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Bõvül az óvoda
A Meseház óvoda bõvítésérõl, az utak helyreál-
lításáról volt szó a múlt heti sajtótájékoztatón.
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Ösztöndíjasok névsora
Közöljuk a 160 tanulmányi ösztöndíjban 
részesülő tanuló nevét.
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1956-ra emlékezett a város

1956 tanulsága, hogy igazságunk és szabadságunk védelmében mernünk kell ki-
állni, a kommunistáknak nem szabad hinni, árulókkal nem szabad szóba állni – je-
lentette ki ünnepi beszédében Aradszki András országgyûlési képviselõ az október 
23-i városi megemlékezésen, Érd fõterén. A politikus hangsúlyozta: bár hatalmuk 
állítólag mára megdõlt, befolyásukat megõrizték a liberális világban, így ma is köz-
tünk élnek; tönkretették hazánkat, kirabolták a devizaadósok ezreit.  3. oldal

Érdi sikerek az érdi világkupán
A város és a Városi Sport-
csarnok ezúttal is jó házi-
gazdának bizonyult, nyolc 
ország (Algéria, Oroszor-
szág, Olaszország, Szer-
bia, Spanyolország, Egye-
sült Államok, Taiwan, 
Magyarország) sportolói 
az októberi World Cup 
14. Nemzetközi Harc-
mûvészeti Világkupán. 
A verseny három napig 
tartott reggeltõl estig, aki 
kilátogatott a sportcsar-
nokba, nem bánta meg.
 16. oldal

Faültetés a Telekiben

Magyar és szlovák gyerekek ültettek facseme-
tét múlt csütörtökön a Teleki iskola kertjében, T. 
Mészáros András polgármester és Aradszki András 
országgyûlési képviselõ részvételével. A faültetés egy 
kétéves Comenius projekt egyik programja volt; ennek 
keretében a magyar diákok francia, spanyol, szlovák 
és norvég gyerekekkel dolgozhatnak együtt az interne-
ten és személyesen. 5. oldal

Iskolai sportpálya
Egy régi álom vált valóra az Érdliget Általános 
Iskolában: elkészült a korszerû sportpálya.
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Hatgólos gyõzelem
Az ÉRD felőrölte a Békéscsaba csapatát és 
végre ismét nyert.
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Ingyenes hallásvizsgálat

Részletfizetési lehet ség 0% THM

Hallókészülék próbahordás

Amerika vezet  hallókészülékei

Élvezze a karácsony meghitt hangjait
szinte láthatatlan, kedvez  árú hallókészülékeinkkel!

30%
kezd részlettel elvihet
2013. december 20-ig!

Hívja most az Ascent Hallásszalonokat hétköznap 8-16 óráig!

Érd, Budai út 28.
06 23 362-351

Budapest II., Margit körút 57.
06 1 369-3362 

Budapest XI, Fehérvári út 79.
06 1 462-6052
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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  
20/280-8197 
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 
Minden 
hónap elsõ 

hétfőjén 17–18 óráig a 
Jószomszédság Könyv-
tárban, Sárd u. 35.

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

 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      
20/800-9079 
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

Meghívó

a Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat
(9. és 12. választókerület)

2013. október 29-én (kedden) 17:00 órakor
kezdődő ülésére.

Az ülés helye:
Teleki Sámuel Általános Iskola  

(2030 Érd, Törökbálinti út 1.) 11-es terem

Elkezdődött a Gyula utcai 
Meseház óvoda átépítése, T. 
Mészáros András ennek részle-
teiről beszélt múlt szerdai sajtó-
tájékoztatóján. 

Mint azt már megírtuk, 2012. 
szeptemberében a város 200-200 
millió forintot nyert a Kutyavári, 
illetve a Meseház óvoda bőví-
tésére az Új Széchenyi Terv 
pályázatán. Előbbi már jórészt 
befejeződött, az óvodások az 
épület egyik részét már birtok-
ba vették, a Meseház munkála-
tai pedig most kezdődnek.

– Itt nemcsak a meglévő épít-
ményt bővítjük; összevontunk 
még két telket az eredetihez, így 
egy 5700 négyzetméteres telken 
1276 négyzetméteres óvodaépü-
letet építünk. Hét csoportszobá-
ban 210 gyermek kaphat majd 
helyet itt – mondta a polgár-
mester, hozzátéve: orvosi, torna 
és logopédusi szobák, valamint 
szülői fogadóhelyiség szolgálja 
a jövőben a gyerekek, szülők 
és pedagógusok kényelmét. Az 
építkezés egy év múlva, 2014 
szeptemberében fejeződik majd 
be. A gyermekeket a munká-
latok idejére más óvodákban 
helyezik el.

– Eddig 84 gyermek járt ebbe 
a valaha üdülőnek épült, 54 
férőhelyes épületbe. Ennek a 
helyén egy 210 férőhelyes óvoda 
épül, ami minden igényt ki tud 

majd elégíteni. Ezt mi nagyon 
komolyan vesszük, ami abból 
is látható, hogy bár a pályázati 
kiírás szerint csupán öt százalék 
önerőt kellett volna biztosítania 
az önkormányzatnak az építke-
zéshez, mi ennél jóval többet, 
150 millió forintot tettünk hozzá 
az elnyert 200 millióhoz, hogy a 
tervezett bővítés megvalósítá-
sával el tudjuk érni céljainkat. 
Büszkék vagyunk és örülünk 
annak, hogy az érdi gyerekek 
közül egyre több és egyre jobb 
körülmények közt járhat óvo-
dába. Ennek ellenére kilátásta-
lannak tûnik az a helyzet, ami 
egy törvénymódosítás követ-
keztében áll elő hamarosan: 
2014 szeptemberétől minden 
harmadik évét betöltött gyerme-
ket fel kell venniük az óvodák-
nak. Noha az elmúlt években 
folyamatosan bővítettük ezen 
intézményeinket, nincs annyi 
férőhelyünk, hogy minden arra 
kötelezett gyermeknek óvodai 
szolgáltatást tudjunk nyújtani. 
Beadtunk újabb pályázatot a 
Belügyminisztériumnak, hogy 
bővíteni tudjuk a férőhelyeket, 
de már látom, hogy Érden prob-
lémák lesznek ezzel kapcsolat-
ban. Remélem, hogy régiónk-
ban külön forrás lesz az óvoda-
bővítésekre, vagy türelmi időt 
építenek be a jogszabályba, az 
imént említett törvényi feltételt 

Önkormányzati pályázati tanácsadás érdi vállalkozóknak

Átépül az óvoda: valóság lesz a mesébõl
A Meseház óvoda bõvítésérõl, az utak helyreállításáról, jövõbeni tervekrõl beszélt 
múlt szerdai sajtótájékoztatóján T. Mészáros András. A polgármester elmondta azt 
is: a hivatal pályázat-elõkészítõ szakemberei segíteni fogják a helyi vállalkozókat, 
hogy sikerrel pályázhassanak a jövõben uniós forrásokra. 

Önkormányzati segítség  
a vállalkozóknak
Az érdi vállalkozók nem használták ki kellőképp a rendel-
kezésükre álló lehetőségeket a 2013. előtti időszakban – leg-
alábbis ezt állította a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi 
Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, Kupcsok Lajos az Érd 
TV Négyszemközt címû, október 10-i mûsorában. Mint mond-
ta, pályázati lehetőségek voltak, vannak és lesznek, de csak 
az nyer, aki él is ezekkel. Hozzátette azt is: az elutasítások 80 
százaléka mögött formai ok áll, vagyis a sikertelenül pályázók 
nem tudják kitölteni a nyomtatványokat. 

T. Mészáros András ezzel kapcsolatban elmondta: a vál-
lalkozóknak meg kell tanulniuk azokat a technikákat, ame-
lyekkel fejlesztési pénzekhez, lehetőségekhez juthatnak. Érd 
Polgármesteri Hivatalában felkészült pályázat-előkészítő szak-
emberek vannak, akik segítséget tudnak nyújtani ebben a 
helyi vállalkozóknak, tanfolyamok, tájékoztatók formájában. 

– A pályázatokat megírni nem tudjuk helyettük, de igen szín-
vonalas segítséget tudunk nyújtani azoknak, akik ezt igénybe 
kívánják venni – hangsúlyozta a polgármester.

ugyanis – több agglomerációs 
településhez hasonlóan – Érd 
sem tudja teljesíteni, legnagyobb 
jóakarata ellenére sem – hang-
súlyozta T. Mészáros András. 
Az önkormányzat egyébként 
több óvoda építésére is készül; 
a Darukezelő utcai intézmény 
helyszíne már megvan, forrás 
kellene az építkezéshez.

A polgármester a csatornázási 
projektről, illetve az úthelyre-
állításokról is szót ejtett sajtó-
tájékoztatóján. Mint mondta: 
noha a beruházás célja a város 
csatornázása, soha annyi új út 
nem épült még Érden, mint az 
elmúlt két esztendőben.

– Ha összeszámoljuk a szer-
vizutak mennyiségét, illetve 
azokat az aszfaltutakat, ahol 
bizonyos oknál fogva egész 
pályás helyreállítást kellett 
alkalmaznunk, akkor mintegy 
40 kilométer új út épült Érden 
két esztendő alatt. Tekintve, 
hogy korábban mindössze 100 
kilométer pormentesített út volt 
városunkban, ez 40 százalékos 
bővülést jelent – jegyezte meg 
a polgármester, aki kitért a föld-
utak helyreállítására is.

– Ahol csak lehet, a mart 
aszfalttal történő helyreállí-
tást támogattuk. Egyetlenegy 
ok jelenthetett csak akadályt: 
ha nem állt a kivitelezők ren-
delkezésére mart aszfalt. Ilyen 
esetekben zúzottköves helyre-
állítást végeztek. Elmondható: 
az utak mindenképp jobb álla-
potba kerültek, mint a csator-
názás előtt voltak. Persze nem 
mindenütt fejeződtek még be 
a munkálatok; többek közt az 
Eper, Cseresznyefa, Alsóerdősor 
utcák a Törökbálinti út keresz-
teződéséig, érintve a Folyondár 
utcát is, még készülnek. 
Reméljük, mielőtt az idő elrom-
lik, sikerül befejezni a kivitele-
zést – mondta a polgármester, 
hozzátéve: nem minden építke-
zés függ össze a csatornázással; 
egy másik programban épp az 
ivóvíz-fővezetékeket cserélik 

le a városban. Van, ahol a két 
projekt találkozik – itt a csa-
tornázás utáni helyreállítással 
bevárják a vízcsőcserét, és csak 
akkor javítják az útfelületet, ha 
ez a munka is megtörtént. 

T. Mészáros András elmondta 
azt is: a vízelvezetési problé-
mákat is szeretné a város pár 
éven belül megoldani; ez a jövő 
időszak egyik legfontosabb fel-
adata.

– Az árkok kialakítása ter-
mészetesen nem elég, hiszen a 
csapadékvizet nemcsak össze 
kell gyûjteni, de el is kell vezet-
ni, így szükség van három nagy 
csapadékvíz-tározó kialakításá-
ra is – mondta a polgármester, 
hozzátéve: amíg ez nem törté-
nik meg, a vízelvezetés problé-
ma lesz Érden. 

– Remélem, hogy a 2014-től 
2020-ig tartó EU-s költségvetési 
időszakban lesz módunk arra, 
hogy a mostanihoz hasonló 
nagy környezetvédelmi beruhá-
záshoz pályázatot nyújtsunk be. 
Ennek témája a felszíni víz elve-
zetési gondok megoldása lenne, 
ami mintegy 30 milliárd forintba 
kerülne. A másik nagy gond, az 
úthelyzet megoldásására 10-15 
milliárd forintra lenne szükség. 
Remélem, ezek a források ren-
delkezésre állnak majd, és be 
tudjuk nyújtani pályázatainkat 
– zárta e témát a polgármester.

Többször volt róla szó, de 
mivel nagyon sok embert érint, 
T. Mészáros András ismét kitért 
arra, hogy a csatornarákötési 
engedélyek esetében a 90 napos 
türelmi idő nem a dokumen-
tum kézhez vételétől számít, 
hanem az adott csatornasza-
kasz mûszaki átadásától (ennek 
dátumát feltüntetik a levél-
ben). A türelmi időt egyébként 
november 15-én felfüggesztik, 
és csak tavasszal indul újra, így 
senkinek sem kell a téli időszak-
ban elvégeztetnie a kivitelezést.

Mint azt már megírtuk, a 
polgármester október elején 
a sajtó útján felkérte Csőzik 
Lászlót, aki a híradások szerint 
az Együtt-PM jelöltjeként indul 
majd a 2014-es választásokon, 
hogy határolódjon el a szeptem-
ber 29-i Szolidaritás-demonst-
ráción történtektől. Jelen sajtó-
tájékoztatón újságírói kérdésre 
T. Mészáros András elmondta: 
Csőzik László fentiekre reagáló 
levelében Orbán Viktor minisz-
terelnököt Sztálinhoz, illetve 
Gyurcsány Ferenchez hasonlí-
totta. 

A baloldal (és a liberális bal-
oldal) úgy érzi: neki joga van 
az erőszakos cselekedetekhez; 
az csupán bocsánatos bûn. De a 
jobboldali kormányok esetében 
a határozott kiállást (melyhez 
nem társul erőszakos cselek-
mény) azonnal megbocsátha-
tatlan bûnként ítéli meg. Csőzik 
Lászlót az, hogy ilyen kettős 
mércét alkalmaz, bizonyos mér-
tékben alkalmatlanná teszi arra, 
hogy komolyan foglalkozzon a 
politikával – zárta szavait a pol-
gármester.

 Ádám Katalin

T. Mészáros András reméli: a csatornafektetést követõ úthelyreállítások befejezõdnek még a rossz idõ beállta elõtt
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Szinkrontolmácsot is hozhatott 
volna magával Vincus az osztály-
ba, mert olyan ízesen palócolt, 
hogy eleinte minden mondatára 
vissza kellett kérdeznünk. Úgy 
vetődött ő az érdi Vörösmarty 
Gimnáziumba, hogy a szülei oda-
hagyták Istenmezejét, a kertet, a 
házat, a rokonokat, a kollektivizált 
mezőgazdaságot, hogy a főváros 
közelében könnyebben találja-
nak munkát, megélhetést. Nem 
is az volt a baj, hogy Vincus nem 
tudott oroszul, mert mi sem tud-
tunk, hanem még a cirill betûket 
sem ismerte, mert Istenmezején, 
a Tarna-völgyi, Mátra alji kis falu-
ban a hatvanas, hetvenes évek 
fordulóján nem volt orosz szakos 
tanár. A helyettesítő pedagógu-
sok az orosz nyelv elsajátításában 
legfeljebb egy tanórával jártak 
előrébb, s a lelkesedésük sem 
haladhatta meg az ott tanuló gye-
rekekét. Vincus ettől függetlenül 
néhány hét alatt beilleszkedett új 
környezetébe, mindannyian meg-
szerettük, a matematikában, a 
rajzban kiemelkedő képességek-
kel bírt, jóllehet, a dolgozatírás 
megkezdésekor mélyült csak el a 
példamegoldás módszertanában, 
de mindannyiunknak segített a 
buktatók elkerülésében. Mi aztán 
a humán tárgyakból, a magyar, a 
történelem dolgaiban igyekeztük 
meghálálni, amit a reáliák oldalán 
tőle kaptunk. Angolból viszont 
magasan vert minket Vincus. 
Nem elég, hogy a nyelvhez volt 
affinitása, hanem remek térké-
pet rajzolt a brit szigetekről, a 
könyvtárban oldalakat másolt ki 
az Enciklopédia Britannicából és 
középkori óangol szöveget taní-
tott meg nekünk. A vonzalmat 

nagyapjától örökölte, aki a két 
háború között áthajózott Heves 
megyéből az Újvilágba, ám mikor 
az Egyesült Államokból átszökött 
Kanadába fát vágni, hazatoloncol-
ták Magyarországra. Mindenesetre 
néhány praktikus angol mondatot 
a falubeli kocsmában is el tudott 
sütni. Unokája viszont külön spi-
rálfüzetbe gyûjtötte az angolszász 
zenekarok neveit és leírását, ami 
a Radio Luxemburg éjszakai, pap-
lan alatti kitartó hallgatása nyo-
mán egyre bővült. Ne felejtsük, 
akkoriban a magyar rádióban csü-
törtök délután háromnegyedórás 
volt a Csak fiataloknak, Komjáthy 
György által szerkesztett össze-
állítása, amit szombaton délután 
megismételtek. Ebbe a magyar 
zene mellé éppen csak becsúsz-
hatott egy-két nóta a nyugati világ 
könnyûzenéjéből. Mindez azok-
ban az években, amikor utolsó 
közös lemezeit csinálta a Beatles, 
egyre erősebb volt a Rolling 
Stones, Jimmi Hendrix még élt, 
és megjelentek a mûfaj igénye-
sebb együttesei is. Ha ezért a 
zenéért rajongtunk, akkor rajong-
tunk Vincusért is, és egyáltalán 
nem aggódtunk, hogy évvégén 
angolból ötöst kapott, oroszból 
viszont megbuktatták. Tanárnőnk 
nagyon kedvelte őt, de nem talált 
értékelhető tudást barátunknál. 
Mivel nyáron fagylaltot árult a 
bükkszéki strandon, mi óriá-
si kalandként Érdről Nagy Peti 
Simsonjával (ó, a demokratikus 
Németország fejlett motorgyártá-
sa!) elpöfögtünk barátunkat meg-

látogatni. A tanévkezdés után bol-
dogan nyugtáztuk, hogy Vincus 
velünk van, átment a pótvizsgán. 
A meglepetés az első orosz órán 
ért minket. Amikor szigorú, de 
kedélyes tanárnőnk fölszólította, 
mi már kaján vigyorral vártuk 
a nyögést, a dadogást. Vincus 
azonban folyékony oroszsággal 
válaszolt a kérdésekre. Tátott 
szájjal bámultuk. Nyáron, egye-
dül megatanult oroszul! Utóbb 
így szerzett tanári diplomát, így 
került ösztöndíjakkal külföldre, 
s a rendszerváltás idején a leg-
jobb nevû angliai kollégiumok-
ban tanított – mûfordítói munkája 
mellett – oroszt. 

