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Közös tájékoztató
Aradszki András országgyûlési képviselõ és T. 
Mészáros András polgármester értékelte az évet.

2

Évzáró közgyûlés
Negyvenhárom napirendi pont várta az érdi köz
gyûlés tagjait a múlt év utolsó ülésén.

3

Az elsõ szalagavató

Pár évvel ezelõtt még egyre csak fogyatkoztak a diákjai, és korántsem számított 
népszerûnek az érdi Gárdonyi iskola. Majd amikor a régi, lepusztult épületei he-
lyére egy új, korszerû iskolát építettek, már évrõl-évre nõtt a tanulói létszám. A 
túljelentkezés pedig csak fokozódott azáltal, hogy 2009-ben új érdi gimnáziumot 
alapítottak az intézményben. Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
elsõ szalagavató ünnepségét decemberben tartották meg.  8. oldal

Ötgólos érdi gyõzelmek
Hiába próbálták blokkol-
ni többször is hárman 
Kovács Annát, a balkezes 
átlövõ lett végül a csa-
pat egyik nyerõ embere.  
Az óév utolsó találkozó-
ján az ÉRD magabiztos 
játékkal, az összes be-
nevezett mezõnyjátékost 
gólszerzõként felvonultat-
va, valamint végig uralva 
a mérkõzést megszerezte 
a bekalkulált két pontot, 
magabiztosan készülve a 
zsúfolt januárra. 16. oldal

Kínai küldöttség 

December 22-én városunkba látogatott a kínai 
Hszücsou (Xuzhou) delegációja. Miután T. Mészáros 
András polgármester ismertette Érd múltját, jelenét 
és gazdasági helyzetét, kínai kollégája közölte: a két 
város között gazdasági, kulturális és turisztikai te-
rületen is látnak lehetõséget az együttmûködésre. A 
delegáció ellátogatott a Magyar Földrajzi Múzeumba, 
a rendelõintézetbe és a Termál Hotelba is. 4. oldal

Képviselõi interjú
Aradszki András nyilatkozott az elmúlt esz
tendő parlamenti munkájáról. 
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2014 perc röplabda
A Delta Röplabda SE rendezte meg azt a tor
nát, amely az idén 33 órán át tartott.

13

Ünnepi  
ebéd

Karácsonyi zenés mû-
sorral és meleg étellel 
várta a rászorulókat az 
Alsó utcai Összefogás 
Egyesület háza elõtt a 
Fidesz érdi szervezete 
december 23-án délelõtt. 
  9. oldal

Kiváló  
diákok

Hetedik alkalommal ke-
rült sor az Érd Kiváló 
Diákja kitüntetés átadá-
sára azon tanulók részé-
re, akik sikereket értek el 
tanulmányi és mûvészeti 
versenyeken. 12. oldal
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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

Bátran kijelenthetjük, hogy 
kiemelten sikeres esztendőt 
zárunk, hiszen a napokban 
befejeződött Érden az évszázad 
beruházása, a csatornázás – 
jelentette ki T. Mészáros András 
a közös, évértékelő sajtótájé-
koztatón. A polgármester emlé-
keztetett rá: amióta a Fidesz 
vezetése alatt mûködik, a város-
ban folyamatosak a fejlesztések, 
egymást követték azok a nagy-
szabású beruházások, amelyek-
re már régóta vártak a lakosok. 
Az újjáépített Gárdonyi iskolával 
kezdték a sort, amelynek vég-
zős gimnazistái az iskola első 
szalagavatóját tarthatták meg. A 
korábban a fogyatkozó tanulói 
létszámmal küzdő intézmény 
olyan népszerûvé vált, hogy 
beiratkozáskor évről-évre több-
szörös a túljelentkezés. 

Az elmúlt évek nagy beruhá-
zásait felsorolva a városvezető 
többek között említést tett a 
Rávna felszíni vízelvezetéséről, 
a szakorvosi rendelőintézet fej-
lesztéséről, a háziorvosi rende-
lők felújításáról, a bölcsődék, 
óvodák bővítéséről is, hozzáté-
ve, hogy a városi fejlesztéseket 
a jövőben is folytatni kívánják. 
Ezt követően rátért a csatorná-
zás úgynevezett B programjára, 
a házi átemelők megépítésére. 
A szennyvízelvezetés konfliktu-
sos helyzetének nevezte, hogy 
a város fekvéséből adódóan 
ezer-kétezer házi bekötésnél 
helyi átemelőt kell alkalmazni. 
Erre azért van szükség, hogy 
a csatornahálózatot megőrizzék 
a külső, fizikai behatásoktól 
– magyarázta a polgármester. 
Hozzátette: városi és parlamenti 
szinten is keresik a megoldást 
arra, hogy a közel ötszázmil-
liós nagyságrendû beruházási 
programhoz biztosíthassák a 
forrást. Törekszenek arra, hogy 
azoknak a lakosoknak, akik-
nél a helyi átemelő megépítése 
elengedhetetlen, ez a beruhá-
zás ne jelentsen elviselhetetlen 
terhet. Úgy tervezik, hogy 10 
forintot engednek majd a csa-
torna díjából, amíg az átemelők 

üzemeltetése, karbantartása az 
Érdi Csatornamû Kft. feladata 
lesz. A bekötés tervezéséhez 
egységes jelentkezési formát 
dolgoznak ki, és regisztrált 
tervezőket bízhatnak meg a 
lakosok. Az átemelő szivattyúk 
ára 100 ezertől 600 ezer forin-
tig terjed, de mindenképpen 
jó minőségû, azonos típusú 
átemelőket terveznek beépíte-
ni, ezért ajánlatos a lakosoknak 
minél előbb felvenni a kapcsola-
tot a tervezőkkel, hiszen közös 
érdek, hogy minél hamarabb 
rákössenek a csatornahálózat-
ra. Ha már teljes kapacitással 
mûködik majd a szennyvíztisz-
tító, csaknem 15 ezer köbmé-
ter, azaz a korábbi mennyiség 
háromszorosa ömlik majd a 
Dunába. T. Mészáros András 
kiemelte: minden házi áteme-
lő megépítéséhez megtalálják a 
forrásokat, és a lehetőségekről 
a helyi médiumokban tájéko-
zódhatnak majd az érintettek. 
Azt is bejelentette a polgármes-
ter, hogy az eddigi tájékoztatási 
lehetőségek bővülését jelenti a 
február 23-tól megszólaló, érdi 
központú térségi rádió, amely 
a meglévő médiumokkal együtt 
az érdiséget hívatott elmélyí-
teni, illetve azt a tudatot erősí-
teni a lakosokban, hogy jó itt 
lakni és élni, mert ez a város 
egyre jobb életminőséget nyújt. 
Ehhez azonban minden érdi 
emberre szükség van, és a jövő-
ben is számítanak rájuk, hiszen 
az ő támogatásuk nélkül nem 
mûködhetne az önkormányzat 
– zárta évértékelő szavait a pol-
gármester, majd átadta a szót 
Aradszki András országgyûlési 
képviselőnek. 

A parlamenti politikus mind 
országos, mind pedig helyi 
viszonylatban igen sikeresnek 
értékelte a 2013-as eszten-
dőt. Volt ugyan egy hatalmas 
árvíz, ám a sikeres védelemnek 
köszönhetően emberéletben 
nem esett kár. Majd – mint 
fogalmazott – az országnak 
sikerült megszabadulnia az 
Európai Unió gyámsága alól, 

Évértékelést tartott a polgármester és az országgyûlési képviselõ

A lakosság támogatása nélkül nem ment volna
Városi és országos szinten egyaránt sikeresnek értékelte az eltelt 2013-as 
esztendõt T. Mészáros András polgármester és Aradszki András országgyûlési 
képviselõ. December 19-én közös évértékelõ sajtótájékoztatót tartották a Polgárok 
Házában. A polgármester az évszázad beruházása, a csatornázás B programjáról is 
szólt, valamint az elmúlt évek sikeres érdi fejlesztéseit emelte ki, míg a parlamenti 
képviselõ azokat az országos eredményeket értékelte, amelyek megalapozták, hogy 
a 2014-es esztendõ a stabilitás és a rezsicsökkentés éve legyen. 

amikor visszafizette az IMF 
hitelt, sikerült három százalék 
alá csökkenteni a költségveté-
si hiányt, és év végére elérték 
az egy százalék alatti infláci-
ót – amire talán a 70-es évek-
ben volt utoljára példa. Ezzel 
együtt sikerült olyan gazdasá-
gi növekedést elindítani, ami 
– a még a nem túl baráti gaz-
dasági elemzők részéről is – 
széleskörû elismerést váltott ki. 
Ennek köszönhető – folytatta 
a politikus –, hogy a 2014-es 
esztendő a stabil költségvetés 
és a rezsicsökkentés éve lesz. 
Januártól ugyanis további 10 
százalékos rezsicsökkentést 
helyeztek kilátásba, és jut pénz 
a munkavállalók jövedelmének 
gyarapítására is – fûzte hozzá. 
Kiemelte még a gyermekked-
vezmény igénybevételének 
kibővítését szolgáló törvény-
módosítást, valamint a gyes és 
gyed extrát, illetve a diplomás 
gyest, amelyektől elsősorban 
a gyermekvállalási kedv növe-
kedését, a demográfiai helyzet 
javulását várják. Ugyanakkor a 
nettó keresetek és a nyugdíjak 
több mint 2 százalékos eme-
lését is tervezik. A 3 százalék 
alatti költségvetési hiány mel-
lett a foglalkoztatás növelése 
és a gazdasági növekedés a leg-
főbb cél, amit a 2013-ban elért 
eredmények garantálnak. 2010-

hez képest 230 ezerrel nőtt a 
foglalkoztatottak száma, ami 
az ígérethez képest nem rossz 
eredmény, hiszen tíz év alatt 
egymillió munkahelyet tervez-
tek. A politikus említést tett az 
oktatásban végrehajtott bér-
fejlesztésekről, hangsúlyozva, 
hogy mindezt a magyar embe-
rek által megtermelt javakból 
sikerült megvalósítani, nem 
pedig hitelekből, és legkevésbé 
úgy, ahogy a szocialisták tették, 
akik az önkormányzatokra hárí-
tották a végrehajtást. Aradszki 
András szerint az előző kor-
mány elhibázott lépése volt a 
devizahitelek engedélyezése, 
ők azonban igyekeznek segíte-
ni a bajba került devizahitele-
seken, és 2014-ben a szociális 
ágazatban dolgozók is számít-
hatnak bérfejlesztésre – fejtette 
ki a képviselő. Mint mondta, 
mindezek megalapozott ter-
vek, mert óvatos becsléssel is 
legalább 2 százalékos gazda-
sági növekedéssel számolnak. 
A továbbiakban kifejtette: az 
önkormányzatok, így Érd szá-
mára is sikeres volt 2013. év, 
mert a költségvetési szigor és a 
takarékos üzemeltetés mellett 
megszabadulhattak az adós-
ságszolgálattól. Mint ismert, 
Érd teljes adósságát átvállal-
ta az állam, de ehhez előbb 
lefektették a stabil gazdasági 
alapot. Aradszki András hoz-
zátette; további, akár 7 száza-
lékos növekedést is el tudnánk 
érni, ha a szolgáltatások álla-
mi, hazai kézbe kerülnének, 
és nem emelkednek a díjak. Az 
emberek élni akarása segítette 
át a magyar hazát a nehézsé-
geken – fogalmazott a parla-
menti képviselő, majd kiemelte 
az érdi városvezetés sikereit is, 
elsősorban a Sportcsarnok és 
uszoda megvételét említve. Ezt 
a létesítményt ugyanis 1,3 mil-
liárd forintért sikerült megvá-
sárolni, úgy, hogy a városnak 
tulajdonképpen csak 460 millió 
forintjába került, és nem kell 
éves szinten 700 millió forint 
üzemeltetési díjat fizetnie a 
befektetőnek. 

Végül a politikus kifejtette: 
nem szokása személyes észre-
vételeket tenni, de most kivételt 
tesz, mert különféle közösségi 
portálokon mindenféle hazugsá-
gok jelennek meg a jövedelmé-
vel kapcsolatban. Kijelentette: a 
2008-as keresetéhez képest nem 
nőtt, sőt, kevesebb a jelenlegi 
jövedelme. Azt javasolta, hogy 
a baloldal foglalkozzon inkább 
a város és az érdi emberek 
ügyeivel, sőt – miként fogalma-
zott – minden segítséget megad 
ahhoz, hogy az SZDSZ egymil-
liárd forint adósságát visszasze-
rezzék a magyar polgárok szá-
mára, és abból Érd is jelentős 
mértékben részesüljön. 

