG
busz, idvez., 04.07. 4990 Ft/fő

PANNONHALMA-ZIrC
busz, idvez., ebéd 04.13. 

5990 Ft/fő

FÜLEK-IPOLYTArTNÓC
-HOLLÓKŐ

busz, idvez., ebéd 04.14. 
5490 Ft/fő

KEN-EDI
TrAVEL

www.keneditravel.hu
1067 Bp., Teréz krt. 3. 

(Király utcánál)
Tel.: 278-2156, 278-2157
Nyitva: H-P 09:30-17:30

Rendelje meg műanyag 
nyílászáróit még az idén

45% kedvezménnyel jan. 31-ig!
• 5 légkamrás „A” kategóriás

német Veka profilból akár 3 rétegű 
üveggel Magyarország

legnagyobb gyártójától!
• 6 légkamrás 90mm-es kiváló 
minőségű Veka Prémium profil 

passzív házakhoz is!
• Velux tetőtéri ablakok

-20% kedvezménnyel
január 31-ig

• Fakro tetőtéri ablakok:
-25% kedvezménnyel

január 31-ig

• Dekorfóliás beltéri ajtók
25.900 Ft+áfa-tól

AJTÓ-ABLAK

Budapest III., Bécsi út 267.
(bejárat a Fehéregyházi útról)

Telefon: 430-0181,
e-mail: diadaliv2001@t-online.hu

www.diadaliv2001.hu

Már több mint 10 éve a lakosság szolgálatában!
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ÁLLÁS

Sóskúti Ipari Parkba, jelentõs for-
gácsolási tapasztalattal rendelkezõ, 
önállóan dolgozni tudó (programozás 
és forgácsolás) CNC esztergályost 
keresünk precíz munkavégzésre (NCT 
vezérlõ ismerete elõny). Jelentkezni: 
zsolt.horvath.repszer@gmail.com vagy 
06-20-5760839 telefonszámon.

Gyakorlattal rendelkezõ dentálhi-
giénikust keresünk érdi magánklini-
kára. Angol, francia nyelvtudás elõny. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 
mail@ligetiklinika.hu email címen lehet.

“E” kategóriás tgk sofõrt keresek 
konténer szállításhoz érdi telephelyre, 
nemzetközi elõny. T:06 70 4555 964

Budapest vezetõ ingatlanirodája, 
kiváló keresettel, ingyenes képzéssel, 
azonnali kezdéssel ingatlanközvetítõket 
keres! 269-4990 ht@tippingatlan.hu

Szondi utcai irodánkba idõpont 
egyeztetõ kollégákat keresünk alapfi-
zetéssel. Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk! Jelentkezés: royalclub@t-online.
hu; 30/9218259

ÁLLÁST KERES

Felnõtt szakápolónõ gondozási 
szerzõdést kötne. T:06 30 632 4313

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST

ARANY EZÜST FELVÁSÁRLÁS 
KÖZÉP ÁR:8000FT/G!NÁLUNK NINCS 
LEVONÁS,CSALÁS! KP. AZONNAL! 
EZÜS:EVÕESZKÖZ,TÁLCA,DOBOZOK, 
IPARI STB.ÉKSZERÜZ.BP.JÓZSEF KRT 
41. 30/957-2206

BETÁRSULÁS

Tõkével betársulnék könyvelõirodába 
és a könyvelésben aktív részvé-
tellel. T:06 20 562 4867;  
e-mail:margit.t.k@hotmail.com

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

















DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Duguláselhárítás bontás nélkül, éjjel-
nappal, kiszállási díj nincs, garancia van! 
T:06 30 924 1205, 06 20 287 1904

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

Régi, kopott, sérült vagy lyu-
kas a fürdõkádja? Semmi gond!! 
KÁDFELÚJÍTÁS teljeskörû GARAN-
CIÁVAL 5 év jótállással. Varga Zoltán 
06-70-570-5515

GARÁZS

Érd központban Korall-1-ben belép-
tetõkártyás, bekamerázott teremgarázs 
kiadó 7000 Ft/hó. T:0670 316 4889