Ekkoriban már mi is szaba-
dabban utazhattunk, s amikor 
a Norvég Könyvtártudományi 
Egyetem meghívására Oslóban 
gyönyörködhettünk az északi 
fényekben, döbbenten kellett 
tapasztalnunk, hogy nemcsak 
diák és tanár vendéglátóink bír-
ták remekül az angol nyelvet, 
de a kollégiumi portás, a men-
zán a konyhás néni, a múze-
umban a nyugdíjas őr, a szóra-
kozóhelyen a pincér, a boltban 
az eladó azonnal Shakespeare 
nyelvére vált, ha megsejti, hogy 
külföldiek vagyunk. Mi pedig 
még mindig ott tartunk, hogy 
kaphasson diplomát az, aki nem 
boldogul egy középfokú nyelv-
vizsgával. Pedig nem erre van az 
előre. Kisgyermekként, munka 
mellett, de még nyugdíj közelé-
ben is érdemes nekivágni. Édes 
anyanyelvét, a magyart is jobban 
fogja ismerni, szeretni, mûvelni 
az, aki keres hozzá egy apanyel-
vet is. Egy európait. 

 Antall István

Apanyelv

Ötvenhét év. Nem is olyan 
nagy idő, mégis, mennyi min-
den történt azóta. Annak ide-
jén már a nevével is gond 
volt. Így visszatekintve szinte 
szánnivalóan megmosolyog-
tató, ahogy a hatalom men-
nyire tiltotta a „forradalom” 
és „szabadságharc” szavakat 
– idősebbek talán emlékez-
nek rá, egy ideig OSE-nek kel-
lett nevezni, azaz: Októberi 
Sajnálatos Eseményeknek…

Volt tehát egy ötvenhat, így 
ősszel többet beszélünk róla 
– de értjük-e a lényeget? Érti-e 
mindenki, hogy a birodalom 
repedése Budapesten és ak-
kor kezdődött, hogy az összes 
többinek, Varsótól Berlinig az 
akkori Magyarország mutatta 
meg: lehet, és kell is mozdul-
ni az elnyomás, a túlerőben 
lévő diktatúra ellen. A magyar 
1990-es rendszerváltozás is tu-
lajdonképpen akkor kezdődött 
– más kérdés, hogy egyre job-
ban látjuk: a mai napig nem 
fejeződött be. 

Meglehet, vissza kellene 
kanyarodni a kezdetekhez, 
ötvenhat lényegéhez. Például 
az összefogáshoz. Az akkori, 
emlékezetes tüntetéseken, a 
Bem szobornál meg a rádió-
nál ugyanis nem volt jobboldal 
meg baloldal, nem számított 
származás, vallás, életkor: a cél 
számított csak, a jobbító válto-
zás elérése, a megszabadulás 
a világuralomra törő zsarnok 
rendszertől. 

Az emlékezéshez termé-
szetesen szükséges lenne az 
akkori eseményeknek, szán-
dékoknak, az akkor szereplők 
cselekedeteinek hű megisme-
rése – de vannak-e ilyen is-
mereteink? Tudjuk-e, ki volt 
Maléter Pál, Mansfeld, Péter, 
vagy Szabó bácsi? Aki már élt 
akkor, annak látnia kellett, ha 
mást nem, legalább néhány ki-
sebb eseményt, érzékelnie kel-
lett a barikádokat is, ha nem 
fizikai valóságukban, akkor 

jelképesen, és azt is, hogy kik, 
melyik oldalon álltak.

Napjaink és az utóbbi idő-
szak eseményeinek ismeret-
ében talán ez a legfontosabb: a 
barikádok, amelyeket jól körül-
határolható csoportok igyekez-
nek újraépíteni. Természetesen 
nem utcai bazaltkövekből, 
hanem megnyilatkozásokból, 
különféle akciókból. Ide sorol-
ható az ötvenedik évforduló 
tüntetőivel szembeni brutali-
tás, ujjperecek eltördelésétől 
szemkilövésig, amelynek fele-
lősei mindmáig büntetlenek, 
és ide tartozik az a fölényes, 
magabiztos megnyilatkozás is 
az ötvenhatot követő kínzások 
és kivégzések elrendelőjétől, 
miszerint az akkori intézkedé-
sei vállalhatók és rendben lé-
vők. A legfrissebb események 
pedig már a közelgő válasz-
tások kampányharcait, annak 
várható, nehezen minősíthető 
eszközrendszerét vázolják fel.

Láthatjuk tehát az utódo-
kat, az eszmei barikád másik 
oldaláról, akik nem adják fel. 
A szervezetek, csoportok neve 
olykor változik, az eszmerend-
szer azonban, láthatjuk, nem. 
Ezért fontos 1956-tal foglalkoz-
nunk, felidézni a történéseket, 
elolvasni az akkori újságokat, 
történészek elemzéseit, meg-
hallgatni a még élő tanúkat, mert 
akkor kiderülhet: mi maradt 
meg napjaink Magyarországán 
ötvenhatból? Csak a külsődle-
ges emlékezés, az ünnepségek, 
a koszorúzások, vagy valami a 
lényegből is?

Alapigazság, hogy a múlt is-
merete nélkül nem lehet megér-
teni a mát sem – márpedig 1956 
olyan tanulságos múltat, olyan 
„történelmi leckét” kínál, amely 
nélkülözhetetlen napjaink ese-
ményeinek helyes értékeléséhez.

A szerkesztõ jegyzete

Mi maradt belõle?

Az 1956-os forradalomra emlé-
kezett Érd városa október 23-án, 
a Szabadság Napján. A tavaszias, 
ragyogó délelőttön T. Mészáros 
András üdvözölte a főtéri 
emlékmû előtt összegyûlteket: a 
város, a járási hivatal, a rendőr-
kapitányság vezetését, Érd jegy-
zőjét, képviselőit, országgyûlési 
képviselőket, a helyi intéz-
mények, pártok, szervezetek 
vezetőit, az 1956-os Magyar 
Nemzetőrség érdi szervezetét, 
az egyházak képviselőit, és for-
radalom hősei és mártírjai előtt 
fejet hajtó lakosokat. 

A Harmónia vegyes kar ünne-
pi músorát követően Aradszki 

András országgyûlési képviselő 
mondta el ünnepi beszédét, fel-
idézve 56 őszének eseményeit, 
és azt, miként változott meg a 
forradalom hivatalos megítélése 
1989-ben, és ez milyen lavinát 
indított el Magyarország köz-
életében.

– Harminchárom évnek kel-
lett eltelnie, hogy a hazugság 
és az árulás vastag törmeléke 
meglazuljon annyira, hogy alóla 
az igazság virága szárba szök-
kenhessen. 1989-ben minden 
ellenzéki mozgalom és pártkez-
demény 1956-ra alapozta önma-
gát. Hirtelen előtérbe kerültek 
azok az elvek és szempontok, 

amelyek 1956-ban mozgatták az 
eseményeket és azok résztvevő-
it. De vajon mi volt az igazi fel-
ismerés akkor, 1956-ban, és mi 
a tanulság ma, ötvenhét évvel 
később? Felismerés volt először 
is az, hogy a magyar nemzet 
nem tûri az elnyomást, nem tûri 
a terrort. Másodszor az, hogy a 
magyar nemzet – ezeréves törté-
nelmére alapozva – ismét erős-
nek találta magát akarata kinyil-
vánítására, az ellenség hatal-
mas túlereje ellenére is bízott 
önmagában, és volt bátorsága 
kimondani igazát. Harmadszor 
az, hogy egységes fellépéssel, 
félretéve a megosztottságokat, 
árulás nélkül hatalmas eredmé-
nyeket lehet elérni.

Mai tanulság pedig az, hogy 
igazságunk és szabadságunk 
védelmében mernünk kell kiáll-
ni; a kommunistáknak nem sza-
bad hinni, árulókkal nem szabad 
szóba állni, és tanulság az is, 
hogy ma szintén egységre van 
szükségünk, ha sikert akarunk 
elérni. Így legyőzhető a minden 
alantas eszközt bevetni képes 
túlerő – jelentette ki Aradszki 
András.

– Itt, Közép-Európában a 
kommunisták soha sem jutot-
tak még hatalomra tisztességes 
választások útján, csak ha álar-
cot öltöttek. Éppen ezért el sem 
tudják képzelni, hogy milyen 
érzés lehet az. Bennük volt a 
félelem, a rettegés amiatt, hogy 
a nép valódi akarata végül elsöp-
ri őket. Ezért antidemokratikus 
módszerekhez nyúltak, diktatú-
rát építettek ki, terrorhálózatot 
hoztak létre, a félelem, a hazug-
ság és a rettegés világát terem-
tették meg: a nép tőlük félt, ők 
meg a néptől rettegtek – mond-
ta az országgyûlési képviselő, 
felidézve az 1956 október 23-
án, illetve az azt követő napon 
történteket: az ÁVH sortüzeit, 
a statáriumot, a szovjet orvtá-
madást Budapest ellen, majd a 
megtorlást, az 1956-ra követke-
ző, mintegy harminc évig tartó 
„puha diktatúrát”.

– Ennek eredményeként elve-
szítettük gerincünket, feladtuk 
elveinket, élveztük a viszonyla-
gos jólétet. Õk pedig elhazudták 
a forradalmat és a szabadság-
harcot, amiért ezrek haltak meg 
a mieink közül, és elhazudták 
azt is, hogy a bárgyú politikai 
nyugalom érdekében eladták a 
jövőnket a külső pénzpiaci erők-
nek. Mára állítólag megdőlt a 
hatalmuk, de befolyásukat meg-
őrizték a liberális világban, így 
ma is köztünk élnek. XXI. szá-
zadi jelenlevőségüket tevékeny-

1956 célja ma válik valósággá, öröksége végre méltó kezekben van

Az 1956-os forradalomra emlékezett a város 
1956 tanulsága, hogy igazságunk és szabadságunk védelmében mernünk kell kiállni, 
a kommunistáknak nem szabad hinni, árulókkal nem szabad szóba állni – jelentette 
ki ünnepi beszédében Aradszki András országgyûlési képviselõ az október 23-i városi 
megemlékezésen, Érd fõterén. A politikus hangsúlyozta: bár hatalmuk állítólag mára 
megdõlt, befolyásukat megõrizték a liberális világban, így ma is köztünk élnek; tönk-
retették hazánkat, kirabolták a devizaadósok ezreit. 

ségük nyilvánvalóan igazolja. 
Nem tisztességes úton, hanem 
werberi lejáratásokkal, trükkök 
százaival sikerült csak hatalom-
ra jutniuk. 1956 eltiprásának, 
meggyalázásának bûnében 
fogant észjárással, hatalomgya-
korlással tették tönkre hazán-
kat, rabolták ki a devizaadósok 
ezreit, egészen 2010-ig – sorolta 
Aradszki András, hangsúlyozva: 
az 1989 óta eltelt évtizedek nem 
hozták meg a történelmi tudat-
nak azt a megtisztulását, amit 
meg kellett volna hozniuk. 

– Itt az ideje annak, hogy 1956 
dicső emlékét megtisztítsuk a 
ráaggatott vagy le nem takarított 
sallangoktól, felragyogtatva tisz-
ta fényét, amit akkor hamar kiol-
tott a bolsevik árulás és a szovjet 
tankok zuhataga. Ám a parázs 
megmaradt. Erről a parázsról 
pedig – a választók többségé-
nek elhatározásából – 2010-ben 
újra fellobbantottuk független-
ségünk és szabad önrendelke-
zésünk lángját, amely ma is utat 
mutat. Az 1989-ben kezdődött, 
a szocialista rendszert megvál-
toztató folyamatot az elmúlt 
három esztendőben lezártuk, 
az Alaptörvény elfogadásával a 
múltat a helyére tettük, az orszá-
got előremutatóan átalakítottuk, 
a jövőt megalapoztuk, és az újjá-
szervezett Magyarország hónap-
ról hónapra erősödik. 1956 célja 
ma válik valósággá, öröksége 
pedig végre méltó kezekben van 
– zárta szavait a képviselő.

A Harmónia vegyes kar 
mûsorát követően Érd Megyei 
Jogú város nevében Aradszki 
András, T. Mészáros András, 
illetve Tóth Tamás és Segesdi 
János alpolgármesterek helyez-
ték el az emlékmû talapzatánál 
koszorúikat, majd az Érdi Járási 
Hivatal vezetője, Bánsághy 
Balázs hajtott fejet a forradalom 
mártírjai előtt. Ezt követően a 
frakciók, pártok, szervezetek, 
intézmények, iskolák képviselői 
és az érdi megemlékezők tiszte-
legtek 1956 emléke előtt.

 Ádám Katalin

Aradszki András országgyûlési képviselõ 1956 tanulságait is hangsúlyozta beszédében
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Az 1956-os forradalomra emlékezett a város október 23-án

Az ünnepi mûsort a Harmónia vegyes kar adta elõ

Az összegyûlteket T. Mészáros András polgármester üdvözölte
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Közlemény
Az Érd-Komtól megvásárolt kukás zsákok további felhasználásáról

Elöljáróban szeretnénk lakossági ügyfeleinket tájékoztatni, hogy 2013. április 1. után 
a települési háztartási hulladékgyűjtést az ÉTH végzi. Az ÉTH, mint újonnan alakult 
önkormányzati tulajdonú cég nem jogutóda sem gazdasági, sem jogi értelemben a 
Érd-Komnak. Sajnos, jó néhány olyan probléma maradt hátra az Érd-Kom után, amelyet 
városunk új cégének, az ÉTH-nak kell megoldania. Ezek közé tartozik a külön megvásá-
rolható úgynevezett kukás zsákok további sorsa is. 

Jogilag azok a lakosok, akik az Érd-Kom-tól vásárolták meg a kukás zsákokat, és nem 
használták fel, az előző szolgáltatónál válthatnák azokat vissza. Azt jó tudni, hogy az 
ezekben begyűjtött háztartási hulladék kezelése, válogatása, lerakóba való elszállítása 
az ÉTH kiadásait növeli, anélkül, hogy ennek az anyagi ellentételezése megtörténne. 
A kukás zsákok előzetes megvásárlásával ugyanis azt a zsák megvásárlója már előre 
kifizette, de az Érd-Komnak. Ezzel azonban az Érd-Kom sem a várossal, sem pedig az 
ÉTH-val nem számolt el. 

A Polgármesteri Hivatal és személyesen a polgármester úr is – érzékelve ezt a 
problémát - felkérte az ÉTH-t, találja meg a lehetőségét, hogy a kukás zsákokat egykor 
megvásárló lakosok se szenvedjenek anyagi veszteséget, sem pedig a város ne hagyja, 
hogy az Érd-Kom tényleges szolgáltatás nélkül megtarthassa a már beszedett pénzt. 

Ennek eleget téve tájékoztatjuk tisztelt lakossági ügyfeleinket, hogy a még náluk 
lévő Érd-Kom feliratú kukás zsákokat az ÉTH központi ügyfélszolgálatán (Érd, Sas 
utca 2.), valamint a Tesco-ban lévő ügyfélszolgálati irodában átválthatják ÉTH feliratú 
zsákokra. 

Erre azért van szükség, hogy az így összegyűjtött zsákok Érd-Kom részére való átadá-
sával kezdeményezzük a zsákok árának a visszautalását az ÉTH részére. Szükség esetén 
akár jogi eljárás megindításával is, mivel az ÉTH-nak, mint városunk tulajdonában lévő 
cégnek kötelessége mind a közvagyon védelme, mind pedig a lakosság érdekeinek 
érvényre juttatása. 
 ÉTH Sajtószolgálat   

Közlemény

Az idei tárlat megnyitója a 
Magyar festészet napjára esett – 
2003 óta a festészet ünnepeként 
jegyzik október 18-át. Az első 
IRKA kiállítást tavaly afféle pró-
bának szánták, amelyen főként 
azok az alkotók mutatkoztak 
be, akikkel már az IRKA lapjain, 
az Irodalomkedvelők Klubja 
folyóiratában találkozhattak 
a klubtagok és olvasóik. Úgy 
tûnik, híre ment a kiállításnak, 
mert az idei, második tárlatra 

már azok is elhozták mûveiket, 
akik még nem szerepeltek az 
IRKÁ-ban, de a jövőben rájuk is 
számítanak a lap készítői. Egy 
ilyen sokszínû, sokarcú, olykor 
ellentmondásokkal is teli kiállí-
tás összeállítása valódi kihívás 
nemcsak a rendezők számára, 
hanem maguknak az alkotók-
nak is, hiszen nem könnyû 
a különböző szemléletû és 
mûfajú, más-más technikával 
készült mûveket harmonikusan 

elrendezni, úgy, hogy a látoga-
tót ne riassza el, hanem sokkal 
inkább vonzza ez a sokféleség, 
és akár még kedvet is ébresszen 
az alkotómunkához. A tavalyi 
próba úgy tûnik, bevált, így 
nem lehetett kétséges, hogy a 
különleges kiállításra idén is 
sort kerítenek. 