Közös évértékelő sajtótájé-
koztatójuk végén mindenki-
nek boldog új esztendőt kívánt 
T. Mészáros András polgár-
mester és Aradszki András 
országgyûlési képviselő. 

 Bálint Edit

Aradszki András országgyûlési képviselõ a törvényhozás pozitív hatásait emelte ki évértékelésében. Fontosnak 
tartotta, hogy az állam Érd összes adósságszolgálatát átvállalta. T. Mészáros András a helyi fejlesztéseket ismer-
tette, egyebek közt a csatornázás B programjáról, az átemelõk megvalósításáról tájékoztatta a sajtó képviselõit
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Huzatosnak szoktuk mondani 
a Kárpát-medencét, pedig, ha 
fordítunk a szón, akkor védel-
met nyújt a hegységrendszer 
karéja. Az időjárási frontokat 
például valamelyest szelídítve 
kapjuk. Hogy aztán ezen belül 
Érd mennyi mindent köszön-
het fekvésének, azon érdemes 
eltöprengeni. A történelem 
során bárki indult Visegrádról, 
vagy Budáról délnek, erre kel-
lett jönnie, ahogy az akkori 
országos erősséget megost-
romlók is itt vonultak át, itt 
készülődtek. Hanselbeck, vagy 
Andzabeg fekvése hajszálpon-
tosan egyezik Érd területével, 
lévén, hogy ez volt a város 
német, illetve horvát ajkú 
lakóinak szülőhelye. Ha nem 
is használjuk manapság ezt a 
megnevezést, a többnyelvûség 
egykori emlékeit érdemes szá-
mon tartani. Különösen akkor, 
amikor már egy ilyen méretû 
városnak is lehet külpolitiká-
ja. A testvérvárosi kapcsolatok 
ugyanis, ha túlnőnek a közös 
ünneplések mámorán, a hét-
köznapokban is, szellemi és 
gazdasági értelemben is tartalé-
kai lehetnek Érdnek, mi több, a 
város minden polgárának. Még 
odáig sem kell visszakalandoz-
nunk a családtörténetekben, 
hogy micsoda haszna volt egy-
koron a különböző nemzetiségû 
települések között a gyerekek 
magyar szóra, német szóra való 
egy-egy tanévre szóló kicser-
élésének. A választott rokon-
ság olyan erő volt az egykori 
magyar társadalomban, ahol a 
koma, a sógor, a keresztapa 
egy életen át kísérte, segítette 

a baráti, esetleg igazán roko-
ni család serdülő gyermekeit. 
Lubaczów nevének kiejtésé-
vel sem kell bíbelődnünk, ma 
már a számítógépen tucatnyi 
program ejti ki helyettünk 
ékes lengyelséggel. Mi meg 
mondhatjuk, ahogy akarjuk, 
itt nem a nyelvtan, hanem az 
érzelmek számítanak. Már 
csak azért is izgalmas hely ez 
a Dél-kelet lengyelországi kis-
város, erdőivel, tavaival, lapá-
lyaival, mert az ukrán határ 
közelében, vele átellenben egy 
ugrásra van Lemberg, amit per-
sze csak nagyapáink szólítot-
tak így, mi Lvovnak ismertük 
a szovjet birodalom idején és 
Lvivnek találjuk a térképen 
manapság Ukrajnában. Na, 
ugye Lengyelországgal együtt 
mindjárt megkapjuk az egykori 
Monarchia Galíciaként emléke-
zetünkben élő vidékét, ami az 
első világégés idején olyan had-
színtér volt, amelyről az Érdről 
elvitt magyar, horvát, német 
nyelvet beszélő bakák is mesél-
hették legendáikat. Már ha túl-
élték szegények. A Manchester 
közeli Poynton alvóvárosánál 
pedig bájosabb célpontot alig-
ha választhat, aki brit földre 
lép. S ha arra gondolunk, hogy 
manapság mennyire nélkülöz-
hetetlen az angol nyelv beszélt 
formája a mindennapi érintke-
zésben, a kereskedelem, a gaz-
daság és a tudomány területein 
világszerte, akkor azonmód 
a gyermek és felnőtt oktatás 
lehetőségeit kell mérlegelnünk. 

Az egykori birtokközpont, 
amelyet a mára már megszûnt 
bányászat tett naggyá, olyan 
hangulatosan tudta a kialakí-
tani a közlekedési környezetét, 
hogy nemcsak egy-egy kerülete 
mûködik kertvárosként, mint 
Érdnek, hanem az egész város-
ra rávetül ez a zöldvendéglő 
érzés, amelyet érdemes lenne 
ellesnünk. Szászrégennel pedig 
Érd története mérhető igazán 
össze. Persze nekünk akkor 
a Fundoklia völgyi ősember 
lakóhelyét is ide kell számí-
tanunk, ha távolabbra akar-
juk a kezdeteket tolni, de az 
Árpádkor eleje óta megerősített 
város, amely Magyarrégen és 
Szászrégen egyesítéséből jött 
létre, ugyanarra a nyelvi és kul-
turális sokféleségre emlékez-
tet, mint Érd. Hivatalos román 
nyelvû honlapja mellett van 
egy magyar is, amelyet a helyi 
polgárok mûködtetnek, a szá-
szokat azonban nagyon meg-
ritkította a Ceusescu diktatúra 
sötét korszaka, pedig rózsane-
mesítőtől íróig, zeneszerzőig 
sok hírességet adtak Erdélynek 
és Európának. 

A testvérvárosi kapcsolatok, 
ne szépítsük a dolgokat, pénz-
be kerülnek. Csakhogy, ha a 
bővülő kapcsolatok a csere-
nyaralások, a tanulás, a civil 
kezdeményezések, a sport, 
a gazdasági kötődések felé 
bővülnek, akkor érdemes lenne 
hosszú távú terveket szőni a 
mostani barátságok ápolására 
és új városok testvérré fogadá-
sára is. Vérszerződést sem kell 
kötnünk ma már.   

 Antall István

Átjáró ház

Nagyot durran, aztán többnyi-
re színes fényjelenség kíséret-
ében kialszik – ez a petárda. 
Szaknyelven: pirotechnikai 
eszköz, amelyet sok mással 
együtt a kínaiak találtak ki. 
Eredetileg kis bambuszszár-
darabokat töltöttek meg 
lőporral, a végén kilógattak 
egy kis gyújtózsinórt, amit 
meggyújtva már durranthat-
tak is. A technika azóta sokat 
fejlődött, az emberi gondolko-
zásmód kevésbé. Például: bár 
tudható, hogy a gyújtástól a 
működésig három-hat másod-
percnek el kell telnie, mégis, 
ha nem durran azonnal, szá-
mosan vannak, akik rázogat-
ják, ütögetik… Ráadásul már 
kitaláltak többször, kétszer, 
háromszor durranó petárdá-
kat is, amelyek az első rob-
banás után irányíthatatlanok, 
oda repülnek, ahova akarnak – 
akár emberhez, állathoz, vagy 
gyúlékony anyag közelébe. Az 
a technikai ismérv, miszerint 
hanghatásuk alapján csopor-
tosíthatók, csupán azért érde-
kes, mert míg az első csoport, 
a hatvan decibeles csak jól 
megijeszti a hallgatóságot, a 
harmadik, a százhúsz decibe-
les már süketséget is okozhat.

Ennyi technikai háttérisme-
ret után azonban érdemes azt 
is észrevennünk, hogy léteznek 
másfajta petárdák is. Olyanok, 
amelyektől nem szaladnak 
világgá a kutyák és nem gyul-
ladnak fel sem kiszáradt fák, 
sem a nádtetők. Ezek nem, 
vagy nem csak Szilveszter ide-
jén durrognak, hanem más-
kor is, sőt, egyre gyakrabban. 
Közös jellemzőjük, hogy jóko-
ra, ha lehetséges, akkor orszá-
gos visszhangot keltő hang-
jelenséggel startolnak, aztán 
a nagy pukkanás után, mikor 
eloszlik a füst is, akkor kiderül, 
hogy nincs mögötte semmi, 
legfeljebb némi kellemetlen 
szag. Ebben a műfajban az 
egyik legnagyobb durrantás 

az az emlékezetes jövendö-
lés volt, miszerint a határon 
túli magyaroknak megadott 
állampolgárság 25 – igaz, más 
becslések szerint csak 23 – 
millió romániai munkaválla-
ló Magyarországra özönlését 
fogja eredményezni. A jóslat 
valóságtartalma azóta kiderült, 
de ez a jövendölőket cseppet 
sem zavarta, dolgoznak újabb 
petárdákon. A közelmúlt egyik 
nagy durranása volt például 
az időközi önkormányza-
ti választás Baján, amelynek 
kapcsán krimibe – vagy inkább 
komédiába – illő történések-
nek lehettünk tanúi. Amatőr 
videót láthattunk „szavazatot 
tüzelőért” munkacímmel, ami 
később oktatófilm minősítést 
kapott, aztán az anyagról az 
is kiderült, hogy önjáró, és 
bár senki nem vitte sehova, 
mégis eljutott pártszékháztól 
tévé-székházig, igaz, utána a 
szervezők közül néhányan 
megválni kényszerültek addigi 
állásuktól.

A sor még hosszan folytat-
ható – a legfrissebb példát is 
nehéz komoly arccal kibírni. 
A célpont ezúttal a rezsicsök-
kentéssel foglalkozó parla-
menti munkacsoport vezetője 
volt. Közzé tették róla, hogy – 
mekkora kétszínűség! – látszó-
lag a szegény állampolgárok 
megélhetésén akar javítani, 
és közben nem kisebb, mint 
539 négyzetméteres lakásban 
él. Aztán, mikor válaszként 
megemlítette: a telek ekkora, 
amelyen a csepeli családi háza 
áll, nem pedig a lakás, akkor 
szó – és elnézés kérés – nél-
kül levették az internetről a 
közlést.

 A Szilveszter tehát elmúlt, 
de úgy tűnik, a petárdák sze-
zonja még nem.

A szerkesztõ jegyzete

Durranó petárdák

A lejárt határozatok végrehajtá-
sáról szóló jelentést a szavazást 
nem igénylõ tájékoztatók követ-
ték. Az Érdi Rádió indulásával 
kapcsolatos fejleményekrõl 
Bozsogi János, az Érdi Városi 
Televízió igazgatója számolt be 
a közgyûlésnek. Elmondta, hogy 
a napokban aláírták a pályáza-
ton elnyert frekvencia haszná-
latáról szóló szerzõdést. Ennek 
megfelelõen 2014. február 23-tól 
megszólal és 24 órás mûsort 
sugároz az érdi kereskedelmi 
rádió, amely 33 százalék köz-
szolgálati tartalmat is kínál a tér-
ségben élő hallgatóknak. Mivel 
a százhalombattai önkormány-
zat nem engedélyezte, hogy a 
jelenlegi Rádió 6 stúdiójában 
kezdjék meg a mûködést, ezért 
ideiglenes stúdióba költöznek 
addig, amíg a Mária utcai lottó-
zót nem alakítják át stúdiónak 
– tájékoztatta a képviselõket a 
tévéigazgató. 