GUMISZERVIZ

HASZNÁLT RUHÁZAT

Megnyílt üzletünk, kínálunk: nõi-
férfi-gyerek márkás, tiszta ruhákat. Érd, 
Balatoni út 31. TÚRÓ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Bp. I. Kosciuszkó-Márvány sar-
kon földszinti 86 nm, 3 szoba, cirkós 
lakás eladó. 0630-3734077  
www.ingatlan.com/6835695

6,9 M Ft-ért eladó Érden a Fürj utcá-
ban 200 N-öles építési telek (aszfaltút, 
víz, villany, csatorna, ásott kút), 2x60 
m² átmeneti v. bontandó házzal. T:06 
30 430 4020

Eladó Érd központjában 55 m² 2+1 
félszobás zártelõterû, erkélyes 5. emele-
ti lakás Iár:9,3 M Ft. T:0630 2197 187

Eladó Siófok Fürdõtelepen 75 N-öles 
telken 25 m² faház összközmûves, tóhoz, 
gyógyfürdõhöz közel. T:20 9392 042

Áron alul, Érd központjában 3 szobás 
sorházi lakás igényesnek eladó, fix 22,9 
M Ft. T:06 30 4917 268

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

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

INGATLANT KERES

KERESEK megvételre Budapest bel-
városában felújítandó öröklakást,ennek 
megfelelõ árban!Komfort nélküli is érde-
kel.Készpénzben tudok fizetni! Tel.: 06-
70-635-0558

























Az ország egész területén keresek 
ELADÓ szántóföldet, ha Ön meglévõ 
termõföldjét el akarja adni, hívjon és lesz 
vevõje! Tel:(30) 450-57-23

INGATLANIRODA

JÁRMÛ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZ-
FIZETÉSSEL, adás-vételi szerzõdéssel 
roncsautót is. Házhoz megyünk!   
Tel.: 0630-2532248

KERT

KIADÓ LAKÁST KERES

Keresek Budapesten jó közlekedésnél 
kiadó lakást 1 vagy 2 szobásat, hosszú-
távra.06-70-635-0551

KIADÓ

Kiadó Érdligeten 4 sz. összkomfortos 
lakás 2 fürdõszobával, étkezõvel. U.o. 1 
szoba összkomfortos külön bejáratú lak-
rész. T:0623 390345, 0670 271 9645

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

Érd központjában kiadó 1 szobás össz-
komfortos önálló ház 50 E Ft+rezsi+ 1 
hó kaució szükséges. T:06 30 687 1528

Központhoz közel csal. háznál össz-
komf., almérõs, kocsibeállós, bútorozott 
szuterén 1 fõnek kiadó. T:20 380 1876, 
23 361 448

Érd központban 3 szoba hallos búto-
rozott lakás igényesnek kiadó, kábel TV, 
internet. T:0630 324 4981

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

Érden külön bejáratú szoba, konyha, 
fürdõszoba 1-2 fõnek külön mérõkkel 
kiadó. T:06 30 316 2491

Érd-Parkváros, 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

Érdligeten 1,5 szobás lakás kiadó 
48 E Ft+rezsi+1 hó kaució. T:70 578 
5696, 70 326 1809



























KONTÉNER

KOZMETIKA

KÖNYVELÉS

Vállaljuk vállalkozók, cégek, tár-
sasházak könyvelését és társasházak 
ellenõrzését. Iratokért kérésre ház-
hoz megyünk.Iroda Bp X. kerületben 
06/70/9316294.

KÖLTÖZTETÉS

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

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Matematika, fizika korrepetálást, fizika 
érettségire felkészítést vállal gimnáziumi 
vezetõtanár. T:06 20 99 42 605

Okleveles tanárnõ magánének okta-
tást vállal. T:06 23 360 339; érdeklõdni: 
minden nap 18-20 óra között.

Saját otthonomban Érdligeten korre-
petálást vállalok (angol és német) T: 06 
30 518 5052

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-
9488909

PSZICHOLÓGUS

RUHAJAVÍTÁS

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















SZOLGÁLTATÁS

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

TÁRSKERESÕ

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS



TETÕSZERVIZ

TÜZELÕANYAG

TÛZIFA

ÜDÜLÉSI JOG

ÜZLETHELYISÉG

Rákoshegy-felsõn, Keresztúr-város-
központhoz közel igényesen felújított 
szépségszalonbanFODRÁSZ-MANIKÜR-
PEDIKÛR-MÛKÖRÖMhelyiség (össze-
sen 32 nm) kiadó.