Ezúttal csaknem harmincan 
jelentkeztek képzőmûvészeti 
és kézmûves munkáikkal. Van 
közöttük pasztell, akvarell- és 
olajfestő, grafikus, keramikus, 
könyvillusztrátor, fafaragó, 
miniatûr szobrász, kerámia- és 
textil ékszerkészítő. Ráadásul 
nemcsak témáik, de szemléle-
tük, világlátásuk is sokszínû, 
mégis harmonikusan megfér-
nek egymás mellett alkotásaik, 
és nemcsak remek látványt, de 
valóságos szellemi felüdülést is 
kínálnak a látogatóknak. 

Az IRKA Galéria második kiál-
lítását Major Gáborné Bániczki 
Julianna nyitotta meg, aki a 
kiállított mûveket is értékelve, 
pár szóban egyenként is bemu-
tatta az alkotókat. Kiemelte, 
nincs jó és rossz festő, hiszen 
mindenki olyan technikát 
választ magának, amely a leg-
közelebb áll hozzá, és amivel 
ki tudja fejezni a gondolatait, 
érzelmeit, mindazt, amit önnön 
lelkéből fakadva érdemesnek 
tart másokkal is megosztani. 
A pasztell technikával kifejező, 
ám lágy hatású képek születtek, 
míg az olajjal készült alkotások 
több precizitást sejtetnek. Van, 
aki a francia impresszionistákat 
idézi utcarészletével, más kavi-
csolt agyagtechnikát alkalmazva 
örökíti meg egy vár emlékképét. 
A tájképeknek is más a megfo-
galmazása, mint az egyszerû 
fényképnek, mert nemcsak lát-
ványt kínálnak, hanem a lélek-
hez is szólnak, így az itt feltûnő 
tájak a lelket is pihentetik – 
hangsúlyozta Major Gáborné 
Bániczki Julianna. Mások 
modern technikával próbálkoz-
va, vidámító mûveiket hozták 

Az IRKA Galéria második kiállítása a mûvelõdési központban

Sokféle mûfaj, sokféle üzenet
Noha alapvetõen nem jellemzõ, hogy merõben 
különbözõ szemléletû és egymástól jelentõsen eltérõ 
technikákat alkalmazó alkotók egyszerre szerepelje-
nek egy tárlaton, olykor-olykor mégis elõfordul, sõt, 
Érden immár hagyománya is van az efféle tárlatoknak. 
Legutóbb az IRKA alkotói vették birtokba a mûvelõdési 
központ kiállítóterét. Az alkotók rendkívül különbözõek 
ugyan, de egy valami mégis összeköti õket: mindegyi-
kük ugyanabban a helyi csoportban lelt rá az õt elfo-
gadó, bátorító közösségre. Az érdi Irodalomkedvelõk 
Klubján belül alakult IRKA Galéria alkotói idén immár 
másodszor mutatkoztak be a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban.     

el, vagy rajztanulmányaikat 
mutatták be. Míg egyes alkotók 
otthonosan bánnak a színekkel, 
mások egyetlen vonalvezetéssel 
képesek kifejezni mondanivaló-
jukat. A festmények és grafikák 
között pedig szépen megférnek 
a kerámiák, a miniatûr szobrok 
vagy míves fafaragványok is. 

Az IRKA Galériát ezúttal is 
a sokszínûség és a sokoldalú-
ság jellemzi elsősorban, ám ez 
a csodálatos kavalkád mégsem 
ejti zavarba a szemlélőt, hiszen 
ha egyenként időt szán az alko-
tókra és itt bemutatott alko-
tásaikra, rengeteg benyomás 
érheti egyetlen rövid kiállítási 

séta alatt is. Múlt, jelen és jövő 
tárulhat elé. Majd a valóságot és 
a könyörtelen realitást is meg-
tapasztalva, hirtelen a fantázia 
világába csöppenhet. 

A kiállítás vidám hangulatáról 
Vörös József – Bogyó –, a Rajkó 
Zenekar egykori cigányprímása 
hegedûjátékával gondoskodott. 
Akik november 11-éig ellátogat-
nak a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ kiállító termébe, sze-
mélyesen is meggyőződhetnek 
róla, hogy nemcsak a szemnek 
ünnep ez a kiállítás, hanem 
gondolatébresztő és inspirá-
ló is, alkotónak, szemlélőnek 
egyaránt.  Bálint EditMajor Gáborné Bániczki Julianna mindegyik alkotó munkájáról említést 

tett, kiemelve miben rejlik szépsége
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A kiállító terem megtelt sokarcú, sokszínû munkákkal, amelyek immár 
nemcsak alkotóiknak, hanem a szemlélõknek is örömet szereznek

Helyi szolgáltatók
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Csőzik László, a 2030 Egyesület 
elnöke (korábban a Fidesz vezet-
te önkormányzat alpolgármes-
tere, még korábban az MSZP 
vezette önkormányzat alpolgár-
mestere…) lehet Érden a baloldal 
közös képviselő-jelöltje jövőre. 
Vagy nem.

Az ominózus szobordöntési 
akció kapcsán elhatárolódásra 
felszólított Csőzik nevében az 
érdi sajtó a 2030 Egyesülettől 
kapott egy közleményt, amely 
két részből állt: az elsőt az egye-
sület, a másodikat Csőzik László 
jegyezte. Az utóbbi a tőle meg-
szokott „kint is vagyok, bent is 
vagyok” típusú szöveg, vagyis 
úgy határolódott el, hogy köz-
ben nem határolódott el – ezzel 
kár is bővebben foglalkozni. 
Sokkal érdekesebb az első rész, 
amelyben az egyesület fontos-
nak tartja hangsúlyozni, hogy 
„Csőzik László elsősorban a 2030 
Egyesület jelöltje”. Vagyis nem 
az egyesülni akaró baloldalé.

Hogy, hogy nem, másnap az 

elnök úr közös lakossági fórumot 
tartott a Szolidaritás nevû moz-
galom vezetőjével Érden, s itt 
bejelentette, hogy a 2030 része 
az érdi baloldali összefogásnak. 
Vagyis, ha Csőzik valóban jelölt 
lesz, akkor közös jelöltként 
indulna a választáson.

Tekintsünk most el attól, hogy 
a lakossági fórumon az érdi 
lakosságot érintő helyi ügyeket 
nem tartották fontosnak a szerve-
zők, ezekről még véletlenül sem 
esett szó. De adódik a kérdés: 
most akkor kinek a jelöltje lesz 
Csőzik László? A 2030-é, ahogy 
az egyesület állítja, vagy a balol-
dali összefogásé, ahogy az egye-
sület elnöke állítja?

Gyanítható, hogy sem az egye-

sület, sem annak elnöke nem 
állít valótlant. Amiből logikusan 
az következik, hogy az elnök az 
egyesület tudta és beleegyezése 
nélkül tette meg bejelentését.

E probléma megoldása termé-
szetesen az érintettekre tartozik. 
Azon sem élcelődünk, hogy a 
demokráciáért oly nagyon aggó-
dó szervezet vezetője miért nem 
kérte tagjai véleményét, szavaza-
tát egy ilyen (számukra nyilván 
nagy) horderejû döntéshez.

Azon azonban érdemes elgon-
dolkodni, hogy milyen ország 
ígéretével léphetnek fel ezek 
az emberek, akik még egymás-
sal sem beszélnek. Nekik talán 
mindegy, nekünk, érdieknek 
azonban fontos kérdés ez.

Ahogy az is, melyik balolda-
li képlet az igaz: a Gyurcsány-
Bajnai-Mesterházy-Csőzik, vagy 
a Gyurcsány, Bajnai, Mesterházy, 
Csőzik.

Eszmeiségüket tekintve persze 
már létezik közöttük az egység, 
efelől semmi kétség. (reflektor)

Csõzik László  
a baloldal jelöltje 

 akar lenni?

Szlovák diákokat és tanárokat 
látott vendégül múlt héten az 
érdi Teleki Sámuel Általános 
Iskola egy nyertes pályázat 
keretében. Az iskola jelentke-
zett a Tempus Közalapítvány 
által kiírt Comenius iskolai 
együttmûködési programra, 
amelynek lényege, hogy külön-
böző országok intézményeinek 
tanulói közös projektekben dol-
gozzanak, illetve együtt oldja-
nak meg feladatokat. 

– Iskolánk egy szlovák, egy 
spanyol, egy francia és egy 
norvég oktatási intézménnyel 
mûködik együtt, és mi vagyunk 
a két évig tartó projekt főszerve-
zői. A közösen, illetve az egyes 

iskolákban önállóan megvaló-
sított feladatok, programok a 
környezetvédelem jegyében 
zajlanak – mondta lapunknak 
Kiss Ilona igazgatóhelyettes. 

A feladatokat, eredményeket 
az iskolák megosztják egymás-
sal az interneten keresztül, és 
persze személyesen is – így 
megismerkedhetnek egymás 
kultúrájával és gyakorolhat-
ják a közös nyelvet, az angolt. 
A program most szeptemberben 
indult, és a Teleki iskolában volt 
az első találkozó: tizenhat szlo-
vák gyerek és öt kísérő tanár 
látogatott el Magyarországra. 

– A gyerekeket a tanulóink 
családjainál helyeztük el, a 

tanárok a Termál Hotelben lak-
tak e négy nap alatt. A program 
budapesti városnézéssel indult 
hétfőn, kedden az iskolával és 
Érddel ismerkedtek a gyere-
kek, majd a Magyar Földrajzi 
Múzeumban Kubassek János 
igazgató úr tartott nekik 
angolul előadást. Szerveztünk 
egy kézmûves foglalkozást is, 
majd szerdán a Tropicariumba 
látogattunk el, végül a progra-
mok zárásaként közösen elülte-
tünk egy facsemetét az iskolánk 
udvarán. Sajnos, a szerdai rossz 
idő miatt elmaradt a tervezett 
szemétszedés a Duna-parton, 
a keddi bográcsozást azonban 
meg tudtunk tartani, ahogy a 
környezetvédelmi vetélkedőt is 
– tette hozzá az igazgatóhelyet-
tes.

– Mi vagyunk az első foga-
dó ország. Hozzánk több cso-
port nem érkezik, mi viszont 
megyünk a többi négy külföldi 
iskolába – jegyezte meg Kiss 
Ilona, aki kérdésünkre elmond-
ta azt is: a programban 6-8. 
osztályos, angolul beszélő gye-
rekek vesznek részt. A záró 
rendezvényen, azaz a faülteté-
sen azonban nemcsak a prog-
ramban részt vevők, hanem 
az egész iskola megjelent, és 
közremûködött T. Mészáros 
András polgármester, illetve 
Aradszki András országgyûlési 
képviselő is. Mindketten segéd-

Négy országba látogatnak el az érdi diákok a Comenius-program keretében

Magyar-szlovák faültetés a Telekiben
Magyar és szlovák gyerekek ültettek facsemetét múlt csütörtökön a Teleki iskola 
kertjében, T. Mészáros András polgármester és Aradszki András országgyûlési 
képviselõ részvételével. A faültetés egy kétéves Comenius projekt egyik programja 
volt; ennek keretében a magyar diákok francia, spanyol, szlovák és norvég gyere-
kekkel dolgozhatnak együtt az interneten és személyesen.

keztek a facsemete elülteté-
sében, amelyben részt vettek az 
iskola tanárai, tanulói és persze 
a szlovák vendégek is. 

Aradszki András köszöntőjé-
ben örömét fejezte ki afelett, 
hogy az EU támogat ilyen prog-
ramokat.

– Annak is kifejezetten örü-
lök, hogy ezek a nemzetközi 
kapcsolatok kialakítását is szol-
gálják. Az, hogy itt szlovák és 
magyar gyerekek egy ügyért 
és együtt dolgoznak, biztató a 
jövőre nézve – tette hozzá a 
képviselő.

A faültetést követően a 
magyar diákok átadtak szlovák 
társaiknak egy „időkapszulát”, 
amely közösen készített (újra-
hasznosított) papírt és szap-
pant, illetve egy rövid leírást 
tartalmaz arról, hogy a jelen 
gyermekei szerint milyen lesz a 
világunk 2025-ben. A dobozba 
a többi résztvevő iskola is elhe-
lyez hasonló tárgyakat, doku-
mentumokat, végül a szlovák 
intézmény kertjében elássák, az 
utolsó projekttalálkozón, 2015-
ben. Kinyitni csak rá tíz évvel 
később fogják – akkor majd 
kiderül, mi vált valóra a mai 
elképzelésekből.

Ha a jövőt nem is, az iskolai 
program tanulságait már most 
levonták a résztvevők. Rábainé 
Radó Katalin, a Teleki iskola 
angoltanára, a program fő koordi-
nátora úgy fogalmazott: nemcsak 
a szlovák tanulók és tanárok, de 
maguk a vendéglátók is tapasz-
talatokkal gazdagodtak e pár nap 
alatt, hiszen a turisták szemével 
nézték Budapest látnivalóit, és 
vették észre a hiányosságokat 
a környezetvédelem területén. 
Gabriela Hlavacová, a szlovák 
diákok tanára pedig az iskola, 
illetve a tanulók vendégszerete-
tét dicsére. Szerencsésnek tartot-
ta azt is, hogy az iskola (illetve 
Érd) közel van Budapesthez, így 
a magyar főváros nevezetessége-
it is láthatták.

– Nehéz dolgunk lesz, hogy 
az ittenihez hasonló színvona-
lú programot állítsunk össze a 
magyarok látogatásának idejére. 
Nagyon jól éreztük magunkat 
itt – zárta szavait a szlovákiai 
tanárnő.

 Ádám Katalin

Aradszki András és T. Mészáros András segédkezett a faültetésnél
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A szlovákiai gyerekek utolsó magyarországi programja a közös facseme-
te-ültetés volt a Teleki iskola kertjében

Gabriela Hlavacová (balról) és Rábainé Radó Katalin a telekisek által 
készített idõkapszulával - háttérben a frissen ültetett facsemete

 T. Mészáros András is közremûködött a faültetésben

A legkisebbek népi játékokat mutattak be a szlovák vendégeknek
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. október 28 – november 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 

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési alapte-
vékenységgel összeegyeztethető 

célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Klubok:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06 20/911-4652
Október 28. hétfő 17 óra
Dumaparti, esetleg éneklés is.
Hegedűvel segít: Makai József
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Kiállítások:

A kamarateremben
Irka galéria 
Megtekinthető: november 11-ig 
hétköznapokon 10-15 óráig.

A fotogalériában
Óvd a környezeted
A Duna – Art Fotóklub által 
meghirdetett pályázat anyagá-
nak kiállítása. Megtekinthető: 
november 20-ig.

Az előtéri kiállítótérben
Fazekas Éva
kerámia kiállítása 
Megtekinthető november 3-ig.

Előzetes:
 
November 10-én, vasárnap 15 órakor
Szirmai Albert 

Mágnás Miska
operett két felvonásban
Szereplők:
Fogarassy Bernadett, Pankotai 
Péter, Teremi Trixi, 
Faragó András, Gyurity István, 
Szóka Júlia, Bodrogi Attila
1916-ban mutatta be a pesti 
Király Színház a Mágnás 
Miskát. A színház jól számított, 
amikor a darabot színre vitte.
A Mágnás Miska dallamait 
országszerte énekelték.
A „ Hoppsza Sári”, Cintányéros 
cudar világ, A nő szívét ki isme-
ri” – slágerek a mai napig.
Kísér: Bíró Attila  
és kis zenekara

Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás: 
keddtől péntekig:  10.00–18.00-ig
szombat–vasárnap: 
 10.00–18.00-ig

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 
kiállítás. Teljes árú: 400 Ft 
Kedvezményes: 200 Ft

Időszakos kiállítások
Sándorfalvi László: Mezőföld 
természeti csodái című fotóki-
állítása

Köszönet
A Magyar Földrajzi Múzeum 

megköszöni mindazok segít-
ségét és támogatását, akik az 
intézmény javára ajánlották 
fel 2012. évi személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át, az összesen 
198.242,- Ft-ot, mely összeget 
a múzeumi szakkönyvtár 
polcállományának bővítésére 
fordítottuk. Továbbra is várjuk 
megtisztelő felajánlásaikat a 
következő adószámra:
16792654 – 1 – 13
Magyar Földrajzi Múzeum Érd 
– 2030, Budai út 4.
Tel./fax: (23) 363-036  
e-mail:  
info@foldrajzimuzeum.hu

A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri 
előadóterme 50 fős rendezvényekre 
bérbe  vehető  kulturális,  közműve-
lődési  alaptevékenységgel  össze-
egyeztethető 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!

Értesítjük kedves olvasóin-
kat, hogy 2013. november 2-án 
szombaton minden részlegünk 
ZÁRVA lesz.

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

Szeretettel várjuk  
könyvtárunkba!

Nyugdíjasok 
kirándulása 

Gödöllőre
Kedves barátaink!  
Szeretettel hívunk Benneteket 
2013. november 16-ára  
libatorral egybekötött láto-
gatásra a gödöllői Grassalkovich 
kastélyba. 
Indulás: reggel 8 órakor a műve-
lődési központ elől autóbusszal.

Érdeklődni lehet az árról és a 
programról a Fidesz Nyugdíjas 
tagozata elnökénél, Fülöp 
Magdikánál, a 20 513 72 18-as 
telefonszámon.