A továbbiakban az önkormány-
zat 25 millió, a Polgármesteri 
Hivatal négymillió forintnyi, 
behajthatatlan követelésérõl 
tájékoztatta a városi plénumot 
T. Mészáros András polgármes-
ter. A két összeg az adóköve-
teléseket nem tartalmazza, de 
behajtásukra már semmilyen 
jogi lehetõség nincs. Az új, 2014. 
évi költségvetés elfogadásáig a 
közgyûlés rendeletalkotási 
javaslatot fogadott el az átme-
neti finanszírozásról és költség-
vetési gazdálkodásról, majd az 
aktuális pénzügyi helyzetnek 
megfelelõen módosította a város 
2013. évi költségvetési rendele-
tét. Ezt követõen a szociális ellá-
tások helyi szabályainak néhány 
ponton történõ változtatását is 
támogatták a képviselõk, az 
ellátásokra azonban az önkor-
mányzat nem költ többet, mint 
eddig. Emelték viszont a gyer-
meket vállaló szülõknek juttatott 
Babacsomag értékét, 22 ezerrõl 
25 ezer forintra. Egyébként a 
támogatásban részesülõk éven-
kénti átlagos száma megköze-
líti a 600 fõt. A szociális ellátá-

sok terén változás még többek 
között, hogy a gyógyszer és az 
óvodáztatási támogatás terén a 
jövõben természetbeni támoga-
tás helyett pénzbeli támogatásra 
számíthatnak a rászorulók. Az 
érdi önkormányzat által alapí-
tott tanulmányi ösztöndíjakról 
szóló rendeletet azért kellett 
módosítani, mert az elõirányzott 
ösztöndíjkeretre kevés volt a 
jelentkezõ, így a megmaradt 
összegre ismételt pályázatot 
írnak ki a hátrányos helyzetû 
diákok részére. Mintegy 13 mil-
lió forint pluszköltséget jelent 
2014-ben az a rendeletmódosí-
tás, amely a város fenntartásá-
ban mûködõ intézményekben 
foglalkoztatott közalkalma-
zottak béremelését tartalmaz-
za. Az errõl szóló indítványt 
a közgyûlés egyhangúlag támo-
gatta, ahogyan a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselõinek jutta-
tásairól és támogatásairól szóló 
korábbi önkormányzati rende-
let módosítását is egyöntetûen 
elfogadták a képviselõk, és 
nem sokkal késõbb egyetér-
tettek a Polgármesteri Hivatal 
létszámának bõvítésével is. Ezt 
megelõzõen elfogadták a hivatal 
2013. évi tevékenységérõl szóló 
beszámolót, majd Mecsériné dr. 
Szilágyi Erzsébet jegyzõ rövi-
den felvázolta a Polgármesteri 
Hivatalban és az önkormány-
zatban a törvényi elõírásnak 
megfelelõ változásokat, ame-
lyek rengeteg pluszterhet rót-
tak a hivatal munkatársaira. 
Úgy fogalmazott: már húsz éve 
dolgozik az érdi Városházán, 
de ilyen irdatlan mennyiségû 
feladatot, mint amennyivel az 
utóbbi évben kellett megküz-
deniük, még soha nem tapasz-
talt. Ennek ellenére mind a 
163 dolgozó – óriási áldozatok 
árán – derekasan helytállt, ám 
a strukturális átalakítások révén 
olykor létszámgondok jelent-
keztek, valamint az adóbehaj-
tási elvárások miatt is szüksé-
gesnek tartja a létszámbõvítést. 
Az eddigi 163 álláshelyet 168-

ra javasolta emelni, ami éves 
szinten mintegy 26 millió forint 
pluszforrást igényel a város költ-
ségvetésében. A közgyûlés egy-
hangúlag támogatta a határozati 
javaslatot. 

A decemberi tanácskozáson 
került sor a temetõ kapacitás 
növelésének átmeneti megoldá-
sára, illetve a temetõ bõvítésével 
kapcsolatos döntések megho-
zatalára is, valamint elfogadták 
a köztemetõk fenntartásáról, 
rendjérõl és üzemeltetésérõl 
szóló önkormányzati rende-
letnek a szociális temetéssel 
összefüggõ módosítását is. 
Tárgyalta a városi plénum a 
kéményseprõ-ipari közszolgál-
tatási szerzõdések felülvizsgála-
tára vonatkozó javaslatot, vala-
mint módosította a Pest megye 
területén mûködõ közszolgálta-
tási rendeletét is. Csupán for-
mális döntést igényelt az Éth-val 
kapcsolatos határozati javas-
lat, valamint a nem közmûvel 
összegyûjtött háztartási szenny-
víz begyûjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás ellátásával kap-
csolatos szándéknyilatkozat is. 
Majd a képviselõk egyhangúlag 
támogatták, hogy a Városháza 
épületében, az Okmányiroda 
mellett mûködõ fodrászüz-
let tulajdonosától a társasházi 
ingatlant az önkormányzat 36 
millió forintért megvásárolja. Ez 
a helybõvítés is enyhíti majd 
a Polgármesteri Hivatal zsúfolt-
ságát. Néhány korábbi önkor-
mányzati döntés módosítását, 
illetve visszavonását követõen 
arról is határozott a közgyûlés, 
hogy jóváhagyja a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intézmény 
büfé kialakítására alkalmas helyi-
ségének hasznosítását. Ezt az 
intézmény vezetõje, dr. Kõszegi 
Gábor kérte, mert a szakrendelõ 
újjáépítését követõen mind a 
dolgozók, mind pedig a betegek 
hiányolják az intézményen belül 
mûködõ büfét. A továbbiakban 
a városi plénum egyetértett a 
város stratégiai zajtérképének 
felülvizsgálatával, és a Velencei 
úti Sportcsarnok és uszoda 
mûködési költségei biztosításá-
ra vonatkozó, korábbi határo-
zat módosításával, valamint a 
Törökbálint Önkormányzatával 
a csatornázás érdekében meg-
kötött megállapodás módosítá-
sát is elfogadták. 

A Közlekedésfejlesztési Koor-
dinációs Központ közremû-
ködésével társfinanszírozásban 
valósulhat meg a Budafoki útra 
tervezett gyalogos átkelõhely 
kialakítása, amire a környéken 
élõk igénye alapján, két évvel 
ezelõtt nyújtották be a pályáza-
tot. Pulai Edina (Jobbik) java-
solta egy, a veszély jellegére 
utaló berendezés kihelyezését 
is. Amennyiben erre nincs mód, 
azt kérte, hogy legalább egy-
egy zebrát jelzõ tábla figyel-
meztesse az autósokat mindkét 
irányból. Dr. Veres Judit pedig 
a Törökbálinti út és a Szövõ 
utca keresztezõdésébe is java-
solt egy gyalogátkelõ hely 
megépítést, mert itt is nagyon 
veszélyes átmenni a fõúton. A 
képviselõk egyelõre a Budafoki 
útra vonatkozó javaslatot 
támogatták, majd döntöttek a 
Szivárvány Óvoda alapító okira-
tának módosításáról, elfogadták 
a közgyûlés 2014. évi munka-
tervét. Ezután jóváhagyták a 
képviselõk a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselõi 2014. évi 
teljesítménykövetelményeinek 
alapját képezõ stratégiai célok 
meghatározására vonatkozó 
javaslatot, és a hivatal, valamint 
az önkormányzat intézménye-
inek belsõ ellenõrzési tervét is 
elfogadták, majd módosították 
az önkormányzat 2013. évi köz-
beszerzési tervét. 

Arról is döntött a közgyûlés, 

Ünnepek elõtt tartotta meg évzáró ülését a város közgyûlése

Bõvülõ babacsomag, új gyalogátkelõ
Negyvenhárom napirendi pont várta az érdi közgyûlés 
tagjait december 19-én, a múlt év utolsó ülésén. A 
kiküldött meghívóban foglaltakat még további három 
sürgõs elõterjesztéssel is kibõvítették, ám az évzáró 
értekezlet ennek dacára sem nyúlt túl hosszúra, mert 
számos tárgyban csupán technikai döntést kellett 
meghozni.

hogy pályázatot írnak ki a 
Szociális Gondozó Központ 
magasabb vezetõi teendõinek 
ellátására, és egyetértett azzal 
is, hogy az önkormányzat újít-
sa meg a szerzõdését a Napra 
Forgó Nonprofit Közhasznú 
Kft-vel, amely hátrányos 
helyzetû munkavállalók részé-
re álláskeresési és munkaerõ 
közvetítõ szolgáltatást nyújt. Az 
„Aktív gondoskodás” program 
lebonyolítását a Napra Forgó 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2014-
ben 3 millió 657 ezer forint 
összegért vállalja. További két 
szerzõdés megújításáról is 
döntöttek a képviselõk, egyik 
a jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtás biztosítására, a másik a 
hajléktalan személyek átmeneti 
ellátásának biztosítására vonat-
kozik, a szerzõdõ felek pedig 
Érd és Tárnok önkormányza-
ta. Sürgõs indítványként került 
elfogadásra az a javaslat, amely 
az Érdi Sport Kft-t 20 millió 
forint összegû. „de minimis” 
támogatásban részesíti a ver-
senysport mûködési költsé-
geinek biztosítása érdekében. 
Ugyancsak sürgõs elõterjesztés 
volt az a javaslat, amely a Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központ gaz-
dálkodási jogkörének átalakí-
tásával kapcsolatos döntések 
meghozatalát tette szükségessé. 
A közgyûlés egyetértett azzal, 
hogy 2013. december 31-tõl 
a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központ pénzügyi, számvi-
teli és gazdasági feladatait az 
Intézményi Gondnokság látja 
el. Ennek megfelelõen, a Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központ 
álláshelyeinek csökkentésére is 
sor kerül, hiszen a gazdálko-
dási jogkör átalakításával nincs 
szüksége külön gazdasági szer-
vezetre. A városi plénum tavaly 
év végén, zárt ülésen hozott 
döntést az Érdi Mûvészeti Díj 
2013. évi adományozásáról, 
amit a Magyar kultúra napján 
vehet majd át a kitüntetett sze-
mély. 

 Bálint Edit

A polgármester a hivatalos tanácskozást megelõzõen egyeztetett az intéz-
mények vezetõivel
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Már majdnem teljes a képviselõk létszáma az ülésteremben, csupán azok 
nem voltak jelen, akik rendszeresen hiányoznak a tanácskozásokról



December 22-én Érdre láto-
gatott Hszücsou (Xuzhou) 
testvérvárosi delegációja. 
A hárommilliós kínai városból 
korábban is több alkalommal 
érkeztek hivatalnokok, a mosta-
nihoz hasonlóan magas szintû 
delegáció azonban még nem 
tárgyalt Érd polgármesterével. 
A találkozón jelen volt többek 
közt Hszücsou alpolgármes-
tere, főiskolai, illetve kórházi 
igazgatói, a kikötő- és reptéri 
igazgatóság vezetője, illetve a 
város pénzügyi osztályvezető-
helyettese és a külügyi osztály 
munkatársa. Érdet T. Mészáros 
András polgármester, Bács 
István, a polgármesteri kabi-
net tagja, valamint Baracskai 
Angela, az önkormányzat nem-
zetközi referense képviselték. 
A megbeszélésen részt vett dr. 
Kőszegi Gábor, a szakrendelő 
főigazgatója, Kubassek János, 
a Magyar Földrajzi Múzeum 
igazgatója, valamint Kozesnyik 
Bálint ügyvéd is. 

T. Mészáros András röviden 
bemutatta Érd történelmét, 
jelenkori közlekedési, gazda-
sági helyzetét és a lehetséges 
fejlesztési irányokat, hangsú-
lyozva: a magas színvonalú 
egészségügyi ellátás és oktatási 
rendszer, a kiépült bankhálózat, 
a megbízható beszállítói háttér 
és a természeti kincsek gaz-
dagsága, valamint a magasan 
kvalifikált helyi munkaerő mind 
Érd mint lehetséges befektetési 
helyszín mellett szól. Átadtak a 
testvérvárosi delegációnak egy 
angol nyelvû bemutatót is azok-
ról az érdi területekről, amelyek 
befektetésre alkalmasak. Szó 
esett a Duna-part integrált fej-
lesztési lehetőségeiről is, ezen 
belül egy Nagytéténnyel közös 
kikötő építéséről; a projekt az 
EU 2014-ben kezdődő Duna-
stratégiájában is szerepel. 

– Remélem, hogy a jövőben 
megtaláljuk a formáját annak, 
hogy együttmûködjünk akár a 
kikötő-projektben, akár közös 
egészségügyi tevékenység kiala-
kításában, vagy a termálvízben 
rejlő lehetőségek kiaknázá-
sában – zárta bemutatóját T. 
Mészáros András. Ezt követően 

a kínai ipar és tudomány megje-
lenne Érden. 

– Ehhez a feltételek adottak.  
Remélem, hogy a kínai testvér-
városi delegációk látogatásai 
sikerhez vezetnek, és előbb-
utóbb megjelennek a munka-
helyteremtő kínai befekteté-

sek Érden. Tisztában vagyok 
azzal, hogy a két város méret-
ében igencsak eltér egymástól, 
ugyanakkor azt is figyelembe 
kell venni, hogy Érd kapu lehet 
az európai vásárlói közönség 
felé – zárta szavait a polgármes-
ter. Ádám Katalin
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Magas szintû kínai delegáció látogatott Érdre

Kínai beruházásokra  
számíthatunk a jövõben
December 22-én városunkba látogatott a kínai Hszücsou (Xuzhou) delegációja. 
Miután T. Mészáros András polgármester ismertette Érd múltját, jelenét és gazda-
sági helyzetét, kínai kollégája közölte: a két város között gazdasági, kulturális és 
turisztikai területen is látnak lehetõséget az együttmûködésre. A delegáció elláto-
gatott a Magyar Földrajzi Múzeumba, a rendelõintézetbe és a Termál Hotelba is.

a kínai delegáció mutatta be 
a Hszücsout, amelynek lélek-
száma – az agglomerációval 
együtt – eléri Magyarországét. 
Mint elhangzott: Hszücsou a 
kínai nagyvárosok között a 32. 
helyen áll; GDP-je tavaly 10 szá-
zalékkal nőtt, az önkormányzat 
bevétele pedig 15 százalékkal. 
A kínai delegáció tagjai úgy lát-
ják: Érd és városuk között gaz-
dasági, kulturális és turisztikai 
területen van együttmûködési 
lehetőség. 