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Fagyasztószekrény új, öt fiókos eladó: 
50 000 Ft. T:06 20 355 3823

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat:
Csap,szifon,wc-tartály,radiátor, elzá-
ró csere javítás.Víz óra beszerelés 
csere, mosó-mosogatógép 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!

Zsírolvasztás, tartós szőrtelenítés, 
kozmetológiai hámlasztás,

pattanás, folt, ránc kezelése.
www.epilmed.hu; 

T: 06 30 714 8372, 06 70 334 4884
Érd, Bajczy-Zs út 115. Lovasbolt mellett



súlyát. A kezdet érdi részről 
hozott jobb megoldásokat, pon-
tosabb befejezéseket, Vlagyimir 
Golovinnak rögtön időkéréssel 
kellett megpróbálni rendezni 
csapata sorait. A Debrecen ellen 
kiválóan védő Oguntoye Viktória 
ismét szállította a nagyszerû 
védéseket. Kovács Anna javu-
ló formája megmutatkozott, az 
átlövésgólok pedig nagyon kel-
lettek, a Fehérvár elleni fiaskó 
alkalmával főleg azok hiányoz-
tak. Aztán bő 10 perc elteltével 
nyugodott meg a Kiskunhalas, 
és elkezdett folyamatosan 
visszazárkózni a hazaiakra. 
Fauszt Éva hívta ki gólpárbajra 
Kovács Annát, a Szekszárdról a 
szezon kezdetén érkező játékos 
valósággal a hátán vitte övéit. 
Az átmeneti hullámvölgyből az 
első 30 perc finiséhez érkezve 
kezdett kikászálódni a vendég-
látó. Újra megnyugtató előny-
höz jutott az Érd, és így is érke-
zett el a szünet. 

A második félidő elejétől 
szisztematikusan őrölte tovább 
a Kiskunhalast a hazai együt-
tes. Kovács Anna ellenszerét 
továbbra is ritkán találták meg 
a kunságiak. Bognár Barbara 
bombája és egy kimaradt bün-
tető után a magabiztos különb-
ség ellenére Szabó Edina időt 
kért, ami ismét jó döntésnek 
bizonyult. Fokozatosan hizlalta 
tovább a differenciát az Érd, 
a Kiskunhalas pedig kezdett 
megzavarodni, kapkodni, több 
esetben is rossz megoldásokat 
választottak játékosai. Kristina 
Elez már-már Carlos Perezt idéz-
te a 23. érdi gólnál, ugyanis 
a veszprémiek kiválóságának 
védjegyévé váló két lábról fel-
ugró átlövésbombát ragasztott a 
halasi kapuba. Ezzel láthatóan 

felszabadult a horvát játékos, 
és nemcsak ő, hanem az egész 
együttes remek periódusba kez-
dett. Vincze Melinda és Szekeres 
Klára is gólokkal vette ki részét 
az 5-0-s érdi részsikerből, amivel 
a hazaiak pontot tettek a meccs 
kimenetelére. A végére az volt 
a kérdés, hogy a Kiskunhalas 
elkerüli-e a súlyos vereséget, de 
láthatóan demoralizálta őket a 
lendületes érdi játék. A második 
félidőben kapuba álló Janurik 
Kinga is hozzátette bravúrjait a 
találkozóhoz. Az utolsó percben 
szerzett két kiskunhalasi góllal 
már csak kozmetikázni tudtak 
valamelyest az eredményen a 
vendégek, természeten Fauszt 
Éva jóvoltából, de ez már nem 
osztott, nem szorzott. 

A tavaszi szezon újabb hazai 
meccsén ismét nagyon meggyő-
ző játékkal rukkolt ki az Érd, 
ilyen különbséggel is teljesen 
megérdemelten nyert. Ez a siker 
rendkívül fontos volt, hiszen a 
középmezőny tagjait leszakítot-
ta magáról Szabó Edina alakula-
ta, és tovább üldözheti a Vácot. 
A Győr elleni derbiken felsza-
badultan játszhat majd az Érd, 
de az utána következő Siófok és 
Békéscsaba elleni rangadókon 
muszáj lesz begyûjteni a négy 
pontot. 