Dr. Újhelyi István
sebész főorvos

Sebészeti magánrendelés

• sebészeti konzultációk • lábszárfekélyek kezelése

• bőrelváltozások eltávolítása szövettannal
• benőtt köröm végleges ellátása • egyéb sebészeti ellátások

Bejelentkezés telefonon: 06-30-858-8412
Cím: Érd, Technikus u. 39.



viselőit a kortárs mûvészetben, 
mint a magyarokét. Ezzel 
szemben a fotómûvészetünk 
világhírû! Akik érdeklődnek e 
mûfaj iránt, mind jól ismerik 
például Robert Capa és sok más 
fotómûvész nevét, akik meg-
alapozták a magyar fotózás 
világhírnevét. Ma is bátran állít-
hatjuk, hogy tulajdonképpen 
leginkább a fotómûvészet rep-
rezentálja a magyar mûvészetet 
a nagyvilágban. Ilyen elődök 
után pedig bárki érezhetné úgy, 
hogy túl magabiztos elhatáro-
zás, ha a jelentős elődök után 
mégis kamerát, fényképezőgé-
pet vesz a kezébe az ember, 
és megpróbál megkapaszkodni 
ezeken a magaslatokon. Persze, 
ezt a távolságot mindenképpen 
végig kell járni, ahogyan Arató 
Zsolt részéről is a bátor pró-
bálkozás eredményét láthatjuk, 
és az első lépések bíztatóak 
– emelte ki Kéri Mihály, majd 
arra is figyelmeztetett, hogy a 
fotómûvészetet erősen el kell 
különíteni a mindennapi fény-
képezéstől, különösen napja-
inkban, amikor a digitális fény-
képezőgépeknek köszönhetően 
egészen egyszerû és mindenki 
számára elérhető lett a fotó-
zás. A családi események meg-
örökítése, vagy a nyaraláson, 

kiránduláson készült fényképek 
azonban természetesen koránt-
sem hasonlíthatók a mûvészi 
fotózáshoz. A fotómûvészet a 
fényképezés emelkedettebb vál-
faja, egészen más megközelítést 
jelent, mert a vizualitás nyelvét 
használja ahhoz, hogy gondola-
tokat, érzelmeket továbbítson. 

Nézhetünk egy fotót is úgy, 
hogy nem látjuk benne az ábrá-
zolhatót, hasonlóképpen, mint 
egy absztrakt festményen. Arató 
Zsolt fotóinak azonban ezen a 
kiállításon konkrét vonulata, 
története is van. Ha a bejárattól 
kezdjük szemlélni a képeket, 
feltûnhet, hogy az első néhány 
fotón még meg-megjelenik az 
ember, de alakja egyre jobban 
elmosódik, majd már csak szi-
luett vagy tükröződési formájá-
ban tûnik fel, mígnem teljesen 
eltûnik a fotókról. Maradnak a 
hidak, az építmények, a kiraga-
dott épületrészletek, a lepusztult 
falfelületek. S ahogy eltûnnek 
a képekről az emberek, egyre 
sötétebb tónusok kezdik uralni 
a fotókat. Mindez egy elidege-
nedett világra utal, ami melan-
kolikus, szomorkás hangulatot 
ébreszt bennünk. Az utolsó 
fénykép azonban hirtelen felül-
írja az addigi fotók hangulatát, 
mert ezen valóságos fényrobba-
nás látható, ami az előzmények 
ellenére, némi reményt sugall 
számunkra. 

Arató Zsolt fotói egziszten-
cialista látásmódra utalnak, és 
ez a melankolikus életlátás drá-
maian kritikus képet tár elénk a 
világról, az ember földi pálya-
futásáról, ám a végén – a fény-
robbanást ábrázoló fotót látva 
– ki-ki eldöntheti, hogy reményt 
kínál-e számára a kiállítás vonu-
latának záró képe.

Mindenképpen megéri elme-
rülni Arató Zsolt fotóiban! 
A kiállítás november 4-ig várja 
a látogatókat.  Bálint Edit
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október 28. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/32. gasztronó-

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

10:00 Érdi Panoráma
10:30 Polgár-társ
11:30 Fény-Kép
15:00 Négyszemközt 
15:20 Érdi Panoráma
15:50 Fogadóóra
16:20 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/32. gasztronó-

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

16:50 Polgár-társ
17:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/12.  

TV sorozat, 44’ 
18:10 Négyszemközt 
18:30 Itthon – Otthon Hegyközszentimre 12/3. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:00 A Jazz születésétől napjainkig 24/12.  

TV sorozat, 44’ 
21:50 Híradó ism.
22:10 Polgár-társ
22:40 Négyszemközt ism.

október 29. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/32. gasztronó-

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

08:50 Fény-Kép
09:20 Négyszemközt
09:40 Kézilabda-mérkőzés
11:10 Itthon – Otthon Hegyközszentimre 12/3. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

14:45 Híradó
15:05 Fény-Kép
15:35 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/32. gasztronó-

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

16:05 Négyszemközt
16:25 Bibliai Szabadegyetem 90/29. 
17:25 Itthon – Otthon Hegyközszentimre 12/3. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

17:55 Polgár-társ
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 14. rész 
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

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

Nemes Tibor filmje 14. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/29. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

október 30. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/12.  

TV sorozat, 44’ 
09:40 Négyszemközt
10:00 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/32. gasztronó-

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

10:30 Polgár-társ
11:00 Bibliai Szabadegyetem 90/29. 
12:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 14. rész 
14:55 Híradó
15:15 Fény-kép
15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 90/29. 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Négyszemközt 
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Hegyközszentimre 12/3. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/7. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Itthon – Otthon Hegyközszentimre 12/3. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

október 31. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás
08:45 Négyszemközt
09:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
09:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 14. rész 
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

élő közvetítése
15:00 Híradó
15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 14. rész 

16:00 Mozgás
16:30 Fény-Kép
17:00 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/32. gasztronó-

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/7. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

19:00 Híradó 
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra,  

kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 90/30. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 14. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

november 1. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/30. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/7. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 14. rész 

10:50 Négyszemközt
11:10 Fény-kép
14:45 Híradó 
15:05 Fény-kép
15:35 Mozgás
16:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:35 Magyarok az emberevők földjén 14/7. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:05 Négyszemközt 
17:25 Mozgás
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Hegyközszentimre 12/3. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Négyszemközt,  
beszélgetés aktuális témákról

19:20 Mozgás
19:50 Itthon – Otthon Hegyközszentimre 12/3. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

20:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/13. 
TV sorozat, 47’ 

21:05 Négyszemközt ism.
21:25 Bibliai Szabadegyetem 90/30. 
22:25 A Jazz születésétől napjainkig 24/13.  

TV sorozat, 47’ 

november 2. szombat
09:00 Négyszemközt
09:30 Mozgás
10:00 Polgár-társ
10:30 Ízőrzők Magyaregregy, 50/33. gasztronó-

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

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:20 Négyszemközt
15:40 Mozgás
16:10 Magyarok az emberevők földjén 14/7. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/30. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Magyaregregy, 50/33. gasztronó-

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

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 14. rész 
20:30 Feldobott kő  

magyar játékfilm, 84’  
rend.: Sára Sándor  
fsz.: Balázsovits Lajos, Pásztor János, 
Berek Kati 

21:25 Érdi Panoráma

november 3. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/30. 
11:20 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:50 Ízőrzők Magyaregregy, 50/33. gasztronó-

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Magyaregregy, 50/33. gasztronó-

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/30. 
17:00 Feldobott kő magyar játékfilm, 84’  

rend.: Sára Sándor 
 fsz.: Balázsovits Lajos, Pásztor János, 
Berek Kati 

18:30 A Jazz születésétől napjainkig 24/13. TV 
sorozat, 47’ 

19:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 15. rész 

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

2013. október 28 – november 3.

Rádió FM 87.8 MHz  
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

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

illetve az IP TV rendszerén, internet: www.radioerd.hu

Állandó műsorok:   hírblokk országos és helyi hírekkel  
minden egész órában

6–11 Reggeli Magazin
  Délelőtt Érden, Szivárvány, Retikül, Konyhafőnök 

ajánlata, Világjáró-magazin 
11–14 Paravánrádió
  Hitéleti műsorok, Elmélkedések, Nekem 90 (zenés 

műsor), Jogdoktor (szolgáltató műsor)
14–18  Délutáni magazin 

Kismamaklub, WRC-magazin (autósműsor), Digitális 
kultúra, Fogadóóra 

18–22  Kilátások
  Kilátó, Négyszemközt, Live World, Sportmúzeum, 

Movie and Music 
22–06   Könyv–színház–muzsika 

Hangoskönyvek, bédekkerek igényes zenével…  
Üzemeltető: Extrém Business Kft. Stúdió: 2030 Érd, Jegyző út 14.
Telefon: stúdió – 23/363-411, hirdetésfelvétel – 30/958-4896

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.

Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Az

A meghívóban beharangozott 
szakmai megnyitó Babarczy 
Eszter mûvészettörténész beteg-
sége miatt elmaradt, de – sze-
rencsére – a kiállítás nem! Kéri 
Mihály ugyanis felvállalta, hogy 
az eddig „rejtőzködő” fényké-
pész, fotómûvész (aki egyéb-
ként a Polgármesteri Hivatalból 
is ismerős lehet), Arató Zsolt 
első fotókiállítását megnyissa, 
és az érdeklődők figyelmébe 
ajánlja az értékes munkákat. 
Mindjárt el is árulta: mindössze 
egy évvel ezelőtt szerzett tudo-
mást arról, hogy Arató Zsolt 
kedvtelésből ugyan, ám még-
sem mindennapi módon foglal-
kozik a fényképezéssel, majd 

alkotásait megtekintve, alkal-
masnak ítélte azokat egy egyéni 
kiállításra. 

Kéri Mihály – aki festő-
mûvészként főként a képző-
mûvészetben járatos, megálla-
pította: érdekes, hogy a magyar 
mûvészet közönsége azt gondol-
ja; a képzőmûvészet az a mûfaj, 
amely világszínvonalú ismert-
séget ért el, de ez az elképzelés 
korántsem állja meg a helyét, 
mert a fotózás jóval leköröz-
te. A képzőmûvészet ugyan-
is – néhány névtől eltekintve 
– egyáltalán nincs a világ élvo-
nalában, sőt, inkább emlegetik 
a cseh, a lengyel, vagy akár a 
szerb képzőmûvészet jeles kép-

Arató Zsolt elsõ fotókiállítása a Városi Galériában

Melankolikus érzés, némi reménysugárral
Egzisztencialista látásmódra utal, hogy a szemlélõ egyértelmûen nyomon követheti 
a fotókon a melankolikus, szomorkás hangulatot, az ember lassú elidegenedését a 
külsõ világgal szemben. Mindez képrõl-képre is egyre fokozódik, amivel drámaian 
kritikus képet fest a világról, mígnem az utolsó fotón valóságos fényrobbanás lát-
ható, ami talán némi reményt sugall – állapította meg Kéri Mihály festõmûvész, aki 
október 18-án megnyitotta Arató Zsolt fotókiállítását a nagyközönség elõtt a Városi 
Galériában.

Arató Zsolt elsõ bemutatkozását 
követõen már nem lesz többé 
„rejtõzködõ” fotómûvész

Arató Zsolt tudatosan építette fel a kiállítás mondanivalóját: a fotókról fokozatosan eltûnik az ember, egyre sötét-
ebbek a tónusok, rideg, elidegenedett világot tárva elénk

A 
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Kéri Mihály, a Városi Galéria vezetõje vállalta a kiállítás megnyitását - termé-
szetesen fõként a képzõmûvész szemével láttatta a közönséggel tárlatot

A kiállítás látogatói érdeklõdéssel nézték végig a fotókat, különösen 
miután a „használati utasítást” is megkapták a megnyitóban
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Az utolsó brikettszállítmány is célba ért
Erzsébet-program

Idén összesen 100 tonna, már el-
számolt Erzsébet-utalványokból 
készült brikett került az ország 
hét iskolájába. A nyertes iskolák 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Baranya megyé-
ből pályáztak. Az intézmények 
nemcsak a tüzelőanyagot kap-
ták ingyen, hanem annak szállí-
tását és rakodását is az Erzsébet 
Utalványforgalmazó Zrt. biztosí-
totta.

Elsőként a Zsadányi Refor má-
tus Általános Iskola vehette át 
a szállítmányt. – Az Erzsébet-
utalványok tüzelőanyagként 
is segítenek a gyerekeken: az 
elszámolt utalványok csak 
Zsadányban 160 kisgyerek isko-
láját fűtik a téli hónapokban – 
fogalmazott az átadáson Nagy 
Anna, az Erzsébet-program szó-
vivője. Eszenyiné Fábián Ildikó, 

a Zsadányi Református Általános 
Iskola igazgatónője hozzáfűz-
te, már tavaly is pályáztak az 
Erzsébet-program támogatására, 
és ezzel sikerült fűtési költsége-
iket a felére csökkenteni. Az így 
megtakarított pénzből tanszere-
ket, könyveket, eszközöket tud-
tak vásárolni az iskolának.

Néhány nappal később Borsod-
Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-
Szolnok megyei iskolákba érke-
zett meg a brikettszállítmány. A 
rakacaszendi iskola nevében dr. 
Orosz Atanáz püspök köszönte 
meg a támogatást.  - Számomra 
Szent Erzsébet neve a szeretet 
gyakorlásával kapcsolódik ösz-
sze, az Erzsébet-program pedig, 
amit rendkívül értékes és hasz-
nos kezdeményezésnek tartok, 
hűen követi ezt a hagyományt. 
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Tiszaigar általános iskolájában, 

amely 29 tonna tüzelőanyagot 
kapott, Nagy Anna, az Erzsébet-
program szóvivője az átadáskor 
arról beszélt, hogy a fűtéstámoga-
tás a tiszaigari kisgyerekeknek re-
mélhetőleg az egész téli szezon-
ra biztosítja a meleg tantermeket 
úgy, hogy mindez az iskolának 
egyetlen fillérjébe sem kerül.

– Nagyon fontosnak tartom, 
hogy az Erzsébet-program azok-
hoz az emberekhez jut el, akik 
valóban rászorulnak a támoga-
tásra, a segítő kézre. Ilyen pél-
dául Tiszaigar - tette hozzá dr. 
Kállai Mária megyei kormány-
megbízott. Megjegyezte, hogy 
a támogatás az iskola fűtésének 
nagy részét biztosítja a téli idő-
ben, és a költségvetésből felsza-
badult forrás más hasznos fel-
adatra csoportosítható át, ez-
zel is segítve a település boldo-
gulását.

A brikettszállítmány utol-
só állomása Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye két iskolája volt. 
Pusztadoboson Dr. Vinnai 
Győző megyei kormánymegbí-
zott kiemelte, hogy Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében több 
hátrányos helyzetű kistérség 

van, számukra nagy segítség az 
Erzsébet-program. - Büszkék 
vagyunk a megyei iskolák-
ra, amelyek ilyen sikeresen 
pályáztak, hiszen a 100 ton-
na brikett negyedét Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei intéz-
mények nyerték – tette hozzá.

Az utalványt kibocsátó Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal 
egyetértésben az Erzsébet 
Utalványforgalmazó Zrt. már tavaly 
is meghirdette fűtéstámogatási pá-
lyázatát. A tapasztalatok alapján a 
brikettel a fűtésköltség jelentős ré-
szét megtakaríthatják az iskolák.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pusztadobos és Tarpa általános iskoláiba juttatta el 
utolsóként az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. azokat a brikettszállítmányokat, ame-
lyeket az intézmények a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő iskolák számá-
ra kiírt fűtéstámogatási pályázaton nyertek.
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VETÉLKEDŐ

Erzsébet-vetélkedő 
Kárpát-medencei gyermekeknek!

Ajándék vagy nyaralás?

Esetleg mindkettő, ha az élmezőnyben végzel az Erzsébet-
vetélkedőn, mely Magyarország büszkén csillogó és 
szerényen rejtőzködő kincseit segít ismét felfedezni.

Játssz és nyerj az Erzsébet-vetélkedőn!

További részletek és regisztráció: 2013. október 28.

www.erzsebetprogram.hu

Erzsébet-program
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dönto" 2013. november 30-án 
a Finta Rendezvényházban

I. Érd Szépe választás 
és gálavacsora!

2030 Érd, Velencei út 29.

Jegyek kaphatóak október 28-tól 
a Domi Tours irodájában! 2030 Érd, Balatoni út 24.

további információk: www.erdszepe.hu,  /erdszepsege

Új finanszírozási és pályázati lehetőségek  
a Közép-Magyarországi régióban

Vállalkozói Fórum az Érdi Ipartestület szervezésében
Dátum: 2013. október 28.

Időpont: 15.00 – 17.30
Helyszín: Érd Ipartestület Tanácsterem, 2030. Érd, Alispán u. 8.

A szakmai fórum létrehozását megelőző gondolataink:
Vállalkozni = Új értékeket teremteni

….Az értékteremtés mellett új piacokra, új lehetőségekre, fejlesztésekre, beruházásokra van szükségünk. 
Igen ám, de hogyan?! Miként?!  Illetve miből?! Melyek lesznek a leghatékonyabb eszközök?

Információk, melyek kulcsfontosságúak vállalataink életében, versenyképességünk fejlesztéséhez:

Honnan és hogyan teremthetünk új forrásokat?
Hogyan vonhatunk be kedvezményes tőkét fejlesztéseinkhez?

Mire kaphatunk még pályázati támogatást 2013-ban az új EU-s költségvetési időszak előtt?
Hogyan érdemes felkészülnünk 2014 utáni időszakra?

Milyen fejlesztési stratégiákkal készül a régió, ahol élünk?