– Szeretnénk minél többször 
ellátogatni ide és megismerked-
ni egymással. Keressük a lehe-
tőséget az együttmûködésre 
– hangsúlyozták. Egyúttal 
meghívták Érd polgármesterét, 
látogasson el hozzájuk, és sok 
sikert kívántak neki a 2014-es 
országgyûlési választáson, 
végezetül ajándékot nyújtot-
tak át a magyar kollégáknak. 
Érdi látogatásuk ezzel nem ért 

véget: megtekintették a Magyar 
Földrajzi Múzeumot, a Dr. 
Romics László Egészségügyi 
Intézményt és a Termál Hotelt, 
végül városunkban ebédeltek. 

A megbeszélést követően T. 
Mészáros András a sajtónak 
úgy fogalmazott: szeretnék, ha 
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Tájékoztatás  

Érd Megyei Jogú Város 
Esélyteremtő 
Ösztöndíjáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Oktatási és Művelődési Bizottsága 
az Érd Város Esélyteremtő Ösztön
díjpályázatáról szóló 30/2013.(IX. 
30.) önkormányzati rendelet 18. § (1) 
bekezdésben foglalt jogkörében eljár
va az Esélyteremtő Ösztöndíjpályázat 
2013/2014. tanévre szóló pályázatait 
elbírálta. 
Az 68/2013.(XI. 14.) OMB határozat 
alapján az alábbi 7 tanuló részesül 
10 000 Ft/ hónap összegű tanulmányi 
ösztöndíjban:
Balogh Julietta, Góman Dominik, 
Kertész Jennifer, Liszencziás Elvira, Pálfi 
Barbara, Saphír Ágnes és Ván Evódia.

Helyi szolgáltatók

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

Helyi szolgáltatók

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény pályázatot ír ki az intézmény területén büfé kiala-
kítására és üzemeletetésére az alábbi feltételek mellett.
1. A pályázat nyílt, egyfordulós.
2.  Helyszín: a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd Felső u. 39-41.) földszintjén a 

Sebészeti folyosó
3. A bérlet határozatlan időre szól.
4. A rendelkezésre álló alapterület: 35 nm
5.  A büfé kialakítása és berendezése a pályázó feladata. Az intézet vezetése által előzetesen jóváha-

gyott terv építési költségeiből a nyertes pályázó 500.000 Ft-t, azaz ötszázezer forintot havi 50.000 
Ft-os részletekben a bérleti díjból jóváírhat. A nyertes pályázónak az elektromos áram és a vízfo-
gyasztás regisztrálása céljából almérőt kell kialakítania.

6.  A pályázat elbírálása a megajánlott bérleti díj alapján történik. Pályázni 100.000 Ft,+ÁFA+rezsi fe-
letti bérleti díj megajánlásával lehet, de a bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy irreálisnak tartott 
bérleti díj megajánlása esetén a pályázót kizárja. Azonos értékű árajánlat esetén érdi lakos, ill. érdi 
szék-, ill. telephelyű cég előnyt élvez. (Ebben a sorrendben.)

7.   A bíráló bizottság tagjai:
   - Az Önkormányzat Vagyonbizottsága és a Szociális és Egészségügy Bizottsága által delegált 1-1 fő
   - az intézmény főigazgatója, orvosigazgatója és gazdasági igazgatója
8.  A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a büfé működtetésére vonatkozó elképzeléseket, üzleti ter-

vet, és a büfé kialakításra vonatkozó, az Budapest Főváros Kormányhivatala Érdi, Budaörsi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézete által jóváhagyott tervvázlatot.

9.  Magánszemély esetén erkölcsi bizonyítvány, céges pályázó esetén érvényes cégkivonat és annak iga-
zolása szükséges, hogy a cégnek nincs köztartozása, ill. nem érintett a körbetartozásokban. 

10.  Az ajánlatban szerepeltetni kell a büfé árukínálatát. (Minimálisan szükségesek a következők: hi-
deg- és meleg szendvics, pogácsa és finom pékáru, hidegkonyhai készítmények, cukrászsütemé-
nyek, kifli, zsömle, kefir, joghurt, tej, kakaó, tea, kávé (presszó és capuccino) alma, ásványvíz és 
gyümölcslevek, sajtótermékek (közte az érdi újságok is!) Ez a pont abban az esetben szerepel bí-
rálati szempontként, ha az 5. pont alapján több azonos jellemzőkkel bíró pályázat érkezik.

11. Határidők:
     a pályázat benyújtásának (borítékbontás) határideje: 2014. január 24. 12 óra
     a pályázat elbírásának napja: 2014. január 31.
     üzemszerű működés megkezdése: 2014. március 1. 
A pályázatokat postai úton vagy személyesen az Intézmény Igazgatói Titkárságán zárt boríték-
ban kell benyújtani. Kérjük a borítékra ráírni, hogy BÜFÉPÁLYÁZAT.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kapható:
H-P: 8 és 16 óra között a 20/325-8312 mobilon Magyar Krisztina megbízott gazdasági igazgatótól.



Érdi Újság 5XXIV. évfolyam, 2014. január 9. helyi társadalom

–  A régió  parlamenti  képviselőjé-
től,  Aradszki  Andrástól  először  azt 
kérdeztük:  Milyen  kampányra  szá-
mít? 

– Nincs kétségem afelől, hogy 
az ellenzéki jelöltek és jelölő szer-
vezeteik nemtelen eszközöket is 
bevetnek majd a kampányban, mint 
ahogy ennek már vannak is jelei, 
országosan és itt helyben egyaránt. 
Persze ez nem meglepő, de nekem, 
illetve a Fidesz-KDNP szövetségnek 
nem is ezekkel kell foglalkoznunk. 
De azért nem árt, ha erre is nyitva 
lesz a fülünk. Bár az ellenzék szét-
forgácsolódott, a különböző pártok 
egymást marják, abban azért egy-
ségesek, hogy nem riadnak vissza 
a hazugságok, rágalmak terjesztésé-
től. Szembetûnő ugyanakkor, hogy 
helyi ügyekkel, a választókerület 
településein élők életét befolyásoló 
ügyekkel nem foglalkoznak. Lelkük 
rajta. A mi dolgunk, az én dolgom 
az, hogy az igazságosság mentén 
folytassuk azt az utat, amely kive-
zette az országot a szocialista kor-
mányzás által okozott válságból.

–  Újévi  köszöntőjében  így  fogal-
mazott:  „Amikor  lezárunk  egy  idő-
szakot,  általában  számvetést  tar-
tunk. Hálát adunk a jóért, tanulunk 
a  rosszból  és  levonjuk  a  megfelelő 
következtetéseket.” Milyen következ-
tetéseket  vont  le  az  elmúlt  négy  év 
történéseiből?

– Mindenekelőtt azt, hogy bár 
Magyarország jobban teljesít, 
még mindig vannak olyan terüle-
tek, ahol bőven van tennivalónk. 
Gazdaságilag szabadabbak lettünk, 
mutatóink jók, sőt, sokkal jobbak, 
mint számos más európai ország-
ban. Családjaink és a gyermekvál-
lalás soha nem látott kedvezmé-
nyekben részesülnek, kialakulóban 
van a munkaalapú gazdaság. Egyre 
erősödik az igazságosság és a szo-
lidaritás. Olyan úton haladunk, 
amely – bár más ország még nem-
igen merészkedett rá – láthatóan 
már most eredményes, és várhatóan 
hosszú távon is az lesz. 

– Mégis számos kritika érte a kor-
mányzatot  itthon  és  az  Unióban 
egyaránt…

– Valóban, szándékaink, koncepci-

ónk széleskörû elfogadtatása komoly 
feladat, bár egyre többen belátják 
– és itt nemcsak belföldre gondolok 
–, hogy a járatlan út nem egyenlő 
a járhatatlan úttal. Történelmünk 
során számtalan esetben léptünk 
a megszokottól eltérő útra, és bár 
mindig megkaptuk ezért a magun-
két, legtöbbször utólag mégis kide-
rült, hogy Magyarországnak volt 
igaza. A jobboldali kormány négy 
év alatt olyan fejlődési pályára 
állította az országot, amely segít 
végre túllépni a rendszerváltoztatás 
és a gazdasági, valamint erkölcsi 
válság okozta traumán. Azonban 
nem szabad megtorpannunk, ez 
a folyamat nem állhat meg, külö-
nösen pedig nem fordulhat vissza, 
mert abban az esetben beállhatunk 
abba a sorba, ahol ma Görögország, 
Portugália, Olaszország található, 
és mind gazdasági, mind nemze-
ti szinten búcsút inthetünk még a 
hosszú távú felvirágzás lehetősé-
gének is. Ezt a „luxust” pedig nem 
engedheti meg magának az ország. 
Azt mindenki elismeri és elfogadja, 
hogy szükség volt az alkotmányos 
rendünk, a nagy ellátó és szolgálta-
tó rendszerek átalakítására, amihez 
ez a négy év, annak ellenére, hogy 
 mennyiséget és a minőséget nézve 
is rengeteget dolgozott a parlament, 
csak szûkösen volt elég. Elmaradt 
a rendszerek „finom hangolása” és 
a tapasztalatokon nyugvó javítása. 
Talán csak most jutottunk el odáig, 
hogy az átlagember is érzi, megérti 
a nagy átalakítások eredményeit.

–  Pest  megye  1.  számú  válasz-
tókerülete  hat  települést  fog  össze, 
amelyek  közül  Érd  a  legnagyobb 
lélekszámú,  így nyilván  itt  a  legne-
hezebb  összehangolni  a  különböző 
érdekeket,  fejlesztési  lehetőségeket. 
Milyen  prioritásokat  tartott  fontos-
nak mindezek során?

– A legfontosabb feladat az volt, 
hogy visszaállítsuk az önkormány-
zatok mûködőképességét. Ennek 
érdekében az állam több milliárd 
forint értékben támogatta az önkor-
mányzatokat a baloldal által koráb-
ban belekényszerített adósságoktól 
való megszabadítással. Érd ennek 
egyértelmûen nyertese, hiszen azon 
kívül, hogy 2012. és 2013. végén 
2,1 Mrd forint külön támogatási 
összeg érkezett a város számlájá-
ra, az állam két lépcsőben a város 
teljes adósságát konszolidálta 2013 
végére. Az érdi adósságállomány 
átvállalása kiemelt kormányzati pri-
oritást kapott, amit az is jelez, hogy 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes úr vezette a kormány tárgyaló-
csapatát. Ez többek között annak 
köszönhető, hogy a városvezetés 
– bár a Gyurcsány-Bajnai vezetés 
olyan feltételeket teremtett, hogy 
országosan szinte kizárólag csak 
presztízsberuházásokra lehetett 
eredményesen pályázni –, igyeke-
zett ezeket a lehetőségeket szolidan 
igénybe venni és a városnak valóban 
fontos fejlesztésekre koncentrált. 
Elég, ha csak az iskola-, óvoda-, böl-
csődefejlesztésekre, valamint a szin-
te teljesen megújult egészségügyi 
központra és orvosi rendelőkre gon-
dolunk. Ezek kétségkívül szükséges 
beruházások voltak egy megyei jogú 
város számára. Ki kell emelnem, 
hogy az elmúlt év végén fejeződött 
be Magyarország egyik legnagyobb 
környezetvédelmi beruházása, az 
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési 
Program, amelynek révén – közel 
32 milliárd forintból – Érd, Diósd és 
Tárnok 80.000 lakójának lett jobb 
az életminősége. A vízi közmû inf-
rastruktúrájának kiépítése mellett 
rengeteg új út is épült (Érden mint-
egy 40 km), ezáltal egész település-
részek újultak meg. Az elmúlt évek-
ben az önkormányzatok forrásaiból 
és pályázati forrásokból többmilli-
árd forint értékû beruházás történt. 
Ebből kiemelkedik a Svájci Alap 
segítségével megvalósított, mintegy 
1,4 milliárd forintos térségi beru-
házás, amellyel a város folytatta az 

elavult ivóvíz-hálózat rekonstrukci-
óját is. Az irányok helyes és bölcs 
meghatározása nélkül nem tudnánk 
ilyen eredményeket felsorolni. 

–  Bár  Érd  központja  ennek  a  tér-
ségnek,  kísérte  hasonló  figyelem  a 
választókerület többi települését is?