ÉTV-Érdi VSE – Kiskunhalas 
NKSE  34-22 (15-11)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 néző
Játékvezetők: Bacs József, Bán 
Tamás
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra 2, Kovács 
Anna 7, Szara Vukcsevics 2, 
Balog Beáta 4 (2), Szekeres 
Klára 3, Kisfaludy Anett, Vincze 
Melinda 3, Wolf Alexandra 5 
(3), Kovács Gréta, Alja Koren 
1, Bognár Barbara 3, Kristina 
Elez 4
Vezetőedző: Szabó Edina
Kiskunhalas: Lengyel Edit, 
Pethő Renáta, Scholtz Andrea, 
Drávai Gyöngyi, Tápai Andrea 
4, Fauszt Éva 9, Valovics 
Nóra, Sterbik Andrea, Takács 
Bernadett, Szamoránsky Anikó 
2, Selmeci Sarolta, Barna Éva 
2, Fehér Viktória 1 (1), Földes 
Kata 1, Varga Dóra 3 (2), 
Csákovics Nóra
Vezetőedző: Vlagyimir Golovin
Hétméteresek: 6/5, ill. 5/3
Kiállítások: 8, ill. 12 perc

Győri napok következnek 
az ÉTV-Érdi VSE számára. 
Lapzártánk után, január 22-én 
18 órától rendezik a Magyar 
Kupa negyeddöntőjét, míg a 
címvédő elleni bajnoki találko-
zóra január 25-én 18.45 órától 
kerül sor.  Szarka András
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A szezon előtt nem sokan 
mondták volna meg, hogy az 
Érd–Kiskunhalas párosítás való-
di rangadónak számít majd a 
14. fordulóban. Pedig így lett, 
nagyon komolyan kellett szá-
molni a riválissal. Vlagyimir 
Golovin kiválóan gyúrta össze 
együttesét, így a Halas több 
meglepetést is okozott már a 
szezonban. Nagyon szorosan 
követi egymást a tabellán a Vác, 
Érd, Kiskunhalas, Veszprém, 
Fehérvár kvintett, úgyhogy 
az egymástól elnyert pontok 
hatványozottan számítanak a 
versenyfutásban. Az őszi for-

dulóban a Kiskunhalas elleni 
meccsről idegenben is sikerült 
sikerrel távoznia Szabó Edina 
tanítványainak, hazai pályán 
sem lehetett más cél, csak a 
győzelem. A Fehérvár elleni 
hazai kisiklást követően impo-
náló magabiztossággal javí-
tott az Érd a Debrecen ellen, 
Dunaújvárosban viszont elhul-
lajtott egy pontot – igaz, a Fejér 
megyeiek formája egyértelmûen 
felfelé ível mostanság. 

Nagy iramban kezdődött az 
összecsapás, láthatóan feltüzelt 
csapatok feszültek egymásnak, 
a pályán lévők érezték a meccs 

  1.  Győri Audi ETO KC 14 14 – – 468–286 +182  28
  2.  FTC Rail Cargo 14 12 1 1 477–380 +97  25
  3.  Váci NKSE 14 9 1 4 391–352 +39  19
  4.  ÉTV-Érdi VSE 14 8 2 4 398–352 +46  18
  5.  Kiskunhalas NKSE 14 7 1 6 364–394 –30  15
  6.  Veszprém Barabás KC 14 7 1 6 349–379 –30  15
  7.  Alcoa Fehérvár KC 14 7 – 7 362–364 –2  14
  8.  Dunaújvárosi Kohász KA 14 3 3 8 378–429 –51  9
  9.  Siófok KC 14 4 – 10 378–425 –47  8
10.  Budapest Bank Békéscsaba 14 3 1 10 339–385 –46  7
11.  DVSC-FÓRUM 14 2 3 9 350–416 –66  7
12.  Budapest SE 14 1 1 12 341–433 –92  3

ÉTV-Érdi VSE – Kiskunhalas NKSE  34-22 (15-11)

Magabiztos lépés a felsõház felé

Szekeres Klára kiváló védekezés mellett három góllal járult hozzá a sikerhez
Vincze Melinda repül, a labda pedig csakhamar a halasiak hálójában köt ki

A kiskunhalasiak védekezése olykor nem volt túlzottan kíméletes
Wolf Alexandra irányítóként és akciógólokkal is kivette részét a gyõzelembõl