Rendezvényünk célja, hogy gyors, közérthető és a vállalkozásokra könnyen szabható tanácsokat és információkat 
adjunk át, melyekkel új fejlesztéseik, beruházásaik, cégük fejlődése fokozható, még eredményesebbé tehető.

Ötletei, fejlesztési elképzelései vannak? – A vállalkozói fórumon sok választ és segítséget kaphat, hogy ezek sikeresen 
és fenntarthatóan megvalósulhassanak!

A rendezvény keretei között szabadon és kötetlenül kérdezhet, egyeztethet hazánk  
vezető projektfinanszírozási tanácsadóival. 

( A rendezvény díjmentes! )

Tervezett program: 15.00 – 15.15

Regisztráció, résztvevők fogadása 15.15 – 15.30
Köszöntő

Csóli Csaba igazgató, Érd és Környéke Ipartestület ,15.30 – 16.30
Kreatív forrás és pályázati lehetőségek 2013-ban – Komplex Vállalkozásfejlesztés, Telephely és Ipartelepítés, 

Kereskedelemfejlesztés támogatása a Közép Magyarországi régióban / 
Mit hoz 2014 – 2020? Hogyan készüljünk az új forrásokra?

Semperger-Dorogi Kinga ügyvezető, minősített EU tanácsadó,  
az Ernst & Young Év üzletembere program különdíjasa

Kreatív és újszerű forráslehetőségek 2013-ban, avagy miként s milyen projekteket érdemes még építeni 2013-ban. 
Mely területeken kaphatunk, várhatunk még pályázati pénzekre ebben az évben a Közép Magyarországi régióban? 

Hogyan készüljünk 2014-re? Mit hoz az új EU-s költségvetés? 16.30 – 17.30

Konzultációs lehetőség a résztvevők részére
A konzultációs lehetőség keretei között szeretnénk teret is időt szánni a felmerülő kérdések, érdeklődések 

megválaszolására, akár egyénileg, de a résztvevőkkel való közös gondolkodás keretei között is.
Célunk, hogy a konkrét és jelenpillanat elérhető pályázati lehetőségek kapcsán áttekintő képet adjunk és  

a konkrétumok kapcsán felmerülő kérdésekre már a helyszínen válaszoljunk. 

Felszínre hozzuk az értékeket

Vállalkozók, figyelem!
Összesen 5,52 Mrd Ft értékû komplex vállalkozásfejlesztési pályázati program indul novembertől 
a Közép-magyarországi régió részére!

Eszközbeszerzés, ingatlan felújítás, bővítés, informatikai beruházások, minőségirányítási 
rendszerek bevezetésének és vállalati tanácsadás támogatás is megvalósulhat ezen pályázati 
keretekből.

A pályázattal egyidejûleg külön telephely fejlesztési program is megjelentetésre került. Ez 
kifejezetten a termelő és szolgáltató kapacitások kialakításához kapcsolódó ingatlanfejlesztések 
és telephely beruházások fejlesztését segíti elő. Éljen Ön is a Közép Magyarországi régió új lehe-
tőségeinek kiaknázásával!

2013. október 28-án, 15.00-kor tájékoztató az Érd és Környéke Ipartestület Tanácstermében 
(2030 Érd, Alispán utca 8. T: 23/520-175)!

A szervezők 18-26 év közötti 
tudatos szépségeket keres-
tek, akik ezt életmódjukkal is 
bizonyították. Meg is találták 
őket, több, mint egy tucatnyit, 
de akadtak, akik különféle 
elfoglaltságaik, főleg tanulmá-
nyaik miatt sajnálatukra az 
utolsó pillanatban visszalép-
tek. A rendezők azonban így 
is örülnek, hiszen tíz tudatos 
lányban gyönyörködhetnek 
majd a nézők november végén. 
A döntőre egyébként kaphatók 
még jegyek. 

Madarász Krisztina szakmai 
vezető, a GreenEnergy Invest-
ment-EU Kft. részéről kötötte meg 
velük a múlt héten a szerződést, 
és másnap a lányok már további 
szépülésen estek át a Finta ren-
dezvényházban, ahol láthatóan 
élvezték a kényeztetést. 

– Igyekszünk tartani a szín-
vonalat, végül is Érd tíz leg-
szebb lányáról van szó, akik 
reméljük, meghozzák majd a 
többiek kedvét és jövőre még 
többen fognak jelentkezni 
– mondta lapunknak Madarász 
Krisztina. – A Fintában profi 

stáb készítette fel őket a fotó-
záshoz, a bemutatkozó anya-
guk elkészítéséhez, sminkesek, 
fodrászok. Folyamatosan jöttek 
a lányok, tulajdonképpen itt 
ismerkedhettek meg egymással, 
sőt, úgy vettem észre, össze 
is barátkoztak. Biztos vagyok 
benne, hogy a felkészülési idő 
végére jó kis csapattá válnak. 
A jövő héten a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban önis-
mereti és divatpszichológiai elő-
adáson vehetnek részt. Fő téma 
az lesz, hogy hogyan tudnak 
élni saját adottságaikkal, illetve, 
hogyan nem szabad visszaélni-
ük velük… Az előadó a már elő-
válogatáson zsûritagként részt 
vett Takács Bernadett divatpszi-
chológus lesz. Ezen kívül lesz-
nek majd ruhapróbák és gyako-
rolják a színpadi koreográfiát is, 
amely nélkülözhetetlen, hogy 
összhatásában is színvonalasan 
szerepeljenek közönség és a 
zsûri tagok előtt.

 Mint Bada Zoltán, az egyik 
főszervező már korábban is 
elmondta; ennél a versenynél 
nemcsak a testi adottság számít, 

Gõzerõvel készülnek a döntõre

Összejöttek  
az érdi szép lányok
A szerzõdést a múlt héten megkötötték az I. Érd 
Szépe verseny döntõseivel, akik már átestek a 
tûzkeresztségen; megismerték egymást és kisminkel-
ték õket, zavartalanul készülhetnek a nagy napra, a 
november 30-i döntõre, amelyet a Finta rendezvény-
házban tartanak meg. 

modra, hogy az érdi szépség-
verseny a tudatosság jegyében 
zajlik?) Október végén környe-
zetvédelmi előadáson is részt 
vesznek, míg novemberben egy 

érdi általános iskolában tarta-
nak előadást alsó tagozatosok-
nak az egészséges táplálkozás 
fontosságáról és almát osztanak 
szét a gyerekek közt.

Nem fognak tehát unatkozni 
a döntőig a szépségek, addig 
pedig gyönyörködjünk bennük, 
tablóképeikben…

 Temesi László

hanem az élethez való hozzá-
állás, az életfelfogás, értékrend 
is, hogy megmutassák a tiszta 
női értékeket. Kíváncsiak a ren-
dezők arra is, hogy az indulók 
milyen tudatos szemléletmódot 
képviselnek környezetükkel 
kapcsolatban, mennyire tuda-
tosan élnek, azaz szeretnénk 
összekötni a szépséget a tuda-
tossággal, és ennek szellemében 
állították össze a kérdőíveket is, 
amit ki kellett tölteni a jelentke-
zőknek. (Például: Milyen prak-
tikákat ismersz és alkalmazol 
energiafelhasználásod – víz, gáz 
stb. – csökkentésére? Milyen 
globális probléma foglalkoztat 
és miért? Mi a jelentősége szá-

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

információk

Meghívó a IV. Érdi TökJó Fesztiválra
Az érdi TökJó Fesztivál az ősi kelta hagyományokon nyugvó, angolszász országokban elterjedt Halloween ünnep szokásait követi, amely-
hez később a kereszténység a Mindenszentek ünnepét illesztette. 

A program főszereplői azon tökök, melyeket otthonról hozva vagy a helyszínen megvásárolva faraghatnak ki kicsik és nagyok egyará-
nt. Az elkészülő töklámpások – a versenyt követően – a családi otthonok díszeként szolgálhatnak majd, így nem vesznek kárba, és a 
legszebbek értékes nyereményeket is hozhatnak gazdáik számára. 

A program fő attrakciója a tök szépségversenyt követő jelmezes felvonulás, amelynek során a Főteret körbejárva sötétedést követően 
a világító töklámpásokkal egy igazán „félelmetes” hangulat kerekedik.

Természetesen a legkreatívabb jelmezek sem maradnak díjazás nélkül!
Azok számára, akik nem a helyszínen faragják ki töklámpásaikat, az eredményhirdetésig 

forralt bort, teát és tökös süteményeket kínálunk, illetve részt vehetnek a tavaly már nagy 
sikert aratott TökMaratonon, ahol négy helyszínen ügyességi és logikai rejtvényeket kell 
megfejteniük. Az esemény zárása egy helyi zenekar koncertje lesz.  
 
A IV. érdi TökJó Fesztivál tervezett programja:
Időpont: 2013. október 31. 17 órától
Helyszín: Érd, Múzeumkert

Programok:
17 órától:   Esemény megnyitója, tökök és jelmezek regisztrációja a versenyre, a tökfara-

gás, melyhez eszközöket biztosítunk
18:30-tól:   TökMaraton – játékos vetélkedő kicsiknek és nagyoknak 4 helyszínen, értékes 

nyereményekért
19:00-tól:   A jelmez- és tökfaragó-verseny eredményhirdetése, illetve felvonulás  

a Főtéren.
A legkisebbeknek: arcfestés, rajzolás, gipszfestés, ügyességi játékok, kreatív foglalkozás

Meleg tea, forralt bor, tökös sütemények, tökös étkek, sült gesztenye. 
A rendezvényre a belépés ingyenes.



Érdi Újság 11XXIII. évfolyam, 2013. október 24.

Ambrus Krisztina,
Baintner Fanni Katalin,
Balován Bence,
Barabás Vivien Magdolna,
Baranyai Sára Réka,
Bauer Vivien,
Bécsy Bence, 
Bella Gábor,
Bella Kinga, 
Bihari Eszter,
Bódi Abigél Janka,
Bodor Sebestyén,
Borsay Enikõ,
Csatár János,
Csizmadia Ádám, 
Csizmadia Dóra,
Detkó Anna Cilla,
Dévényi Petra, 
Dobrádi Dorina,
Dobrovits Petra,
Dokupil Bence,
Dömötör-Nagy Dóra,
Droba Panna,
Édes Gergõ,
Elekes Márta,
Farkas Anna,
Farkas Veronika, 
Fazakas Norbert,
Fehér Szabina Fanni,
Fekete Norbert,
Fekete Réka,
Fekete Zsolt,
Flórián Tamás,
Galamb Violetta Szederke,
Gehl Szabolcs,
Gellár Vince,
Gergely Klára,
Gulyás Alíz,
Gyarmati Ádám,
György-Mózes Réka,
Gyurcsek László Ádám,
Habos Dorottya, 
Habos Tamás,
Hajdu Laura,
Hodozsó Benjamin János,
Horgos Aleta Pálma,
Horváth Júlia Kata,
Hürkecz Péter,
Isépy Réka,
Jáhner Kamilla,
Jakab Villõ Enikõ,
Jokhel Fanni, 
Jokhel Kitti,

Kálmán Endre,
Kánnai Bálint,
Kánnai Márton,
Kecskés Dorka,
Kenéz Eszter,
Kirilla Éva Petra,
Kirilla Gábor Attila,
Kirilla Réka Alexandra,
Kisfaludy Kinga, 
Kisfaludy Lilla,
Kiss Fruzsina Orsolya,
Kiss Gabriella Annamária,
Kiss Gergõ Gábor,
Kiss Kíra Bianka,
Kiss Zsanett,
Kocsis Dénes,
Kocsis Rudolf István,
Koncz István Ádám,
Kóra Sára,
Kui Tünde,
Laczkó-Albert Laura,
Laki Péter,
Lászka Patrik,
Lehóczki Fanni,
Mák Dorollya,
Meskó Alex István,
Mészáros Adrienn,
Mészáros Noémi,
Micskó Angéla Lina,
Micskó Máté,
Micskó Zsombor,
Móder Mercédesz,
Molnár Szilvia,
Molnár-Bognár Szabolcs Attila,
Murgás Levente,
Müller Ákos,
Müller Dávid Attila,
Nagy Kristóf Márk,
Nagy Renáta,
Nyári Bendegúz Tamás,
Nyitrai Béla, 
Nyitrai Gabriella,
Oláh Andrea,
Olasz Bence László,
Orbán Janka Julianna,
Pálfalvi Benjámin Csaba,
Pálinkás Gergõ,
Pató Patrícia Johanna,
Péter Melinda Éva,
Péter Mónika Margit,
Pintér Katrin,
Polgár Alexandra Ágnes,
Polgár Laura Viktória,

Pozsonyi Béla,
Rahyab Ráchel,
Rátz Nikoletta,
Seregi Bence,
Serényi Szonja,
Sikolya Dominika,
Simor Katalin,
Simor Zsuzsanna,
Somogyi Szabina,
Ster Patrícia,
Suhó Csaba István,
Suhó Gabriella Ildikó,
Svingor Emma Dóra,
Svingor Mátyás,
Svingor Mihály János,
Szabó Ágnes Angéla,
Szabó Dóra,
Szabó Kata,
Szalai Anikó Zsuzsanna,
Szalai Gyöngyi Csilla,
Szalma Borka,
Szalma Luca,
Szalma Noémi Lili,
Szalma Péter,
Szatmáry Anna,
Szatmáry Zsófia,
Szegvári Zoltán, 
Szilágyi Rebeka,
Szirmai Tünde,
Sziva Bíborka,
Szujó Balázs,
Szûcs Klára Réka,
Szûcs Lilla,
Szûcs Virág Erzsébet,
Tanai Dóra,
Thurnay Viola Eszter,
Tóth Domonkos,
Tóth Lídia,
Tóth Viktória,
Turbucz Panna Kiara,
Türke Siklódy István,
Vadicsku Nándor,
Varga Laura,
Varga Zsófia Sára,
Vass Endre,
Végh Norbert,
Vincze Boglárka,
Virágh Anna,
Vokoun Iván Dániel,
Vörös Eszter,
Zana Dániel Imre,
Zana Klaudia Olimpia,
Zöldi Virág.

Tájékoztatás Érd Megyei Jogú Város 

Tanulmányi Ösztöndíjáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Oktatási és Mûvelõdési Bizottsága az Érd Város Tanulmányi 
Ösztöndíjpályázatáról szóló 13/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdésében foglalt 
jogkörében eljárva a Tanulmányi Ösztöndíjpályázat 2013/2014. tanévre szóló pályázatait elbírálta. 

Az 53/2013.(X.17.)OMB határozat alapján az alábbi 160 tanuló részesül 10.000 Ft/ hónap összeg û 
tanulmányi ösztöndíjban:

Pályázati kiírás

Bursa Hungarica Felsõoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzata az Emberi Erőfor
rások Minisztériumával együtt
mûködve a 2014. évre ezen
nel kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőokta
tási hallgatók és a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkor
mányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrá
nyos szociális helyzetû pályázók 
jelentkezhetnek, akik felsőokta
tási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejû (nappali tagozatos), 

alapfokozatot és szakképzettsé
get eredményező alapképzés
ben, mesterfokozatot és szak
képzettséget eredményező mes
terképzésben, egységes, osztat
lan képzésben vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakképzés
ben folytatják tanulmányaikat, 
(„A” típusú pályázati kiírás), 
illetve azok a 2013/2014. tanév
ben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások, felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe felvé
telt még nem nyert, érettségizett 
pályázók jelentkezhetnek, akik 
a 2014/2015. tanévtől kezdődő
en felsőoktatási intézményben 

teljes idejû (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettsé
get eredményező alapképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzés
ben kívánnak részt venni. („B” 
típusú pályázati kiírás).

A részletes Pályázati kiírá-
sok a www.erd.hu honlapon a 
„Pályázatok, álláshirdetések” 
rovatban olvashatók illetve le-
tölthetők.

A pályázat rögzítésének és 
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzathoz történő benyújtá
sának határideje: 2013. novem-
ber 15.

Figyelem! A pályázati ûrlap 
kinyomtatva és aláírva, a pá
lyázati kiírásban meghatáro
zott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes.

A pályázatot papíralapon 
(nyomtatott formában) Érd me
gyei Jogú Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának 
Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, 
Alsó u. 3. sz., Polgárok Háza 
fsz.) kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni 
a pályázó nevét és címét, vala
mint: „Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat”

„A”típusú pályázat vagy 
„B” típusú pályázat.

információk

Gyűjtési felhívás
A Magyar Földrajzi Múzeum Helytörténeti 
Gyűjteménye fotógyűjtést szervez hely-
történeti témában. Célunk, hogy tele-
pülésünk emlékeinek egy darabkáját 
megmentsük az utókor számára. Ezért 
kérünk mindenkit, aki hozzánk hasonló-
an fontosnak tartja és támogatja ezt az 
értékmentő programot, hogy a birtoká-
ban lévő Érdről vagy környékéről készült 
fotókat rövid leírással ossza meg velünk. 
Témáját illetően lehet hétköznapi élet-
kép, bármilyen ünnep, esemény (lako-
dalom, keresztelő, szüreti bál, bérmálás 
stb.) fotója, természetkép vagy épületről 
készült régi fotó. 

A felajánlásokat folyamatosan vár-
juk a Földrajzi Múzeumban. Bővebb 
információt a 23-363-036, vagy a 06-
30-581-7676  telefonszámon, Lehoczki 
Zsuzsannától kaphatnak.

A hamburger magyar hangja
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Papírforma alapján kötelező 
győzelem volt a hazai csapattal 
szemben az elvárás a mérkőzés 
előtt. A győzelem még akkor is 
elvárható volt, ha a vendégek 
a középmezőny élén foglaltak 
helyet a bajnoki táblázaton, és 
néhány meglepetés-pontszerzés 
is volt az eredményeik között.