– Igen, a választójogi rendszer 
átalakítása miatt 2012-től külön 
figyelmet fordítottam ezekre a 
településekre. Törökbálint, Diósd, 
Tárnok adósságának átvállalása is a 
jó megoldások közé tartozik, ugyan-
is mindhárom település esetében 
a kormány által javasoltnál maga-
sabb arányban valósult meg a tele-
pülési adósságcsökkentés. E mellett 
Diósdon óvoda és bölcsőde épült, 
Törökbálinton állami pénzből befe-
jeződött egy XXI. századi színvona-
lú iskola és sportközpont felépítése. 
A létesítmény üzemeltetésének for-
rását is sikerült előteremteni. Egy 
törvénymódosító javaslatom ered-
ményeként mintegy 400 millió forint 
többletbevételhez jut majd a város 
évente. Tárnokon pedig korszerû, új 
vasútállomás épült.

–  Mi  a  helyzet  az  érdi  sportcsar-
nokkal?

– Sokan csak sportcsarnokot emle-
getnek, de ez a sportkomplexum 
magában foglal még egy 33 méteres 
versenyuszodát is. A történet 2006 
előtt kezdődött, amikor az előző, 
szocialista városvezetés egy gaz-
daságilag előnytelen, a város ere-
jét meghaladó és kizárólag a város 
pénzéből megvalósuló beruházásba 
kezdett, amit 2007-ben az akkori 
feltételekkel nem volt szabad átven-
ni. Szerencsére sikerült „fogást 
találni” a szerződésekben, amivel 
akkor az MSZP-n kívül mindenki, a 
FIDESZ-es, KDNP-s, civil képviselők 
is egyetértettek. Az ezt követő több 
éves alkudozás után a 2010-ben 
megalakult FIDESZ-es városvezetés 
megegyezésre jutott a beruházóval, 
amelynek eredményeként 1,3 Mrd 
forint ellenében a sportcsarnok és 
uszoda az érdiek tulajdonába fog 
kerülni. Sikerült azt is elérnem, 
hogy a vételár megfizetéséhez a 
kormány 800 millió forinttal járult 
hozzá. Úgy gondolom tehát, hogy a 
2006 előtt keletkezett gondot közö-
sen sikeresen tudtuk megoldani az 
érdiek javára. 

–  A rezsicsökkentés  a  mostani 
kormányzati  időszak  egyik  politi-
kai  „zászlós  hajója”,  így  az  ellen-
zéki  pártok  egyik  kedvelt  célpontja 
is. Úgy  vélik,  csalás  és  tarthatatlan 
intézkedések sorozata.

– Egyrészt aki a közjó, az embe-
rek érdekei szerint politizál, az nem 
tarthatja csalásnak, ha érezhetően 
csökkennek a háztartások terhei. 
Másrészt az ellenzék is elismeri, 
hogy Magyarországon magasabbak 
a lakhatással összefüggő kiadások, 
mint az Unió más országaiban. 
Az elmúlt egy év során az ország 
bebizonyította, hogy együtt képe-
sek vagyunk megálljt parancsolni 
a mohó közszolgáltató cégeknek. 
Ehhez persze átgondolt gazdaság-
politika is kellett, amely figyelem-
mel volt például az önkormányza-
tok fejlesztéseire is. A járásban meg-
valósult közüzemi beruházások is 
kellenek ahhoz, hogy a fenntartható 
rezsicsökkentésről beszéljünk mind 
közüzemi, mind pénzügyi szinten. 
Józan ésszel nem vitatható, hogy a 
rezsiköltségek 20 százalékos csök-
kentésével megvédtük a magyar csa-
ládok érdekeit. Ez a küzdelem azon-
ban sajnos nem ért véget. A külföldi 
közmûcégek és bankok – hazai és 
nemzetközi politikai kapcsolataikat 
hadrendbe állítva – azon dolgoznak, 
hogy eltöröljék a rezsicsökkentést, 
és ehhez az idei választásokat akar-
ják felhasználni. Ha meg akarjuk 
védeni a közösen elért eredménye-
ket, akkor újra össze kell fognunk. 
Ez az egyik legfontosabb tétje a 
tavaszi választásnak.

 Szentiványi Zoltán

Interjú Aradszki András országgyûlési képviselõvel

„Újra össze kell fognunk”
Átléptünk a 2014. évbe, né-
hány hónap múlva választ 
az ország. Aradszki András 
újra megméretteti magát, a 
Fidesz-KDNP szövetség je-
löltjeként. Az ellenzéki pártok, 
szervezetek is megnevezték 
már jelöltjeiket. 

Aradszki András: Józan ésszel nem 
vitatható, hogy a rezsiköltségek 20 
százalékos csökkentésével megvédtük a 
magyar családok érdekeit.

Az elegáns év végi eseményen legalább 
kétszázan, költõk, színészek, zenészek, 
neves üzletemberek gyûltek össze a buda-
pesti Best Western Hotel Hungária nagy 
termében, hogy köszöntsék a díjazottakat. 
Csóli Csaba, az Érdi Ipartestület ügyvezetõ 
igazgatója is - aki éppen húsz éve van a 
testület élén -, jelen volt, természetesen a 
két érdi vállalkozó (asztal)társaságában. A 
Regionális Év Vállalkozója díjat tízen kap-
ták, köztük Turáni Antal, a Turáni Optika 
Kft. és Kormány Sándor, a Doktor Step 
Kft. tulajdonos ügyvezetõi. Mindketten 
elmondták lapunknak, ezt a kitüntetést 
nagy elismerésnek tekintik, több évtize-
des munkájuk egyik legfontosabb „gyü-
mölcseként”.

Turáni Antal éppen négy évtizede nyi-
totta meg látszerész üzletét városunkban 
és az országban elsõként sikerült az SZTK-
vényt magán kisiparosként elfogadni.

- Volt kitõl örökölnöm a szakma szerete-

tét, édesapám elektrotechnikusként, 1953-
tól mint kisiparos került kapcsolatba a lát-
szerész szakmával. Alapító tagok között 
voltam a látszerész szövetségben, illet-
ve az Optikus Ipartestületben, amelynek 
elnökségi tagja, majd alelnöke lettem – 
nyilatkozta. – Az Érdi Ipartestületnek meg-
alakulásától vagyok a tagja. A Kézmûves 
Kamara megalakulásakor a Pest megyei 
elnökség tagja lettem, az oktatás, a mes-
tervizsgáztatás és a nemzetközi kapcso-
latok kiépítése volt a feladatom. 2005-tõl 
nyugdíjasként látom el feladataimat…

Kormány Sándor is a szakmája megszál-
lottja, „nyugaton”, Münchenben ébredt rá 
arra jó két évtizede egy kirakat elõtt, ahol 
elegáns ruhában javították a cipõket, hogy 
valami hasonlót kellene neki is itthon 
tennie.

- Ez az új élmény nagyon megraga-
dott – mondta -, és azon gondolkodtam, 
hogyan tudnám én ezt idehaza megvaló-
sítani. A Mister Minit szerencsére éppen 
akkoriban nyitotta meg elsõ üzletét a 
budapesti Skálánál, ahová felvettek, innen 
mentem nyugdíjba. Ma is szakmai tanács-
adója vagyok csaknem száz üzlet kétszáz 
dolgozójának, még külföldön is. Számos 
szakmai újításomat elfogadták. 1995-ben 
feleségemmel és két fiammal, Attilával 
és Balázzsal, megalapítottuk a Doktor 
Step nevû családi vállalkozásunkat laká-
sunk garázsában, ahol cipõjavítással és 
cipõkellék kiskereskedéssel kezdtük. Ma 
négyezer féle termékkel látjuk el a hasonló 
vállalkozásokat. Erõnket megsokszorozza 
vásárlóink elégedettsége és biztatása.

Gratulálunk a két kitüntetettnek, akik 
remélhetõleg majd ezt az évet is sikerrel 
zárják! Temesi László 

Díjat kapott Turáni Antal és Kormány Sándor

Érdi „príma”  
vállalkozók sikere
Jó évet zárt az Érd és Környéke Ipartestület két kiválósága, Turáni Antal 
és Kormány Sándor, akik Budapesten a Regionális Év Vállalkozója 
díjban részesültek az év végén. A VOSZ Príma-díj ünnepélyes díjátadó 
gáláján sok illusztris vendég köszöntötte a kitüntetetteket, köztük a két 
ismert érdi vállalkozót.    

 Csóli Csaba (jobbra) és Turáni Antal a fehér asztalnál
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Turáni Antal a kitüntetést veszi át

Gratulálnak Kormány Sándornak a kitüntetéshez
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. január 13 – 19.

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, tanfolyamok:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József  
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Január 13. hétfő 17 óra 
Kati boszi jóslásai az új évben. 
(Magyar kártyát mindenki hoz-
zon magával!) 
Előadó: Katiboszi 

Duna – Art Fotó Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi  
06-20/ 411-3673
2014. január 14. kedd 16 óra
Téli fotók kiértékelése, P. S. 
utómunkák

Irodalomkedvelők Klubja
Vezeti: Daróci Lajosné 
06 30/420-8409
2014. január 14. kedd 18 óra
dr. Lehoczky Győző könyvbe-
mutatója

Kézműves Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Január 18. szombat 10 óra
Farsangra készülünk
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit. Belépő: 300 Ft

Január 17-19-ig 10-18 óráig 
i. Érdi galamb- és díszbaromfi 
bemutató
német, spanyol, dél-amerikai, 
ázsiai baromfifajták és különle-
ges galambfajták bemutatója, 
gyermekeknek interaktív prog-
ramok, állatsimogató 
Belépő: 300 Ft
További információ és csopor-
toknak bejelentkezés 
Czékus István 06 30/ 541-3943

Kiállítások:

Január 15-ig
A Poly–Art Alapítvány csopor-
tos tárlata

Az előtéri kiállítótérben
Kézzel alkotott orchideák
Polgár Ágnes kiállítása
Megtekinthető január 13-tól.

A fotógalériában
Egy bükki kirándulás képei

A duna-art fotóklub kiállítása
Megtekinthető január 13-tól.

Programok:

Január 24. péntek 19 óra  
Edith Piaf – Vári Éva
Közreműködik Gyenes Béla és 
zenekara 
Zongorán kísér: Axmann Péter 
Rendezte: Szegvári Menyhért
Jegyek 2900 forintért válthatók.

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

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás: 
December 1-től téli nyitva tartás
Keddtől – péntekig 
 10,00 – 17,00
Szombat-vasárnap: 
 10,00 – 18,00

Tájékoztatjuk tisztelt látogató-
inkat, hogy a Magyar Földrajzi 
Múzeum kiállítása december 23-tól 
26-ig  zárva tart. Minden kedves 
vendégünknek áldott, békés 
karácsonyt kívánunk!
December 27-től 29-ig  a fenti nyitva 
tartás szerint várjuk az érdek-
lődőket. 

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

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.

A  gyermekkönyvtár  
programja
14. (kedd) 14 órától
Kreatív kedd. Játékos kézmű-
ves foglalkozás kicsiknek és 
nagyoknak. Farsangváró
Álarckészítés
Részvételi díj: 100 Ft

Kedves gyerekek!
2014-ben is meghirdetjük regi-
onális költészet napi rajzpályá-
zatunkat, amelyen az általunk 
válogatott mai magyar költők 
verseinek illusztrálásával vehet-
tek részt. 
Bármilyen rajztechnikát alkal-
mazhattok: linó, vízfesték, 
ceruzarajz, szénrajz, tusrajz, 
selyemfestés stb.
A pályaműveket lehetőleg 
A/3-as méretben kérjük, fehér 
papírkerettel elkészíteni.
További részleteket keressétek 
a könyvtár honlapján, vagy a 
gyermekkönvvtárban.

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  
rendezvényeinken!

Zenetanárok koncerteztek diá-
kok, szülők és zenerajongók 
előtt a Lukin hangversenybér-
let keretében a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban az év 
vége felé, ugyanitt tartották meg 
december 19-én karácsonyi 
koncertjüket tanulóikkal kiegé-
szülve, másnap pedig az érdi 
Karmelita Templomban adtak 
(szeretet)ünnepi mûsort. Most 
szombaton este 18 órakor szin-
tén a Szepesben Újévi Koncerten 
tervezhetjük az újévet… 

A legutóbbi Lukin hangver-
senybérleti előadásra a Szepes 
kamaraterme zsúfolásig meg-
telt az igen magas színvona-
lú zenei csemegére. A Lukin 
László Alapfokú Mûvészeti 
Iskola pedagógusai egy szép 
csokrot nyújtották át hallgató-
iknak. Évente csupán kétszer 
teszik ezt – kár, hogy nem több-
ször –, pedig megérdemelnék 
az érdiek a gyakoribb találko-
zást. A mûvésztanári koncert 
talán soha nem vonzott még 
ennyi hallgatót. Ezeken a hang-
versenyeken megmutathatják 
a tanárok, hogy mit tudnak, 
mit tanultak és mit tanítanak 
éveken vagy évtizedeken át. 
Felcsendültek többek között 
Richard Strauss, Sosztakovics, 
Hacsaturján és Schubert ismert 
és kevésbé ismert mûvei. Az 
igen magas színvonalon elő-
adott zenemûvek élményt 
nyújtottak mindenkinek, nem 
is maradt el a jutalom – leg-
többször a vastaps – a szakér-
tő nézőktől, de a hozzá nem 
értők is érezték, hogy itt valami 
különleges történt velük, ugyan-
is magával ragadta őket a tanári 
játék. Megint kiderült, hogy a 

felkészítő tanárok igen jó mun-
kát végeznek a Lukin László 
Alapfokú Mûvészeti Iskolában 
és jó kezekben vannak a zenét 
tanuló érdi fiatalok. 

Az elhivatott zenepedagógus- 
előadómûvészek a karácsonyi 
koncertjeiken is elbûvöltek ben-
nünket, és bizonyára így lesz 
ez az Érdi Újévi Koncerten is 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban 11-én szombaton 
18 óra kezdettel. A főszervező, 
Rédai Erzsébet mûvésztanár, az 
Érdi Kamarazenekar vezetője, 
erről röviden így beszélt:

– A harmadik Érdi Újévi 
Koncerten, szombaton felcsen-
dülnek Bizet: Carmen címû 
operájának híres dallamai Stiblo 
Anna, Szóka Júlia és Egri László 
énekmûvészek előadásában 

eredetiben, és – akiket megih-
letett ez a muzsika – Scsedrin 
és Borne feldolgozásában ütő-
hangszereken és fuvolán is! 
A közönséget ezeken kívül még 
Brahms, Toselli, Offenbach, 
Monti, Kálmán Imre és Strauss 
halhatatlan melódiái és táncai 
szórakoztatják a huszonöt éves 
Érdi Kamarazenekar előadásá-
ban. Az est további szólistái: a 
kiváló hegedûs Kucsera Imre, 
a fiatal fuvolamûvésznő Farkas 
Sára, a gyönyörû táncosnő Szőke 
Renáta és Mézes Gyöngyi ütő 
együttese. Az előadás ingyenes, 
amely lehetővé teszi, hogy min-
den zenebarát meghallgathassa 
ezt a különleges zenei cseme-
gét, így jobb kedvvel kezdheti 
az újesztendőt. Mindenkit sze-
retettel várunk! Temesi László

ÚJÉVI HANGVERSENYÉRE

M E G H Í V Ó

az ÉRDI KAMARAZENEKAR

ÚJÉVI HANGVERSENYÉRE

2014. január 11-én, szombaton 18 órára 

a Szepes Gyula Művelődési Központ

(2030 Érd, Alsó u. 9.) nagytermébe

Műsoron:

BIZET - Schedrin - Born:  CARMEN

valamint

Brahms, Toselli, Monti, Kálmán Imre, 

Offenbach, Joseph és Johann Strauss művei

Közreműködnek:

Stiblo Anna, Szóka Júlia, Egri László - ének, 

Kucsera Imre - hegedű, Farkas Sára - fuvola, 

továbbá ütősök, zongoristák, fúvósok, 

vonósok és táncosok

Művészeti vezető: Rédai Erzsébet

A  b e l é p é s  d í j t a l a n

Adományokat köszönettel fogadunk a zenekar közhasznú céljaira a helyszínen és banki utalással is. 

Számlaszámunk: Érdi Kamarazenekar (Erste Bank) 11600006-00000000-03784743

M I N D E N K I T  S O K  S Z E R E T E T T E L  V Á R U N K !

Támogatóink: Lukin László Művészeti Iskola, Érdi Újság, 

                       Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Gestalt Team Kft.

Karácsonyi és újévi koncert Érden

Mézes Gyöngyi és Németh Ferenc játszik
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Érdi Városi
Polgárőr Egyesület

Ügyelet: 0-24 óráig
2030 Érd, Duna utca 84.

Telefon:
06-23/374-459,

06-30/621-2580,
06-30-621-2596,
06-30-621-2579.
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január 13. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

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

10:00 Érdi Panoráma
10:30 Polgár-társ
11:30 Fény-Kép
15:05 Négyszemközt 
15:25 Érdi Panoráma
15:55 Fogadóóra
16:25 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

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

16:55 Polgár-társ
17:25 A Jazz születésétől napjainkig 24/23.  

TV sorozat, 54’ 
18:15 Négyszemközt 
18:35 Kapocs 10/2. ismeretterjesztő,  

gasztronómiai és kulturális filmsorozat 20’ 
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:00 A Jazz születésétől napjainkig 24/23.  

TV sorozat, 54’ 
21:50 Híradó ism.
22:10 Polgár-társ
22:40 Négyszemközt ism.

január 14. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

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

08:50 Fény-Kép
09:20 Négyszemközt
09:40 Kézilabda-mérkőzés
11:10 Kapocs 10/2. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 
14:55 Híradó
15:15 Fény-Kép
15:45 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/40. 
17:35 Kapocs 10/2. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 
17:55 Polgár-társ
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 25. 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 25. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/40. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

január 15. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/23.  

TV sorozat, 54’ 
09:40 Négyszemközt
10:00 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

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

10:30 Polgár-társ
11:00 Bibliai Szabadegyetem 90/40. 
12:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 25. rész 
15:05 Híradó
15:25 Fény-kép
15:55 Négyszemközt 
16:15 Bibliai Szabadegyetem 90/40. 
17:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:45 Négyszemközt 
18:05 Polgár-társ
18:35 Kapocs 10/2. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

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

földje 6/4.  
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Kapocs 10/2. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 

január 16. 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 25. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/4. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

11:00 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 25. rész 

15:50 Négyszemközt 
16:10 Fény-Kép
16:40 Polgár-társ
17:10 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/43. gasztronómiai 

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

17:40 Négyszemközt 
18:00 Mozgás
18:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/4. 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 90/41. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 25. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

január 17. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/41. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/4. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 25. rész 

10:50 Négyszemközt
11:10 Fény-kép
15:00 Híradó 
15:15 Fény-kép
15:45 Mozgás
16:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:45 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/4. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

17:15 Négyszemközt 
17:35 Mozgás
18:05 Polgár-társ
18:35 Kapocs 10/2. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/24. 

TV sorozat, 54’ 
21:15 Híradó
21:35 Bibliai Szabadegyetem 90/41. 
22:35 Négyszemközt
22:55 A Jazz születésétől napjainkig 24/24.  

TV sorozat, 54’ 

január 18. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:20 Négyszemközt
15:40 Mozgás
16:10 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/3. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/41. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 25. rész 
20:30 Talpuk alatt fütyül a szél 

magyar filmdráma, 88’ 
rend.: Szomjas György 
fsz.: Djoko Rosic, Bessenyei Ferenc, Bujtor 
István 

22:00 Érdi Panoráma

január 19. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/41. 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

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

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

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

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/41. 
17:00 Talpuk alatt fütyül a szél  

magyar filmdráma, 88’ 
rend.: Szomjas György  
fsz.: Djoko Rosic, Bessenyei Ferenc, Bujtor 
István 

18:30 A Jazz születésétől napjainkig 24/24. TV 
sorozat, 54’ 

19:25 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 26. rész 

19:55 Fény-kép
20:25 Mozgás
20:55 Polgár-társ
21:25 Érdi Panoráma
21:55 Fény-kép
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. január 13 – 19.
Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Az

„Tiszteletreméltó volt mindig is 
az a misszió, ahogyan módot 
teremt a megszólalni vágyók‑
nak, a még nem neves alkotókat 
felkutatja, segíti a kibontako‑

zásukat, a kezdeti nehézségek 
áthidalását.” – írja az idei kötet 
előszavában Daróci Lajosné, az 
irodalomkedvelők klubjának 
vezetője, aki a szöveggondozást 

Huszonnyolc szerzõ a kilencedik Poly-Art antológiában

Versek, prózai írások, illusztrációk
Csaknem két évtizeddel ezelõtt jelent meg a Poly-Art Alapítvány elsõ antológiája, 
idén pedig már a kilencedik kötetnek örülhetnek az alkotók, pedig csak kétéven-
ként jelenik meg. Az irodalmi kiadvány lehetõséget kínál az írással (is) foglalkozó, 
leginkább mûkedvelõknek a megszólalásra, bemutatkozásra. Az eddig talán fió-
kok mélyén bujkáló, vagy dossziékba rejtett költemények, leírások, elbeszélések 
kapnak egy kis nyilvánosságot ebben az antológiában, amelynek legújabb kötetét 
pódiumesten mutatták be a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban.

vállalta. A szerkesztés hagyo‑
mányosan Somfai István felada‑
ta volt, hiszen az alapítvány 
kuratóriumi elnökeként sok éve 
lelkiismeretesen összegyûjti, 
véleményezi, lektorálja és sze‑
lektálja a beérkezett mûveket, 
sőt, arra is gondja van, hogy 
figyelmeztesse a feledékenyeb‑
beket, adják le a kötetbe szánt 
írásaikat. Bár lehet, akadnak 
ellenzői is, de éppen a közel 
két évtizedes hagyománya iga‑
zolja, igenis van helye és lét‑
jogosultsága ennek az antoló‑
giának városunkban, még így 
is, hogy néhány éve az Érdi 
Irodalomkedvelők Klubja is 
rendszeres publikálási lehető‑
séget kínál már a szerzőknek. 
Mindig újra élményt jelent 
kézbe venni, végigsimítani, 

lapozgatni, és elmélyedni a már 
ismertek legújabb alkotásaiba, 
vagy megismerni az újonnan 
jelentkezők stílusát, gondo‑
latait, életszemléletét. „Ez az 
antológia is, mint minden más 
gyûjtemény, hullámzó irodal‑
mi értékû mûveket tartalmaz – 
állapította meg Daróci Lajosné. 
– A szerkesztők valószínûleg 
nem akartak szelektálni, majd 
a nyájas olvasó (patetikusan: az 
utókor) eldönti, mi érdemes a 
megmaradásra, az emlékezésre: 
megszólal‑e a fejünkben, a szí‑
vükben a zene még évek múltán 
is, ha olvassuk egyes szerzők 
tájleírásait, filmszerûen pereg‑
nek‑e még az események, hite‑

lesek‑e a jellemzések, találóak‑e 
a metaforák, a szimbólumok…” 
Így érdemes tehát olvasni, for‑
gatni a Poly‑Art antológia leg‑
újabb kiadását, amely – Somfai 
tanár úr szavai szerint – kiváló 
ellenszere minden olyan nega‑
tív jelenségnek, durvaságnak, 
türelmetlenségnek, szeretet‑
nélküliségnek, erkölcstelenség‑
nek és gonoszságnak, amivel 
a világban, szûkebb és tágabb 
környezetünkben nap, mint 
nap találkozunk. 

A már korábban jelentke‑
ző huszonhárom szerző mel‑
lett öten először publikáltak a 
kötetben, akik – ahogy ez már 
hagyományos – a könyv végén 
pár sort is írtak magukról. 
A pódiumesten pedig valameny‑
nyien szóban is beszámolhattak 
arról, hogy az elmúlt időszakban 
történt‑e említésre méltó az éle‑
tükben, illetve szerzőtársaikkal 
röviden megoszthatták azt, mi 
foglalkoztatja őket mostanában. 
Közülük pedig legtöbben, mi 
mást is említhettek volna, mint 
a szerelmet? Hiszen attól, hogy 
valaki elmúlt már hatvanéves, 
korántsem jelenti azt, hogy nem 
írhat a szerelmes verseket! 

Noha csodálatos ez a meg‑
tapasztalás, de természetesen 
nem csak a szerelem sokféle 
formája foglalkoztatja a szer‑
zőket a Poly‑Art kilencedik 
antológiájában. Ahány alkotó, 
annyi téma, és annyiféle meg‑
közelítési mód. Van, aki polgári 
foglalkozásától már megsza‑
badulva, nyugdíjasként kezdte 
papírra vetni, rímekbe foglalni 
gondolatait, érzelmeit, benyo‑
másait. Más gyermekkora óta 
gyûjtögeti a megnyilatkozásait, 
de évekig nem árulta el senki‑
nek, hogy tele vannak a fiók‑
jai, füzetei verssorokkal. Akadt 
olyan szerző is, akinek már 
önálló köteteivel is találkoz‑
hattak az olvasók, míg mások 
szerényen, félve bontogatják 
szárnyaikat, kijelentve: „Nem 
vagyok képzett költő. Azt, hogy 
mi is vagyok, nem az én tisztem 
eldönteni. Úgy gondolom, ez 
olvasóim joga, írásaim alapján.” 
(Gróf Mária). Mindenesetre, a 
kilencedik antológia sem szol‑

gál mást, mint azt a nemes célt, 
amellyel az alapítvány csaknem 
két évtizeddel ezelőtt létrejött: 
hogy a városunkban és annak 
vonzáskörzetében élő – első‑
sorban mûkedvelő – alkotók 
számára bemutatkozási és fej‑
lődési lehetőséget biztosítson. 
Végül hadd idézzük az előszó 
egyik ide kívánkozó mondatát: 
„Hagyd, öleljen át zenéje, a fáj‑
dalma, az üzenete.”