Érdi mezőnyfölénnyel indult 
a mérkőzés: a hazai csapat ural-
ta a középpályát és sorra vezette 
támadásait a vendégek kapujára. 
A gödöllői csapat csak negyedó-
ra eltelte után vezette az első 
támadását, amely eljutott az 
érdi kapuig. A mezőnyfölény 
ellenére a középpályáról pon-
tatlanul jöttek a labdák előre, 
ezért a hazai támadók ritkán 
jutottak el a vendégkapu előte-
rébe, de ha ez mégis sikerült, 
rendre elmaradtak a lövések, 
így a gödöllői védőknek mindig 
maradt idejük a közbelépésre. 
A hazai támadások erőtlenségét 
látva egyre bátrabban játszott 
a vendégcsapat, két alkalom-
mal is az érdi kapus bravúrjára 
volt szükség, hogy megőrizze 
kapuját a góltól. A félidő utolsó 
percében aztán megszakadt a 
gólínség. A 44. percben Gyurácz 
B. lőtte keresztbe a labdát a 
kapu előtt, amelyet Kovács B. - 
minden dühét beleadva - kapás-
ból vágott a kapuba. 1-0.

Jól indult a második félidő 
az érdi csapat szempontjából. 
A 47. percben egy vendégvédő 
kézzel ért a labdához a 16-oson 
belül, a megítélt büntetőt Kovács 

B. értékesítette. 2-0. A második 
gól megnyugtatta a hazaiakat és 
már több szép támadást vezet-
tek, de a góllövéssel továbbra 
is hadilábon álltak a csatárok. 
A kínálkozó lehetőségeket túl-
cifrázták, így lehetőséget adva 
a védőknek a közbelépésre. 
A gólcsend végül a 70. percben 
szakadt meg. Gyurácz B. az alap-
vonalról gurította vissza a labdát, 
amelyet Patkó Gy. közelről bel-
sőzött a kapuba. 3-0. A pontot az 
„i”-re a 89. percben Csizmadia Z. 
tette fel. A vendégkapus rosszul 
elvégzett szabadrúgását, mint-
egy 30 méterről azonnal kapura 
küldte, és a labda a hálóban 
kötött ki. 4-0.

Az elmúlt két hazai szoros 
győzelem után javuló játékkal, 
a vártnál nagyobb arányban 
győzte le soros ellenfelét az érdi 
csapat, őrizve harmadik helyét 
a bajnoki táblázaton.

Érdi VSE – Gödöllői SK  
4-0 (1-0)
Érd, 200 néző
Vezette: Ámán A.
Érd: Kertész F. – Ebedli Z., 
Jakab Á., Süveges G., Németh 
G. – Papp G. (Kupi Z.), 
Csizmadia Z., Kovács B. (Habos 
G.), Cservenka G. (Dobray 
Zs) – Gyurácz B. (László Cs.), 
Makituma N. (Pakó Gy.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Kovács B. 2, Patkó 
Gy., Csizmadia Z.
Sárga lap: Jakab Á., Süveges 
G., László Cs., Kupi Z.
Jók: Jakab Á., Gyurácz B., 
Kovács B.

A mérkőzést követően mind-
két edző kritikusan értékelte 
csapata teljesítményét.

Limperger Zs.(Érd): 
– Újra bebizonyosodott, hogy 

szép játék a futball. Voltak mér-
kőzéseink, ahol jobb játékkal 
is csak egy góllal nyertünk, ma 
gyengébb játékkal 4-0-ás győ-
zelmet arattunk.

Jenei Sándor(Gödöllő):
– Meglátásom szerint a mér-

kőzés elején egyenrangú ellen-
felei voltunk a hazai csapatnak. 
Aztán dekoncentrálttá váltunk 
és három pontot ajándékoztunk 
az érdieknek.

A következő, 11. fordulóban, 
október 26-án szombaton fél 
kettőkor Üllőn vendégszerepel 
az Érdi VSE, majd november 
2-án szombaton fél kettőkor 
Halásztelek csapata érkezik az 
Ercsi úti sportpályára.

 Harmat Jenő

A mérkõzés után az Érdi VSE elnöksége és a szakosztály veze-
tése találkozott a szurkolókkal. Romics Ervin szakosztályvezetõ 
tájékoztatta a szép számban megjelenõ szurkolókat a felnõtt 
csapat újjászervezésérõl és a célkitûzésekrõl. A szurkolók hoz-
zászólásaikban elismerõen szóltak azokról az erõfeszítésekrõl, 
amelyeket az elnökség tesz a csapat minél jobb szereplése 
érdekében, kiemelve azt az edzõi munkát, amely egyre jobb és 
szebb játékban jut kifejezésre. Több kérdés hangzott el az után-
pótlás csapatokkal kapcsolatban is. Novák Ferenc, az egyesület 
tiszteletbeli elnöke tájékoztatójában elmondta, hogy jól halad 
az utánpótlás csapatok felépítése, és remélhetõleg az új baj-
nokságban már ismét minden korosztályban tudunk csapa-
tokat indítani. A gyerekek hozzátartozói - szülõk, nagyszülõk 
- örömmel nyugtázták a jó híreket, remélve, hogy gyermekeik 
minél hamarabb ismét az Érdi VSE utánpótlás képzésén vehet-
nek részt.

Érdi VSE – Gödöllõi SK 4-0 (1-0)

Fölényes gyõzelem

A zöld mezben - 8-as számmal - játszó Kovács B. két góljával döntõ érde-
meket szerzett a hazai csapat gyõzelmében
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Egy igen régi, óriási álom vált 
valóra az Érdliget Általános Iskola 
Túr utcai intézményében: elké-
szült, és az október 18-i ünnepé-
lyes átadását követően azonnal 
birtokba is vehették a diákok a 
korszerû sportpályát. Az új léte-
sítmény különlegessége egyrészt, 
hogy óriási összefogás eredmé-
nyeként jött létre, másrészt, hogy 
a nebulók nem kis örömére télen 
akár korcsolyapályává alakítható. 

A diákok, a pedagógusok és a 
szülők közös sportvetélkedőkkel, 
kosár- és kézilabda meccsekkel 
ünnepelték meg az érdligeti iskola 
Túr utcai épületében az új sport-
pálya birtokba vételét. Az október 
18-ai ünnepélyes átadó ünnepsé-
gen a látványos táncbemutatókat 
követően Vargáné Balogh Erika, 
az iskola igazgatója köszöntötte 
a résztvevőket, és miután köszö-
netet mondott mindenkinek, aki 
bármilyen módon hozzájárult a 
megépítéséhez, röviden beszá-
molt a sportpálya létrejöttének 
– mindennapinak egyáltalán nem 
nevezhető – történetéről. Már 
2008-tól tervezgették az udva-
ron egy szabadtéri sportpálya 
megépítését. Erre gyûjtötték az 
alapítványhoz befolyt összege-
ket, a farsangi bálok jótékony-
sági bevételeit és a diákok általi 
papírgyûjtésből befolyó jövedel-
met. 2012-től azonban a két iskola 
– a Széchenyi és a Hunyadi egye-
sítését követően – az Érdligeti 
Általános Iskolában már nem-
csak a Túr utcai, hanem a Diósdi 
úti épülethez tartozó iskolaudvar 
is fókuszba került, megújításért 
kiáltott, így még nagyobb össze-
fogásra volt szükség. 

Idén március-áprilisban aztán 
hirtelen felgyorsultak az esemé-
nyek, amikor a Tesco meghir-
dette a Suli mozgató pályázatát, 
amiben esélyt láttak a sportpá-
lyák megépítéséhez még hiányzó 
összeg megszerzésére. Beindult 
tehát a „gépezet”, és nemcsak a 
diákok és az intézmény pedagó-
gusai, de mindegyikük családja, 
a szülők és a rokonok is óriási 
erőkkel kezdték el gyûjteni azo-
kat a kuponokat, amelyek egyre 
közelebb vittek a meghirdetett 
milliós összeg megnyeréséhez. 
A finisben már szinte éjt nappallá 
téve folyt a gyûjtés, az utolsó 
napokban meg már-már égtek 

Átadták az elkészült sportpályát az érdligeti iskolában

Télen akár jégpálya is lehet

a számítógépek, és tetőfokára 
hágott az izgalom, de megérte 
az óriási összefogás, a befektetet 
munka, mert kiderült, hogy a nem 
kevesebb, mint 42 ezer kupon-
nal az Érdligeti Általános Iskola 
nyerte meg az ötmillió forintos 
fődíjat! Ezt a két tagintézmény 
alapítványa 3-3 millió forinttal 
toldotta meg, így összesen 11 
millió forintot fordíthattak a Túr 
utcai épület sportpályájának és 
a Diósdi úti épület játszóudvará-
nak létrehozására. A kivitelezők 
segítőkészsége, valamint számos 
pedagógus, diák és szülő szemé-
lyes segítő, nem egyszer kemény 
fizikai munkájának is köszönhe-
tően idén októberben mindkét 
létesítményt használatba vehe-
tik az iskola tanulói. A diákok a 
sportpálya felfestéséből vették ki 
a részüket, míg a világítás megol-
dását néhány felnőtt oldotta meg. 
Rajmund Mihály óriási lelkese-
déssel fogta össze és irányította az 
önkéntesek munkáját, amelynek 
eredményeként számos egészsé-
ges sportnak hódolhatnak majd 
a diákok ezen a korszerû pályán, 
kinn, a friss levegőn. 

Ez a sportpálya nemcsak lét-
rejöttének körülményeit illető-
en rendkívüli, hanem abban is, 
hogy nemcsak késő őszig lehet 
használni, hanem még a téli idő-
szakban sem kell lemondani róla. 
A modern aszfalt technológiával 
kialakított talaja ugyanis lehető-
vé teszi, hogy télen korcsolya-
pálya legyen, így azok a diákok 
is megtanulhatnak korcsolyáz-
ni, akiknek erre eddig nem volt 
lehetőségük. Noha az új sport-
pályát októbertől már használat-
ba vehették a tanulók, további 
fejlesztésekre is szükség lesz. 
Tervben van egy futópálya kiépí-
tése, valamint kötélrúd felállítása 
és egy szabadtéri színpad kialakí-
tása is. Erre azonban folytatniuk 
kell a gyûjtést, hogy a szép tervek 
mellé az anyagi forrásokat is oda-
tehessék – mondta az igazgató, 
aki azt is elárulta, hogy egy ame-
rikai segítség révén hamarosan 
sikerült megépíteni a sportpálya 

köré a magasított kerítést, amely 
megóvja a létesítményt a külső 
rongálásoktól. 

A tervek tehát valóra váltak. Az 
igazán jó és hasznos tervek össze-
fogással és elszántsággal megva-
lósíthatók – élő példa erre az 
Érdligeti Általános Iskola, amely-
ben közösségének összefogása, 
az iskolai alapítványok támoga-
tása és a kivitelezők segítőkész-
sége eredményeként felépült a 
Túr utcai épület sportpályája, 
valamint a Diósdi úti intézmény 
játszó udvara. Ez utóbbit október 
24-ei ünnepélyes átadását köve-
tően vehetik birtokba a nebu-
lók. A Túr utcai új sportpályát 
stílusosan közös sportjátékokkal, 
meccsekkel avatták fel az iskola 
diákjai, pedagógusai és a szülői 
közösség, hiszen – mint kiderült 
– mindannyian kivették a részü-
ket a megvalósításhoz vezető 
adakozásból, önkéntes munká-
ból és kupongyûjtésből egyaránt. 
Vargáné Balogh Erika és a tanulói 
közösség a Tesco vezetőségének 
is köszönetet mondott a segít-
ségért. 

A Túr utcában tehát immár a 
téli időszakban is lehet torna-
órákat tartani, különösen úgy és 
akkor, amikor korcsolyázás for-
télyaival ismerkednek a nebulók! 
 Bálint Edit

A sportpálya  avató ünnepségén nagy sikert aratott a  látványos nyitótánc 
az alsósok elõadásában
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Vargáné Balogh Erika, az iskola 
igazgatója köszöntötte az ünnepség 
résztvevõit, majd röviden elmesélte 
a pálya megvalósulásának hátterét

sport

Látogasson el a budafoki Duna-partra, a Vasmacska Teraszra, mely 
egész évben nyitva tart! Télen fedett, kellemesen meleg teraszunk-
ról élvezheti a páratlan kilátást.

a finom retroburger, almával-tormával-sonkával töltött csirkemell, 

-

Nézzen be hozzánk, hozza el ezt az újságcikket,
és 10% egyszeri kedvezményt adunk a teljes fogyasztás

árából 3000 Ft számlaérték felett.

vasmacskaterasz.hu, vasmacskaterasz@gmail.com

egy étterem,
ahol lehorgonyozhat



Érdi Újság 13XXIII. évfolyam, 2013. október 24.2013. október 22. 5

Hogy ki melyik kenyérfélét fo-
gyasztja, nem kizárólag ízlés kér-
dése. Kárpáti Rebeka szépségki-
rálynő állítja: ő bizony teljesen 
leszokott a szénhidrátbombáról.  
– Ha mégis megeszem egy szend-
vicset, azt teljes kiőrlésű kenyér-
ből készítem. Fontosabb verse-
nyek előtt mindig fogyókúrázom, 
ezért inkább csak salátákat és 
gyümölcsöket fogyasztok.

Csala Zsuzsa odafigyel az 
egészségére. – Ha mód van rá, 
csakis teljes kiőrlésű kenye-
ret vásárolok. Először szokat-
lannak éreztem az ízét, de már 
megszoktam. Én átéltem a világ-
háborút, amikor bármilyen ke-
nyérnek örültünk volna, mert 
egyáltalán nem lehetett kapni. 
Ma már hál' Istennek lehet vá-
lasztani. Szívesen megkóstolom 
az újdonságokat, mert még a 
teljes kiőrlésű kenyeret is ízesí-
tik fokhagymával vagy fűszerek-
kel. A jó minőségű kenyér zacs-
kóban egy hétig is friss marad, 
ha betesszük a hűtőbe.

Fekete Lacinak viszont szük-
sége van az energiára. – Nekem 
mindegy, milyen kenyeret eszem! 
Igazából az dönt, hogy éppen mi-
lyen étel mellé fogyasztom. A pör-
költszaft tunkolásához a fehérke-
nyér a legjobb, de a rozsos is meg-
felel. A barna jó a szalámihoz, 
kolbászhoz. Nekem nem okoz lel-
kiismeret-furdalást, ha sok szén-
hidrátot veszek magamhoz, mert 
csak zöldségeken élve nem tud-
nám a mázsás kőgolyókat moz-
gatni.� KK

Ki milyen kenyeret eszik?
A�kenyér�világnapján�sztárokat�kérdeztünk�fogyasztási�szoká-
saikról.�A�pékszövetség�12�éve�kezdeményezte�a�világnapot,�
azzal�a�céllal,�hogy�felhívják�a�figyelmet�a�legfontosabb,�és�az�
egyik,�legrégebbi�élelmezési�cikkre.�

Gyógynövényeket már az ősi kul-
túrákban is használtak, de régóta 
alkalmazza az orvostudomány is, 
gyógyászati célokra. Idén a má-
riatövis kapta az év gyógynövé-
nye címet, amely szervezetünk 
méregtelenítésében játszik hasz-
nos szerepet. A növény hazánk-
ban nem őshonos, mégis nálunk 
végezték a hatóanyagaival kap-
csolatos kutatások jelentős részét.

– Erősíti a máj méregtelenítő 
munkáját, még vírusfertőzések, 
gyulladások esetén is, de alkal-
mazták már gombamérgezések 
kezelésére is. A legtöbb gyógy-
növénnyel szemben, ebből nem 
érdemes otthon teát készíteni, 
legfőbb hatóanyaga, a sylimarin 
ugyanis nem oldódik vízben – 
magyarázta Dr. Csupor Dezső, a 
Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság Gyógynövény Szak-
osztályának elnöke.

Görög Zita, Dukai Regina, Sütő 
Enikő és Mádai Vivien is ott volt 
azon a Füvészkertben tartott ese-
ményen, ahol egy rövid oktatás 
után gyógynövényismeretükről 
adtak számot. 

– Képeket húztunk, és fel kellett 
ismernünk, melyik gyógynövényt 
látjuk rajta – meséli Sütő Enikő. 
– A máriatövist egyből megismer-
tem, hiszen rendszeresen haszná-
lom méregtelenítéshez. Előfordul, 
hogy egy komplett délelőttöt szá-
nok a megtisztulásra, összekö-
töm mozgással, rengeteget iszom 
és relaxálok is – magyarázta a 
modell, aki a cukrot kizárta életé-
ből, de egyéb szénhidrátokra nem 
mond nemet. - Egyszer a férjem 
megkérdezte, hogy láttam-e már 
narancsbőrös focistát – azóta já-
rok rendszeresen focizni. Emellett 
gyakran úszom, futok és a szabad 
levegőn töltött mozgásra eskü-
szöm, mert az a bőrnek is jót tesz.

Hogyan méregtelenít Sütő Enikő?
Egészségtudatosak,�gyönyörűek�és�igyekeznek�megszabadulni�mindenféle�méregtől.�Mádai�Vivien,�
Sütő�Enikő,�Görög�Zita�és�Dukai�Regina�mesélt�lapunknak�méregtelenítési�praktikáikról.�Kiderült:�
Sütő�Enikő�jó�barátságot�ápol�a�2013-as�év�gyógynövényével,�a�máriatövissel.