Az illusztrációk Ilka Gábor, 
Kaposi Eszter, Tarnócziné Bara‑
bás Irén, Vaád Éva munkái, 
amelyek a kiadványt lapozgatva 
sikeresen fokozzák az olvasók 
esztétikai élményét. 
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Gróf Mária elõször jelentkezett verseivel a Poly-Art antológiájában - egyik költeményét élõszóban is elmondta 
szerzõtársainak

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A rövid, de hangulatos zenei barangolást a gimnazista Bíró Balázs zongo-
rajátéka nyújtotta az est résztvevõinek

Pergel Antalt történészként már ismerik az érdiek - a kötetben ezúttal iro-
dalmi oldaláról mutatkozott be

Votin József  elmesélte, miért nem lett sem sebész, sem hivatásos festõ
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Nagyszerû pillanat volt ez a 
végzősöknek, mint ahogyan az 
intézménynek is, de ugyanakkor 
fontos esemény a város életében 
is, hiszen a 63 végzős diák bizo-
nyítja, hogy a városvezetés 
döntése 2009-ben szükséges és 
helytálló volt. A Gárdonyi iskola 
első, igen látványos és megha-
tó szalagavatóját a Velencei úti 
Városi Sportcsarnokban tartot-
ták meg, ahol a diákok, szüleik 
és tanáraik mellett a csaknem 
ezer vendég között jelen volt 
Aradszki András országgyûlési 
képviselő, T. Mészáros András 
polgármester, a közgyûlés több 
tagja és Sárközi Márta, az Érdi 
Tankerület vezetője is. A végzős 
diákok jelentős energiát és időt 

fektettek bele, szüleik pedig 
nem kevés anyagi áldozatot 
hoztak annak érdekében, hogy 
ez a rendkívül fontos esemény 
tökéletes és emlékezetes legyen 
– és megérte, hiszen valóban így 
is lett! Gyönyörûséges kerin-
gőjükkel, osztálytáncukkal 
elbûvölték a közönségüket. 

Két osztály, összesen 63-an 
kapták meg a felnőtté válást 
jelképező szalagot. 

– Önök négy évvel ezelőtt 
egy olyan gimnáziumra bíz-
ták gyermekeiket, amelynek 
még nem volt múltja, de volt 
jövőterve, volt célja – szólította 
meg a végzős diákok szüleit 
Pintérné Bernyó Piroska igaz-
gató, megköszönve a bizalmu-

kat. – Öröm volt önökkel együtt 
felépíteni a gimnáziumunkat! 
– mondta, majd a tanulók lelke-
sedését és kitartását is méltatva, 
hozzáfûzte: 

– Megbízható, őszinte diá-
kokat bíztak ránk, s mi most 
megbízható, őszinte felnőtte-
ket fogunk önöknek visszaadni 
– némi tudással megnövelten. 
Õszintén mondom, büszkék 
lehetnek gyermekeikre. Kivétel 
nélkül értékes emberek állnak 
itt.

A diákokhoz szólva, az igaz-
gatónő elismerte: más iskolák 
végzőseivel szemben, nekik 
többet kellett dolgozniuk 
azért, hogy végzősök legyenek. 
A tanuláson kívül ugyanis még 

minden hagyományt is nekik 
kellett alakítani, és emellett az 
alsóbb évfolyamoknak is min-
den területen példát kellett 
mutatni, mégis kiválóan telje-
sítették az elvárásokat. „Ti gim-
náziumunk történelmében egy 
örök címet nyertetek el. Az a 
63 név, amely most elhangzott 
szalagtûzéskor, az első végzős 
diákok nevei. Gimnáziumunk 
nagyon fiatal, de lesz majd 
50 éves is! S ti akkor büszkén 
menjetek el majd a találkozóra, 
és ne feledjétek, ti mindig az 
elsők lesztek!” – hangsúlyoz-
ta Pintérné Bernyó Piroska, 
a Gárdonyi iskola igazgatója, 
majd az érettségi vizsgákra is 
utalva, további kitartásra és 
küzdelemre hívta a végzősöket: 
„A pici szalag a szívünk felett 
azt jelzi, célegyenesbe léptünk. 
Egy nagy levegővétel, s fussunk 
neki az utolsó métereknek, s 
együtt átugorjuk az akadályo-
kat. Ugyanolyan ügyesen, oko-
san, mint tettétek eddig.” 

Pintérné Bernyó Piroska 
lapunknak nyilatkozva elmond-
ta, hogy az iskola azt is szeretné 
meghonosítani, amivel az első 
végzős diákok már példát mutat-
tak, hogy a szalagavató ünnep-
ség végén még megvendégelték 

a tanáraikat, és jó hangulatban, 
kötetlen beszélgetéssel töltöttek 
el egy kis időt. Jó alkalom volt 
ez mind a tanulóknak, mind a 
diákoknak arra, hogy elmélyít-
sék egymás iránti rokonszenvü-
ket és tiszteletüket. 

Az első szalagavató ékesen 
bizonyította, hogy négy évvel 
ezelőtt jól döntött az önkor-
mányzat. Érdnek óriási szüksé-
ge volt legalább még egy gimná-
ziumra, és első végzősei valóban 
büszkén viselték a feltûzött sza-
lagot. Elsőnek lenni nagyszerû 
érzés, még akkor is, ha mindig 
sokkal több munka áll mögötte, 
mint az utánuk következő nem-
zedékeknek.
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A Gárdonyi iskola gimnáziumi tagozata elsõ szalagavatóját tartotta 

Elsõk voltak, elsõk maradtak
Pár évvel ezelõtt még egyre csak fogyatkoztak a diákjai, és korántsem számított 
népszerûnek az érdi Gárdonyi iskola. Majd amikor a régi, lepusztult épületei he-
lyére egy új, korszerû iskolát építettek, már évrõl-évre nõtt a tanulói létszám. A 
túljelentkezés pedig csak fokozódott azáltal, hogy 2009-ben új érdi gimnáziumot 
alapítottak az intézményben. Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
elsõ szalagavató ünnepségét decemberben tartották meg. 

A hirtelen felnõtté váló végzõs diákok, akik még fel sem fogták igazán, mi történik velük, csak élvezik az ünnepi 
pillanatokat

Az elmaradhatatlan és kihagyhatatlan keringõ, amivel sikerült lenyûgözni a 
közönséget

Pintérné Bernyó Piroska igazgató szerint a gimnázium elsõ végzõseinek 
nem volt könnyû, de mindenben derekasan helytálltak

Aradszki András országgyûlési képviselõ is köszöntötte a Gárdonyi gimná-
ziumi tagozatának elsõ  végzõseit

helyi társadalom

Az ünnepek alatt megerősí-
tette a járőrszolgálatot az Érdi 
Rendőrkapitányság. Szilveszter 
éjjelén, december 31-én is folya-
matosan ellenőrizték az érdi 
utcákat az ügyeletes egyenru-
hások. Háromnegyed tizenegy 
lehetett, amikor Érdligeten két 
járőr arra lett figyelmes, hogy 
az egyik ház kertjében lángot 
kaptak a tujafák, és a közeli 
garázs ponyvája is égni kez-
dett. Azonnal értesítették a 
tûzoltókat, de nem várták tétle-
nül amíg megérkeznek, hanem 
azonnal megkezdték a men-
tést. Először a házban lakókat 
ébresztették fel, akik addig nem 
is észlelték, hogy veszélyben 
vannak. A lakóingatlanból két 
embert kísértek ki, és helyez-
tek biztonságba, majd a szom-
szédokat is értesítették, hogy 
megfelelő távolságra hagyják el 
a házukat, amíg a tûzveszély 
fennáll. Ezután az égő garázsból 
kihozták a robbanásveszélyes, 
üzemanyaggal teli segédmoto-
ros kerékpárt, majd az ott fel-
lelt slaggal, vödrökkel azonnal 
megkezdték a tûz oltását. Rövid 
időn belül a tûzoltók is megér-
keztek, de akkorra már a rend-
őröknek sikerült megfékezniük 
a lángokat, így a szakemberek-
nek tüzet nem kellett oltaniuk, 
csak az utómunkálatokat kellett 
elvégezniük. A rendőrök gyors 
reagálásának és helytállásának 
köszönhető, hogy senki sem 
sérült meg a tûzesetben, és az 
anyagi kár sem volt túl nagy, 
hiszen összesen hat darab fenyő 
égett le, és a kigyulladt garázs-
ban mintegy 20 ezer forintos kár 
keletkezett. A vizsgálat során 
kiderítették, hogy egy tûzijáték 
rakétája visszaeshetett, amitől a 
tujafa száraz ágai lángra kaptak. 
A megerősített járőrszolgálat-

nak és a két rendőr éberségének 
volt köszönhető, hogy nem lett 
belőle katasztrófa, hiszen meg-
érkezésükig a ház tulajdonosai 
semmit nem vettek észre. 

A szerencsés kimenetelû 
tûzesetet leszámítva szinte 
eseménytelenül teltek az ünne-
pek az Érdi Rendőrkapitányság 
körzetében, egyéb kirívó eset, 
bûncselekmény nem történt. 
Hasonló volt a véleménye 
Kürti István rendőr őrnagy-
nak, a Közlekedésrendészeti 
Osztály vezetőjének is, aki arról 
tájékoztatta lapunkat, hogy a 
december 24-től 31-éig tartó 
időszakban, a fokozott közúti 
ellenőrzések során összesen hat 
ittas jármûvezetőt szûrtek ki a 
forgalomból, míg a kapitányság 
illetékességi területén két hét 
alatt összesen hat közúti, köz-
tük két súlyos baleset történt, 
de egyikben sem volt szerepe az 
alkoholnak.

Az egyik súlyos baleset 
december 28-án, az esti órák-
ban történt. A 6-os főúton egy 
személyautó – eddig tisztázatlan 
okból – az árokba hajtott és fel-
borult. Az autó vezetője súlyos 
sérüléseket szenvedett. A másik 
baleset Pusztazámoron volt, és 
majdnem hasonló körülmények 
között történt. Január 1-jén dél-
után 4 óra tájban egy idősebb úr 
vezette azt az autót, amely egy 
kerítésnek ütközött, majd az 
árokba fordulva felborult. Egyik 
balesetet szenvedett sofőr sem 
fogyasztott alkoholt. 

A közlekedési rendőrök ter-
mészetesen az új esztendőben 
is folytatják Érden és környékén 
a fokozott közúti ellenőrzése-
ket, tehát mindenképpen vezes-
senek szabályosan és óvatosan! 
– figyelmeztetett Kürti István 
rendőr őrnagy.  B. E.

Tüzet oltottak az érdi rendõrök

Az ünnepek alatt  
alig érkezett bejelentés 
Nemcsak észlelték, de rövid idõ alatt el is oltották a 
tüzet azok az érdi rendõrök, akik a szilveszteri éjszakát 
nem ünnepléssel és szórakozással töltötték, hanem 
épp ügyeletben voltak és Érd utcáin járõröztek. Mire 
a tûzoltók megérkeztek – a rendõrök helytállásának 
köszönhetõen – már csak az ilyenkor szükséges utó-
munkálatokat kellett elvégezniük a kerti tûzesetben 
– tudtuk meg Nogula Tamás rendõr hadnagytól, az 
Érdi Rendõrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának 
vezetõjétõl.

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei



Érdi Újság 9XXIV. évfolyam, 2014. január 9.

Nem volt fehér sem az adven-
ti időszak, sem a karácsony, 
de még szilveszterkor sem lep-
tek meg bennünket az égiek 
hótakaróval, sőt, csendesen 
hulló, majd gyorsan elolvadó 
hópihékre sem számíthattunk. 
Cserébe azonban nem kellett 
annyira dideregnünk, mint 
tavaly decemberben. Ezért 
aztán a hagyományos Érd 
Óvárosi Adventi sétát is igen 
nagy érdeklődés övezte, így 
most is nagyszerûen sikerült. 
Ezúttal december 21-én délután 
várták az érdeklődőket a szer-
vezők, köztük az Érdi Horvát 
Önkormányzat, az Érdi Lengyel 
Önkormányzat, míg a rendez-
vény védnöke az Érd-Óváros 
Szent Mihály Alapítvány. 