Nem� a� levegőbe� beszél� Radics�
Gigi,� amikor� életmódváltásról�
és� fogyókúráról�mesél.�A� fiatal�
énekesnő�kisgyermekként�maga�
is�túlsúllyal�küzdött.�Mai�alakját�
a�diétás�táplálkozásnak�és�a�sok�
mozgásnak�köszönheti.

– Hét évesen hetven kiló voltam, 
pontosan tudom, hogy mit jelent 
az életmódváltás. Sokat kell mo-
zogni, és ügyelni kell a helyes táp-
lálkozásra, persze ez nem jelen-
ti azt, hogy éhezni kell – mond-
ta Radics Gigi, aki jól tudja, hogy 
a felesleges kilók számos egész-
ségügyi kockázatot rejtenek. Gigi 
és a téma iránt érdeklődők figyel-
mét. Császár Albert professzor ar-
ra hívta fel, hogy nagyon fontos, 
milyen zsírokat juttatunk táplál-
kozáskor a szervezetbe.

– A telített zsírsavak és az úgy-
nevezett transzzsírsavak rendkí-
vül ártalmasak lehetnek a szer-
vezet számára, és túlzott fogyasz-
tásuk szív- és érrendszeri prob-
lémákhoz vezethet. Igyekezzünk 
inkább telítetlen zsírsavakat jut-
tatni a szervezetünkbe. Az olíva, 
az olajos magvak, bizonyos hal-
ételek például ilyeneket tartalmaz-
nak. Tájékozódjunk erről, és óv-
juk a szívünket!� bgy

Gig  i és a zsírok
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Tom Hanks kettes típusú cukorbetegségben szenved. Az 
Oscar-díjas színész ezt nemrég tudta meg. Egy rosszullét 
miatt elment orvosához, aki a teljes kivizsgálás után kö-
zölte a világsztárral: változtatnia kell életmódján.

Tom Hanks ezek után nem ehet meg bármit, amit sze-
retne. A cukrászdákat kerülnie kell, de kenyérből sem 
ehet akármennyit. Legjobban azonban az zavarja, hogy 
csak módjával kortyolgathatja kedvenc italát, a sört. 

A színész mégsem csügged, inkább felfedezte a do-
log jó oldalát. Eddig ugyanis hajlamos volt elhanyagolni 
a testmozgást, mostantól azonban rendszeresen el kell 
járnia futni és úszni.� kk
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– A legfontosabb kérdés, hogy 
van?

– Köszönöm az érdeklődést. 
Annyira már jól vagyok, hogy tu-
dok állni a saját lábamon. Szó sze-
rint a pokolban voltam két hóna-
pig, nagyon komoly volt a sérü-
lés. Ahhoz képest már jó a lábam. 
Futni még nem tudok, de sétálni 
igen. Még bicegek, a lábam jóval 
gyengébb, mint előtte volt. Az el-
ső lábrészemből egy izmot el-
vesztettem, amivel a lábfejemet 
kéne tudnom felhúzni. Ez most 
nem megy. Három hónap múl-
va derül csak ki, hogy a környe-
ző izmok hogy veszik át a szere-
pét. Ha nem tudják, akkor a com-
bom hátsó részéből lehet pótolni. 

Újabb beavatkozásra jelenleg úgy 
tűnik, nincs szükségem, ezt több 
orvos is állította.

– A versenyzés már realitás, 
vagy még csak vágy?

– Most nem menne, az biztos. 
Motorozni már tudok, de a kettő 
nem ugyanaz. Pont a váltókar van 
a sérült bal lábamnál. Igazából 
jó formában érzem magam, és 
szeretnék visszatérni jövőre. 
Tudatosan építkezem. Egyrészt 
kondicionálisan, másrészt tárgya-
lásban állok csapatokkal.

– Tudott pihenni, ha már úgyis 
rákényszerült? Az elmúlt évek gon-
dolom nem erről szóltak.

– Nem tesz jót a túlzott semmit-
tevés. Folytatom a tanulmányaimat 
a TF-en, jövőre diplomázom sport-
menedzser-sportszervező szakon. 
Képzem magam, építem a jövőmet 
most is. Nekem a motorsport vilá-
ga az életem, e nélkül nem is tud-
nám elképzelni magam. A nehéz-
séget most az jelenti, hogyan ad-
jam el magam a következő idény-
re sérülten. Tárgyalásokkor nehéz 
azt megjósolni, milyen lesz az álla-
potom tavaszra. Pozitívan tekintek 
előre, és akkor sem dől össze a vi-
lág, ha nem leszek ott a rajton. Volt 
már, hogy évközben csatlakoztam 
a bajnoksághoz. Szeretném to-
vábbra is világszinten képviselni a 
hazámat. Molnár�Attila

KÉT HÓNAPOT TÖLTÖTT A POKOLBAN A MOTOROS BAJNOK

Még biceg Talmácsi Gábor
Egy� felrobbanó�motorblokk� alkatrésze� törte� el� a� korábbi� világbajnok�motoros,� Talmácsi�
Gábor�sípcsontját�a�nyáron.�Műtét�és�komplikáció�következett,�aminek�következtében�Talma�
még�most� is�sántít,�de�már�tud�motorozni.� Igaz,�a�versenyzéssel�még�várnia�kell� tavaszig.�
Ha�lesz,�egyáltalán�akinek�kell�egy�sérült�versenyző.
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A betegek két leggyakoribb pana-
sza, hogy száraz a szemük, illetve 
hogy könnyezik a szemük.

Mindkettő rontja a mindenna-
pok életminőségét. 

Az olvasás, TV és monitor 
nézés közben jelentkező égő – 
csípő - szúró érzés, a gyakori 
pislogási kényszer, az időnkén-
ti látás-elhomályosulás annyira 
zavaró lehet, hogy ezek a betegek 
gyakran keresik fel a szemorvost. 
A száraz szem tünetek mögött 
az esetek többségében a könny 
termelésének a csökkenése, vagy 
a termelődött könny minőségé-
nek megváltozása áll, azonban 
gyakran a könnyezéses panaszok 
mögött is a könnytermelés zavarát 
lehet megállapítani. 

Ha a könnytermelés mennyi-
sége lecsökken, vagy a könny 
minősége nem megfelelő, akkor 
a termelődő könny a szemfelszínt 
nem tudja megfelelően bevonni, 
annak sejtjei kiszáradnak, elhal-
nak. Ezt a beteg szúró, égő érzés-
ként éli meg, de kialakulhat fény-
érzékenység is és a beteg szeme 
bepirosodhat. Pislogások közt a 
könnyfelszín egyenetlenné válik 
és szabálytalanná válása együtt 
jár a látás elhomályosodásával. 

A szemszárazság bárkinél 
előfordulhat, de amíg a fiatalok 
között mindössze 5-10%-ban 
jelentkeznek a tünetek, addig az 
idősebb betegeknek akár az egy-
harmadát is érintheti. 

Miért olyan gyakoriak a száraz 
szem tünetei idősebb korban?

1. A könnyfilm szemfelszín-
ről történő gyors elpárolgását a 
könnyfilm olajos rétege akadá-
lyozza meg. Ha ennek a termelő-
dése csökken, a könny gyorsab-
ban elpárolog.

2. Az idősebb korhoz társuló 
reumás és autoimmun betegségek 
önmagukban vagy az ún. Sjögren 
szindróma részeként csökkentik a 
könnytermelést. 

3. Az egyéb betegségek miatt 
szedett gyógyszerek is csök-
kenthetik a könny termelődését. 
Ilyenek a depresszió ellenes tab-
letták, némely magas vérnyomást 

csökkentő szerek, egyes fájdalom-
csillapítók, anti - Parkinson sze-
rek, citosztatikumok.

4. A szemhéjak szövete idősebb 
korban lazábbá válik, ez enyhe 
krónikus szemhéjszéli gyulladás-
sal járhat, ami tönkreteheti a fon-
tos szemhéjszéli mirigyeket.
Mivel jár a szemszárazság?
• fényérzékenység
• égő - szúró érzés
• idegentest érzés 
• viszketés
• szemfáradtság
•  vörössé, érzékennyé válnak a 

szemhéjak
•  időnként kifejezettebb könnye-

zés
•  reggelre száraz váladék a szem-

héjakon
•  olvasásnál átmeneti homályos 

látás
A túlzott TV és monitor nézés, 

a hosszú ideig tartó olvasás, a 
száraz levegő, a poros környezet, 
a légkondicionáló berendezés és 
a fűszeres ételek fogyasztása egy-
aránt kedvezőtlenül befolyásolja 
a tüneteket. 

A száraz szem kezelésének fő 
célja a panaszok csökkentése, 
az életminőség javítása, hisz sok 
esetben a beteg összes panaszát 
nem lehet teljesen megszüntetni.

Milyen készítmények alkalma-
sak a szemszárazság kezelésére?

A patikában igen sokféle készít-
mény kapható, melyek alkalma-
sak a tünetek enyhítésére, ám a 
legtöbb készítmény tartósítószert 
tartalmaz, ami gyakori vagy hosz-
szan tartó alkalmazás esetén aller-
giás reakciót, gyulladást is okoz-
hat, és a szem felszínére is káros 
hatással lehet.

A száraz szem tüneteinek eny-
hítésére az olyan szemcsepp a leg-
előnyösebb, amely tartósítószer 
nélkül képes megfelelő mérték-
ben hidratálni a szemet, védeni, 
síkosítani a felszíneket, hatéko-
nyan csökkenteni a könny párol-
gását, ezzel megelőzve a szem 
kiszáradását.

Mindezeknek a követelmé-
nyeknek kiválóan megfelel a 
cink - hialuronát tartalmú szem-

csepp, melynek fő összetevője a 
hialuronát, a szem és a könny 
nélkülözhetetlen alkotóeleme. 
Kimagasló vízmegkötő tulajdon-
sága révén tartós védőréteget 
képez a szem felszínén, és meg-
óvja a szemet a kiszáradástól. 

A szemcsepp másik összetevője 
a cink, melynek gyulladáscsök-
kentő hatása régóta ismert.

Ez a készítmény tartósítószer 
hozzáadása nélkül képes megvé-
deni a szem felszínét a kiszára-
dástól, mivel becseppentés után 
védőfilm-réteget képezve nedve-
sen tartja a szemet, és megvédi 
a kórokozó baktériumok ellen. 
Védő funkciója megnyilvánul a 
szövetkárosító szabadgyökök és 
az UV sugárzás káros hatásának 
csökkentésében is. 

A szemfelszínre cseppentve a 
kötő- és szaruhártyában segíti a 
felszínen lévő sejtek működését, 
és hozzájárul a környezeti ártal-
makra létrejövő apró sérülések 
természetes gyógyulásához, amit 
az idős szervezet már nehezeb-
ben tud biztosítani.

A cink - hialuronát tartalmú 
szemcsepp hosszantartó védel-
met biztosít a konzerváló anyagok 
káros mellékhatásai nélkül! 

� Dr.�Zalai�Károly
� gyógyszerész�

Egyre gyakoribbak
a száraz szem tünetei



Érdi Újság14 hirdetés XXIII. évfolyam, 2013. október 24.



Érdi Újság 15
ABLAK-AJTÓ

ÁLLÁS

Éttermi vacsorákhoz, színházlátogatás-
hoz, értelmes, vékony hölgyek jelentkezését 
várom 18-25 éves korig! Fizetés:5-10000 Ft/
alkalom. Telefonszámmal és fotóval ellátott 
rövid bemutatkozó e-maileket a következõ 
címre várom:salsaflama@gmail.com

A Martonvásári Járási Hivatal hatósági és 
okmányirodai ügyintézõket keres. Jelentkezni 
a 22/569-280 számon lehet 2013.10.31.-
ig. Jogász, közgazdász, ig.szervezõ, szám.
technikai, OKJ-s okm.ügyintézõ, ig.ügykezelõ 
szakképesítés szükséges.

Érdi cég keres fõ állású tûz- és munkavé-
delmi szakembert szakirányú végzettséggel, 
azonnali kezdéssel. Pályakezdõk jelentke-
zését is várjuk! Fényképes önéletrajzokat 
az erdimunkavedelem@gmail.com e-mail 
címre várjuk.

Részmunkaidõs bejelentéssel, újlipót-
városi franchise ingatlaniroda munka-
társakat keres. Fényképes önéletrajzát a 
novak.gyorgy@avataringatlan.hu címre vár-
juk.

Érdi cég azonnali kezdéssel keres 
kõmûvest, burkolót, saját közlekedés elõnyt 
jelent. T:06 30 256 6053

Kreatív, fiatal óvodapedagógust keresek, 
családi napközibe, Érden. T:06 30 873 9321

ÁLLÁST KERES

Megbízható középkorú nõ gyermekfel-
ügyeletet, takarítást vállal. T:06 20 402 7642

ÁLLAT

ÁLLATORVOS

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS















DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉPÍTÕANYAG

FELVÁSÁRLÁS

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GÉP

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCS

ALMAVÁSÁR! Télálló szabolcsi alma kap-
ható, idared, golden, jonatán 150-160,- Ft/kg 
Érd, Diósdi út 81. T:06 30 606 6990

INGATLAN

Bp. XI. Kosztolányi D. téren 2 szobás (68 
nm), elsõ emeleti téglalakás tulajdonostól 
eladó. Irányár: 15.9 mFt +36309816081 
www.ingatlan.com/20296573

Budapest VIII.,kerület Corvin projekt hatá-
rán Tömõ utcában.,1.032 nm-es, lakóövezeti 
telek eladó. Ár: 94 M Ft  +36305251144 
www.ingatlan.com/20141335

Budapest XV., Károlyi Sándor út., 12.164 
nm-es, egyéb telek eladó. Ár: 160 millió Ft. 
+36305251144 www.ingatlan.com/20377864

Budapest-Zugló,Thököly út csendes részén, 
45nm, tégla építésû 1+félszobás cirkófûtéses 
lakás eladó. Ár:10.7 m. +36304072525 
www.ingatlan.com/20221569

Pest megyei Tura városában össz-
közmûves 85 nm-es családi ház pincével 
garázzsal kemencével eladó. Ár:6,3MFt. 
0620-9610064 www.ingatlan.com/5954104















VI. Dózsa György út,  20 nm-es egyéb 
üzlethelyiség eladó. szuterén. Ár: 0,9 MFt. 
0630-4585339   
www.ingatlan.com/20388157

Budaörs központjában, csendes környé-
ken, 759 m²-es ingatlan 2 különálló lakóépü-
lettel eladó, ár:35,9 M Ft T:06 30 908 5521

Érd központjában 56 m² családi ház 150 
N-öles telekkel áron alul eladó, tulajdonostól. 
T:06 20 806 4513

INGATLAN ELADÓ

XV.ker, MÁV-telepen eladó luxus szín-
vonalon felújított 49m2-es, saját ker-
tes (250m2), egyedi fûtésû téglalakás. 
Képek: www.eladoteglalakas.atw.hu +3620/ 
955-5866

JÁRMÛ

KERT

Metszés, permetezés, favágás, gye-
pesítés, bozótírtás, kerítés építése, javitá-
sa. Térkövezés- betonozási munkák. Tel: 
061781-4021, 06 70 547-2584

KIADÓ

Lakás kiadó Postástelepen 55 m²-es 2 
szoba+nappali két gk.beállóval 4 lakásos 
társasházban földszinten, alacsony rezsivel.
T:06 20 366 6336

Amerikai konyhás, zöldövezeti, színvona-
las, berendezett lakás, külön mérõórákkal, 
gk.beállóval, hosszú távra kiadó. T:06 20 
920 4261

Érd-parkvárosban különálló 2 szobás ház 
hosszú távra kiadó 55 E Ft/hó+rezsi+kaució, 
esetleg eladó. Érdeklõdni:0630 244 6904

Központhoz közel csal.ház I. em. kül. bejá-
ratú 50 m² összkomf. almérõs lakás+ kocsi-
beálló 1-2 fõnek kiadó. T:06 20 380 1876

Érden a gimnáziumnál külön bejáratú 
másfél szobás lakás kiadó 40 E Ft +rezsi+1 
havi kaució. T:0670 705 3864

Külön bejáratú szoba kiadó 40 E Ft rezsi-
vel+1 hó kaució szükséges. T:06 70 578 
5696, 06 70 326 1809

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

Érden olcsó szoba kiadó, kaució nélkül, 
rezsivel együtt 35 E Ft/fõ. T:06 20 283 5389

2 szobás ház kiadó, hõszigetelve. 60 E 
Ft+rezsi+2 havi kaució. T:06 20 524 3301

Két szoba összkomfortos ház kiadó 55 E 
Ft/hó+rezsi+kaució. T:06 30 858 5326

KONTÉNER































KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS /LOMTALANÍTÁS profi 

rakodókkal OLCSÓN, biztosítással. Vidékre 

kedvezmény! Ingyenes árajánlatért, hívjon akár 

most: 06-30/52-98-244 akár hétvégén is!

LAKÁSFELÚJÍTÁS

Ingatlanok teljeskörû felújítása, javítása: 

festés, burkolás, gipszkartonozás, kõmûves 

munkák, hõszigetelések. Kerítések építése 

javítása. (1)781-4021,(70)547-2584

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

ROBOGÓ

Nagy testû robogó príma állapotban, 

rendszámozható, sürgõsen eladó. T:06 20 

920 4261

SZABADIDÕ

Barátokat, társaságot keresek szabadidõ 

hasznos eltöltéséhez, sporthoz, 50 éves fia-

talos nõ, sansz@freemail.hu

SZIPPANTÁS











SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS 

olcsón, minõségi kivitelben, bútormozgatás-

sal, takarással akár azonnalra! Tel: 706-64-

19, 06-20-9877-273

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

Szobafestés, mázolás, tapétázás, kisebb 

munkát is vállalok, reális áron. T:06 20 

967 2221

SZOLGÁLTATÁS

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Nagy multú ingatlankezelõ cég vállalja 

társasházak KÖZÖS KÉPVISELETÉT.Állandó 

kapcsolat, naprakész könyvelés. ERISER.hu 

2662648, 0630/9910364

TÁRSKERESÕ

TELEK

Eladó Érd-Százhalombatta között 4536 

m² MK-1 zártkerti telek. Ár:4,6 M Ft. T:06 

20 252 1723









TETÕSZERVIZ

TV JAVÍTÁS

ÜDÜLÉS

Õszi gyógyüdülési AKCIÓ Hajdúszoboszlón 
a GARDEN APARTMANHÁZBAN (Vörösmarty 
u.77.)7 éjszaka szállás félpanziós ellátással: 
24.900,-Ft/fõ.Érd:06-30-456-0814

VASKERESKEDÉS

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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





AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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Bő két éve esett meg utoljára az 
a csúfság az érdi csapattal, hogy 
egymás után három bajnokit 
veszítsen el az alapszakaszban. 
Ez a hosszú idő is bizonyít-
ja, milyen remekül felépített, 
tudatos szakmai munka zajlik 
az együttesnél, és a sok munka 
gyümölcse győzelmekben és 
jó eredményekben manifesztá-
lódik, ugyanakkor rámutatott, 
az FTC elleni Bajnokok Ligája-
selejtező óta kissé gödörbe 
került az együttes. A 2011-12-es 
szezon elején a vereségsorozat 
négy mérkőzést számlált – az 
FTC, a Veszprém, a Siófok és a 
DVSC ellen maradt pont nélkül 
Szabó Edina csapata. Most szin-
tén a zöld-fehér alakulat ellen 
kezdődött a rossz széria, és 
utána a Fehérvár, majd a Győr 
ellen is szomorúan ballaghattak 
le a pályáról az érdi játékosok. 
Szabó Edinának persze nem volt 
könnyû dolga Triscsuk Krisztina 
és Bognár Barbara együttes hiá-
nya miatt sem; játékintelligenci-
ájuk és fontos találataik nagyon 
hiányoztak a csapatnak. 

A Viharsarokban azonban 
mindketten a keretben voltak 
és végre újfent együtt mele-
gíthettek társaikkal. Triscsuk 
Krisztina súlyos arcsérülése 
után pár nappal már szívesen 
játszott volna, ami természe-
tesen lehetetlen volt. Bognár 
Barbara roppant súlyos térdsé-
rüléséből tért vissza, amit még 
az előző szezon FTC elleni 
bajnoki elődöntőjében szedett 
össze, de ennek ellenére fogait 
összeszorítva küzdött a fájda-
lommal és volt tevékeny részese 
a bronzérem megszerzésének. 
Ezzel az érzelmi és természete-
sen taktikai, variációs többlettel 
léphetett pályára az ÉRD a lilák 
otthonában. A Békéscsaba azt a 
kétes értékû bravúrt mondhatja 
el magáról, hogy hazai mérkő-
zésen nem tudott még pontot 
szerezni az idényben – igaz az 

FTC, a Győr és a Dunaújváros 
látogatott eddig Békés megyé-
be. A helyiek egyébként ezúttal 
nem voltak túlzottan kíváncsiak 
sajátjaik szereplésére, nem úgy 
az érdi B-közép, amelynek tag-
jai természetesen a megszokott 
és megunhatatlan szurkolást 
hozták és töltötték meg élettel 
a csarnokot. 

Triscsuk Krisztina rögtön a 
kezdőben találta magát, baj-
noki mérkőzésen harmadszor 
pályára lépve az ÉRD színei-
ben. Klivinyi Kinga trafálta teli-
be a kapufát, ami mondhatni, 
már-már megszokott kezdés 
a narancsmezesek részéről, 
hiszen az FTC és a Győr ellen is 
ez volt a forgatókönyv különbö-
ző kimenetellel. Az élet ezúttal 
az első esetet ismételte; a labda 
kipattant a fáról, így Szabó 
Valéria szerezhette meg a veze-
tést. A beálló Oroszországból, 
a Zvezda Zvenyigorod együt-
tesétől költözött haza némi 
meglepetésre, Békéscsabára. 
Olha Nyikolajenko büntetőinek 
köszönhetően maradt lépés-
előnyben a tabella kilencedik 
helyezettje. A kapusok is fel-
hívták magukra a figyelmet, 
Oguntoye Viktória és Sipeki 
Flóra is elkezdte futószalagon 
termelni a védéseket, többször 
is látványos bravúrokat bemu-
tatva. Négy érdi találatot köve-
tően – amiből hármat Kovács 
Anna vállalt magára – Bakó 
Botondnak is reagálnia kellett. 
A félidő derekához közeledve a 
kapusok pillanatai következtek, 
míg Barján Bianka korábbi ját-
szótársa, Klivinyi Kinga mellől 
szerzett gólt, így Szabó Edina 
is magához kérette övéit egy-
perces taktikai megbeszélésre. 
Kifejezetten élvezetes, lüktető 
volt a mérkőzés, Wolf Alexandra 
hetesét hárította Sipeki Flóra, de 
érkezett Triscsuk Krisztina, aki 
először egy végletekig kijátszott 
támadás végén, majd egy ütem-

telenül, takarásból elengedett 
lövéssel iratkozott fel újra az 
eredményjelzőre. A békéscsabai 
nehéztüzérek, Leposzava 
Glusica és Olha Nyikolajenko 
nem próbálkoztak jó hatásfok-
kal, így egyre többször Szabó 
Valériát keresték labdával. A 23. 
percben aztán Bognár Barbara 
is pályára lépett, akit lelkesen 
köszöntöttek a drukkerek is. 
Állandósult az ÉRD előnye, ám 
szívósan tapadt a Békéscsaba, 
háromnál többször egyszer sem 
tudtak meglépni a vendégek. 

Fontos volt, hogy ez a szü-
net után megváltozzon, 
ennek szellemében Triscsuk 
Krisztina szerezte a játékrész 
első gólját. Egyértelmû lélek-
tani fölénybe került az ÉRD, 
Szvetlana Gridnyeva ugyanis 
Olha Nyikolajenko büntető-
jét is hatástalanította. A Csaba 
azonban mozgósította erőtar-
talékait, a lilamezes átlövők 
Leposzava Glusica, valamint 
Olha Nyikolajenko jóvoltából 
kiegyenlítettek. Az érdi bajt 
tetézte Alja Koren kiállítása, 
ám Balog Beáta volt rendkívül 
szemfüles, labdát csent, a befe-
jezésbe viszont hiba csúszott 
– bár gyanús volt, hogy esetleg 
meglökték a vendégek szélsőjét. 
Mindenesetre ez a Békéscsabát 
csöppet sem érdekelte, ismét 
megszerezték a vezetést a 
hazaiak. Magasabb sebességi 
fokozatba kellett kapcsolnia a 
narancsmezeseknek is, emiatt 
aztán továbbra sem panaszkod-
hattak, akik megtekintették ezt 
a mérkőzést. A hajrá kezdetén 
egy nagyon fontos lélektani pil-
lanatot oldott meg sikerrel Wolf 
Alexandra. Egy idegtépő táma-
dás után, passzívnál, roppant 
szemfülesen, szabaddobásból 
bombázott a vendéglátók kapu-
jába az elmélázó hazaiak között. 
A kiváló helyzetfelismerésnek 
köszönhetően ismét az ÉRD 
oldalán volt a lépéselőny, mind 
számszaki, mind mentális érte-
lemben. Ismét beállt Szvetlana 
Gridnyeva és újfent túljárt 
ellenfele, ezúttal Barján Bianka 
eszén, ez pedig immár a vég 
kezdete volt a Békéscsabának. 
Sipeki Flóra egyre kevesebbszer 
találkozott a labdával, köszön-
hetően az érdiek magas fokú 
koncentrációjának, amivel nem 
tudták felvenni a versenyt a 
lilák. Bárhogy keverte is kár-
tyáit Bakó Botond, az ÉRD min-
den kihívásra reagált, Oguntoye 
Viktória továbbra is állta a sarat, 
míg Wolf Alexandra az utolsó 
tíz percben – vagyis a lehető 
legjobb periódusban – dobott 
három gólt. 

Végül is magabiztos különb-
séggel győzte le ellenfelét az 

ÉRD, amely ki tudta húzni 
magát a gödörből. Egy izgalmas 
összecsapáson játékban, és még 
inkább fejben felülmúlta és fel-
őrölte riválisát, így a bajnokság 
során az eddigi legfontosabb 
két pontot gyûjtötte be, ezáltal 
ismét az élmezőny után eredt. 

Békéscsabai ENK SE – ÉRD  
20-26 (10-12)
Békéscsaba, Városi 
Sportcsarnok, 500 néző
Játékvezetők: Bacs József, Bán 
Tamás
Békéscsaba: Veress Zsuzsanna, 
Sipeki Flóra, Terenyi Bianka 
(kapusok), Hanczvikkel 
Zsanett, Gávai Szonja 1, 
Tóth Sára Fruzsina, Olha 
Nyikolajenko 5 (3), Csáki 
Viktória, Diószegi Nikolett, 
Szabó Valéria 3, Szögi Tímea 
1, Dombi Luca 1, Walfisch 
Mercédesz 2, Kelemen Éva, 
Leposzava Glusica 5, Barján 
Bianka 2 (1)
Vezetőedző: Bakó Botond
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine, Triscsuk Krisztina 
3, Kovács Anna 5, Szara 
Vukcsevics, Balog Beáta 4 (3), 
Szekeres Klára 1, Kisfaludy 
Anett 1, Klivinyi Kinga 5, 
Wolf Alexandra 4, Oláh Nóra, 
Kovács Gréta, Alja Koren 3, 
Bognár Barbara
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 6/4, ill. 4/3
Kiállítások: 6, ill. 6 perc

A 9. forduló további  
eredményei:
Győri Audi ETO KC – Veszprém 
Barabás Duna Takarék KC  
34-25 (17-13)
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– DVSC-TVP 37-26 (18-15)
Fehérvár KC – Ipress Center-
Vác 24-30 (10-17)
MTK-Budapest – Eszterházy 
KFSC-Globál Safe  
26-25 (13-11)
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– Dunaújvárosi Kohász KA   
24-24 (13-15)

A válogatott szombathelyi 
Provident-kupán való szereplése 
miatt kisebb szünet következik a 
bajnokságban. Az ÉRD legköze-
lebb a 3. fordulóból elhalasztott 
mérkőzését pótolja a Veszprém 
Barabás Duna Takarék KC ott-
honában. A találkozót novem-
ber 2-án 18 órától rendezik a 
veszprémi Március 15. úti 
Sportcsarnokban. Egyúttal 
eldőlt, hogy az ÉRD november 
10-én kezdi meg szereplését a 
KEK 3. fordulójában, a holland 
Sercodak Dalfsen ellen. 

 Szarka András

Békéscsabai ENK SE – ÉRD 20-26 (10-12)

Vissza a gyõzelem útjára

Triscsuk Krisztina súlyos sérülése után ezúttal már a kezdõcsapatban 
kaphatott helyet

Kung-fu világkupát rendeztek 
városunkban, amiről röviden 
beszámoltunk, de arról részle-
tesen nem, hogy érdi sikerek-
nek örülhettünk. Ezt pótoljuk 
most, Balogh Péter főszervező 
segítségével, akitől sok mindent 
megtudtunk erről a különleges 
sportágról. Mindenek előtt azt, 
hogy nemcsak a rendezők, de 
Érd is jól vizsgázott az újabb 
világversenyen.

A város  és a Városi Sport-
csarnok tehát ezúttal is jó házi-
gazdának bizonyult. Nyolc 
ország (Algéria, Oroszország, 
Olaszország, Szerbia, Spanyol-
ország, Egyesült Államok, 
Taiwan, Magyarország) sporto-
lói az októberi World Cup 14. 
Nemzetközi Harcmûvészeti 
Világkupán mindent megtet-
tek azért, hogy belepillantsunk 
különleges világukba, filozófiá-
jukba, szellemiségükbe, sport-
életükbe és akár kedvet is kap-
junk követésükre, mert a kung-
fu ûzése nincs életkorhoz kötve. 
A verseny három napig tartott 
reggeltől estig, aki kilátogatott 
a sportcsarnokba – sajnos, ért-
hetetlenül kevesen –, azok gaz-
dagabban térhettek haza… Ez 
a sportág ugyanis önvédelem, 
egészség, életmód és sport egy-
ben! Ha hasznosan alkalmaz-
zák, repít, életben tart, ha vis-
szaélnek vele, pusztít, még az 
alkalmazóját is elpusztíthatja. 
Egy régi kínai mester mondta: 
„A tûzzel való visszaélés pusz-
tuláshoz, ha a kung-fuval élünk 
vissza, önpusztításhoz vezet.” 
Azt már előbbi számunkban 
írtuk: a kung-fu mindenkinek 
építőkő lehet életcéljai megvaló-
sításához, például a sérült embe-
reket is megtanítja arra, hogy mit 
kezdjenek az életükkel. Aki ezt 
elsajátítja, „megtanulja”, elkerüli 
a bûnözést, vagy a verekedést 
– és ez se semmi! A már idé-
zett kínai mester azt is mondta, 
hogy a harcmûvészet minden 
mûvelőjének először a chi-jét 
(belső erő) kell összegyûjtenie. 
„Ha életereje bőségben van, a 
szelleme tökéletes, akkor az erő 
elegendő, és ha a test ellazított-
nak érzi magát, akkor az önbiza-
lom megmarad.” 

A mesterek képesek arra, 
hogy a fiatal tanulók félelme-
tes energiáit a harcmûvészetek 
építő jellegû szellemi és fizi-
kai edzéseiben vezessék le, 
ami az életük további részében 
hasznossá válik a számukra. 
Szerencsére egyre nagyobb 
a kung-fu iránti érdeklődés, 
amelyet hazánkban először a 
Bruce Lee filmeknek, később 
már a remek külföldi és hazai 
mestereknek, mindenekelőtt 
hazai megteremtőjének, Robert 
Lyonsnak köszönhetünk, aki 
büszkeségünkre Érden kapta 
meg a több világszövetség által 

elismert shigong, azaz nagy-
mesteri rangot. A következőket 
mondta lapunknak:

– Nagyon sok olyan dolog van 
az életemben, amire mások azt 
mondták, ezt nem lehet megcsi-
nálni. Úgy látszik, nekem az a 
karmám, hogy ilyenekkel talál-
kozzak, és a kung-fu is ezek közé 
tartozott annak idején. Ahol az 
akarat, ott a mód is, hallottam 
a mesteremtől. Ha akarsz vala-
mit, megtalálod a módját, hogy 
megcsináld. Így vagy úgy, de ez 
mindenre érvényes az életben. 
A kung-fu, nemcsak arról szól, 
hogy ütök meg rúgok. Nem! Az 
eltervezett munka elvégezve, 
ez a kung-fu, és az én mottóm 
is. Senki nem tudott volna attól 
eltántorítani, hogy ezt megta-
nuljam.

Robert Lyons mára nagymes-
ter lett, aki itt, Érden dicsérte a 
rendezést, a szervezők, különö-
sen a két fő szervező, Balogh 
Péter, az Érd Shaolin Wushu és 
Sportakrobatika elnöke és Serflek 
József, a Magyar Harcmûvészek 
Ösz-Szövetségének főtitkára, a 
Magyar Kung-fu Szakszövetség 
alelnöke munkáját, akik éjt-nap-
pallá téve mindent megtettek a 
sikerért. Balogh Péter kiemelte 
még, az egyesületben dolgozó 
szülők, tanítványok, önkénte-
sek, valamint Zólyomi Ádám, 
a Városi Sportcsarnok vezetője, 
Polgár Béla az érdi shaolin klub 
főtitkára és Váradi György, a 
Magyar Kung-fu Szakszövetség 
alelnöke áldozatos munká-
ját. Azt is elmondta, a város 
is mögéjük állt, amiért külön 
köszönet. 

– Nagy örömünkre a tizen-
öt érdi versenyző is helytállt 
– összegzett. – Bényei Máté, 
Pataki Éva, Nagy Márk Krisztián 
két-két aranyat, Bereczki András, 
Szalma Péter, Mák Attila, Mák 
Dorottya, Veres Brigitta, Veres 
Mátyás, Szabó Bence, Bogó 
Rebeka egy-egy aranyat, ő, és 
Bereczki András, Nagy Márk 
Krisztián még egy ezüstöt is 
nyert. „Ezüstös” Jantos Dávid 
és a mezőny legidősebbje, az 57 
éves Kollár György. A többiek, 
Nagy Klaudia és Tóth Bertalan 
helyezettek lettek. 

Érdekesség, hogy Kollár 
György közel a hatvanhoz, 
Szabó Bence pedig 13 évesen 
16 éves ellenfelét legyőzve ért el 
sikereket, ami azt jelenti, ezt a 
sportágat nem lehet elég korán 
elkezdeni és nem lehet elég 
későn befejezni.

Nincs tudomásunk róla, hogy 
a mezőny rangidősének eszé-
be jutott-e már abbahagynia a 
kungfuzást, amely, mint tudjuk, 
életfilozófia és életmód (is)… Ez 
az érdi társaság azonban min-
denképp nagyobb figyelmet és 
támogatást érdemel!

 Temesi László

Ismét jól vizsgázott a sportcsarnok

Érdi sikerek az érdi világkupán