Az adventi sétát a Szent 
Mihály templomban Boros 
Zoltán plébános által bemutatott 
szentmise előzte meg, amelyen 
a Rosenbrücke énekkar zsol-
tárokat énekelt, majd a misét 
követően a legkisebbek betlehe-
mes előadásában gyönyörköd-
tek az érdeklődők. A nemrégen 
szépen felújított Szent Mihály 
templom zsúfolásig megtelt 
hívőkkel és érdeklődőkkel, akik 
az est folytatásában rövid sétát 
tettek az Óvárosban, a fonto-
sabb vallási nevezetességeket 
felkeresve. 

Az első állomás mindjárt a 
templom oldalánál található, 
Bogner Mária Margit vizitá-
ciós nővér sírja volt, majd a 
Zárdakert volt temetőjét is meg-
látogatták, ahol a nővér első 
sírja állt. A templomtól kissé 
távolabb fekszik az óvárosiak 
„kincse”, az Artézi kút, ahol a 
városrészen élők nem kis örö-
mére idén először állították fel 
a közösségi karácsonyfát. Az 
adventi séta következő állomá-

Karácsonyi zenés mûsorral és meleg étellel várta a rászorulókat az 
Alsó utcai Összefogás Egyesület háza előtt a Fidesz érdi szervezete 
december 23-án délelőtt. A Tranzit zenekar ünnepi dalokat éne-
kelt. Aradszki András országgyûlési képviselő pedig először forralt 
bort és gőzölgő teát osztott az érkezőknek, majd rövid köszöntőjé-
ben a karácsony lényegéről, a szeretet ünnepéről is szólt, kiemelve, 
 mennyire fontos az embereknek a jó közösség és a krisztusi sze-
retet. Ennek egy parányi szelete volt ez a hétfő déli, közös kará-
csonyi ebéd, amelyen a Fidesz érdi szervezete sertéspörkölttel és 
süteménnyel kínálta a sokaságot.  be 

Ádventi séta az Óvárosban

sa a fogadalmi kápolna volt, 
majd az egykori II. Lajos isko-
lában agape és meghitt baráti 
együttlét, beszélgetés várta a 
résztvevőket. 

Ahogyan a korábbi években, 
idén is sokan eljöttek erre a 
szombat esti programra, amely 

nemcsak szebbé varázsolta a 
karácsonyi készülődést, hanem 
a lokálpatriotizmust is erősítette 
az érdiek szívében – talán még 
egy kis barátkozásra, egymás 
megszólítására is volt idejük és 
lehetőségük a résztvevőknek. 

 B. E.

A szentmise délután négykor kezdõdött, és nemcsak az óvárosi lakosokkal telt meg a templom
A 

sze
rző

 fe
lvé

te
lei

Az adventi séta résztvevõi a templomkerti sírhelyeket látogatták meg elõször

Karácsony az Alsó utcában

helyi társadalom
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A történet, amelyet alább elme-
sélünk,  az  érdi  Móra  Ferenc 
Általános  Iskolában  esett  meg, 
mégsem  emiatt  illene  Móra 
Ferenc  tollára  –  aki  bizonyá-
ra  sokkal  szebben,  ízesebben 
mesélné el –, hanem azért, mert 
az  ő  történeteiben,  meséiben 
oly  sokszor  találkozunk  sze-
génységben  élő  gyerekekkel, 
akikkel  néha  megtörténik  a 
csoda:  a  szeretet,  a  gondosko-
dás csodája. 
Sajnos, nemcsak Móra mesé-

iben  léteznek  olyan  gyerekek, 
akiknek a háromfogásos vacso-
rája  „kenyér,  haja,  béle”,  vagy 
akik azért nem mehetnek télen 
az  utcára,  mert  nincs  cipőjük. 
A híres  íróról  elnevezett  isko-
lába  értelmileg  és  tanulásban 
akadályozott  gyerekek  jár-
nak  –  köztük  olyanok  is,  akik 
igen  rossz  anyagi  és  szociális 

körülmények  közt  élnek,  és 
csak  itt  jutnak  meleg  ételhez, 
meleg  vízhez,  több  kilométert 
kell  gyalogolniuk  hajnalonta, 
mert nincs buszbérletük, illetve 
a  megmaradt  uzsonnát  viszik 
haza  vacsorára. Van,  akinek  az 
otthonában  nincs  villany,  sem 
fûtés, és nemhogy külön szoba, 
de  ágy  sem  jut  a  gyereknek. 
Ebbe  az  iskolába  járnak  olyan 
gyerekek,  akik  csak  itt  kapnak 
ajándékot, és otthon nem látnak 
karácsonyfát  sem.  Számukra 
valóságos csodát jelentett, hogy 
alig  egy  héttel  karácsony  előtt 
a  Százhalombattai  Széchenyi 
István  Általános  Iskola  és 
Gimnázium  tizedikes  tanulói 
meglátogatták  őket,  és  minden 
gyereket megajándékoztak. 
–  Egyik  diákunk  személyes 

kapcsolata  révén  ismeri  ezt 
az  iskolát.  Tavaly  pár  tanuló 

segítségével  gyûjtést  rendezett 
a Móra  iskolába  járó  gyerekek-
nek.  Maroknyi  csapat  jött  el, 
hogy  átadja  az  ajándékokat,  és 
ez  a  látogatás nemcsak  a Móra 
iskolásoknak, hanem a mi isko-
lánk tanulóinak is nagy élmény 
volt  –  mesélte  Hrudáné  Floch 
Magdolna  igazgató-helyettes. 
Mint  elmondta,  2013-ban  a  9-
10.  évfolyamosok  úgy  gondol-
ták,  személyre  szóló  ajándékot 
készítenek  az  itt  tanuló  összes 
gyereknek. Többek közt könyv, 
színező, plüssjáték, baba, kisau-
tó került a csomagba – egy-egy 
darab  a  „nagyok”  gyerekkori 
kedves  játékaiból,  és  persze 
valami újonnan beszerzett meg-
lepetés  is.  Az  ajándékozás  az 
osztályokban  történt,  ahol  a 
gyerekek meg  is  vendégelték  a 
gimnazistákat,  és  ki-ki  bemu-
tatkozott  az  ajándékozónak. 
A gyerekek  izgatottan  várták, 
mit rejt a szép csomagolás, amit 
boldogan  bontogattak  –  sokuk-
nak  ez  volt  maga  a  karácsony. 
Pedig  nekik  is  ugyanolyan 
vágyaik  vannak,  mint  jobb 
körülmények  közé  született 
társaiknak  –  és  az  apróságok-
nak  is  nagyon  tudnak  örülni. 
Volt  olyan  kisfiú,  aki  a  köny-
vét  körbehordozta  és  büszkén 
mutogatta  az  iskolatársainak, 
másikuk  a  piros  kisautónak 
örült,  egy  kislány  pedig  „pont 
ilyen”  babára  vágyott.  Az  aján-
dékátadást egy kis közös  játék, 
beszélgetés,  éneklés  követte. 
A mórás  gyerekek  mûsorral  is 
készültek:  versekkel,  dalokkal 
köszönték meg az ajándékokat. 
Szemlátomást  nemcsak  a 

megajándékozottak,  hanem  a 
gimnazisták is jól érezték magu-
kat  a  közös  ünnepségen.  Mint 
egyikük  mondta:  a  gyerekek 
patronálása beleszámít ugyan a 
kötelező önkéntes munkába, ezt 
azonban már csak azt követően 
tudták  meg,  hogy  belekezdtek 
az ötlet megvalósításába.
–  Nem  azért  vállaltuk,  mert 

kötelező,  hanem  mert  szeret-
tünk  volna  örömet  szerezni 
–  mondta  a  százhalombattai 
iskola egyik diákja. Az örömteli 
arcokat,  az  ajándékaikat  egy-
másnak  és  tanáraiknak  muto-
gató gyerekeket látva ő is, társai 
is  biztosak  lehettek  benne:  ez 
maradéktalanul sikerült.
  Á. K.

Gimnazisták tartottak „elõkarácsonyt” a Mórában

Ünnep azoknak a gyerekeknek,  
akiket otthon nem várt ajándék
A százhalombattai gimnazisták úgy döntöttek, hogy az érdi Móra iskola összes ta-
nulóját meglepik egy-egy személyre szóló ajándékkal karácsonyra. Azért esett erre 
az iskolára a választásuk, mert az ide járó – tanulásban és értelmileg akadályozott 
– gyerek között sok van, aki nem hogy ajándékot nem kap, de ennivalót is nehezen, 
és nagyon rossz körülmények között él. Számukra a gimnazisták december 18-i 
látogatása volt az ünnep.

A Móra iskolás gyerekek mûsorral köszöntötték a százhalombattai gimnazistákat

A gyerekek boldogan bontogatták a csomagokat - volt, aki csak itt, az 
iskolában kapott karácsonyi ajándékot.
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Évtizedes hagyomány, hogy 
az Érd és Környéke Horgász
egyesület karácsony előtt 
halászlével vendégeli meg az 
érdieket. Most sem maradha

tott el ez a jó hangulatú, sokak 
által várt esemény, amelyre 
évről évre többen jönnek el: 
2013. december 21én körülbe
lül négyszázan álltak sorba az 

ínycsiklandozó érdi halászlé
ért a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ előtt.

A vendégeket Solti Gábor 
elnök és T. Mészáros András 
köszöntötte. A polgármester 
az egyesületnek mondott 
köszönetet a karácsonyi ven
déglátásért, Solti Gábor pedig 
segítőiknek köszönte meg 
a támogatást – többek közt 
az Érdi Pincetulajdonosok 
Egyesületének, a Soós Pékségnek 
és a Pataki Cukrászdának, illet
ve azoknak, akik megpucolták 
és megfőzték a százötven kiló 
halat. Idén sem maradhatott 
el az élőzene; Kedu József, a 
Tranzit zenekar tagja jóvoltá
ból csendültek fel a karácsonyi 
dallamok.

Mintegy 450 adag halászlét 
főztek a horgászegyesület tag

jai, és aki kóstolta, egyetértett 
abban, hogy a hallé idén is 
nagyon jól sikerült.

– Otthon is van halászlé 
karácsonykor, de sose sikerül 
olyan jól, mint itt – mosolygott 
az egyik asszony, aki minden 
évben eljön, hogy megkóstolja 
az egyesület főztjét. Sok volt 
a visszatérő vendég, illetve a 
baráti társaság. A tavaszias, 
napos időben jó volt elüldögél
ni, beszélgetni egyegy pohár 
forralt bor mellett. Ez utóbbi 
a pincetulajdonosok specialitá
sa volt, és a maga nemében 
ugyanolyan jól sikerült, mint a 
halászlé.

– Kétszázkétszázötven liter 
forralt bort készítünk rozéból, 
fehér és vörösborborból, amit a 
pincetulajdonosok adnak össze. 
Fûszeresen készítjük, ahogy 
a száz liter teát is – mondta 
Hudák Mihály, az egyesület 
elnöke. A jó ebédet a Pataki 
Cukrászdából érkezett bejgli 
koronázta meg. 

Hogy a Horgászegyesület 
karácsonyi vendégsége (amit 
bizonyára csak szerénységből 
hívnak kóstolónak, hiszen nem
csak egyegy kanálkáról, hanem 
bőséges adagról van szó) évről 
évre sikeresebb – mi sem mutat
ja ezt jobban, mint az üstök 
előtt kígyózó sor.

– Egyre többen jönnek el erre 
a rendezvényre, és a támogató
ink száma is gyarapszik. Az is 
öröm, hogy az idei karácsonyi 
vendégséget szép időben tud
juk megtartani. Nincs ez mindig 
így, voltak olyan cudar idők is, 
amikor fontolgattuk, hogy fedett 
helyre költözünk – emlékezett 
vissza mosolyogva Solti Gábor, 
az egyesület elnöke, hangsú
lyozva: ez a nap nemcsak a ven
dégeiknek, hanem az egyesület 
tagjainak is ünnep, kikapcsoló
dás. Alkalom arra, hogy a hor
gásztársak egymással és az érdi
ekkel találkozzanak – és talán 
a halászlé elfogyasztói között 
többen kedvet kaptak nemcsak 
a hallé elkészítéséhez, hanem 
arra is, hogy a jövőben maguk is 
horgászbotot ragadjanak.

 Ádám Katalin

Halászlévendégségben a Horgászegyesületnél

Négyszázötven adag „kóstoló”
Négyszázötven adag halászlével készült karácsonyi rendezvényére az Érd és 
Környéke Horgászegyesület. A szerényen csak „kóstolónak” nevezett vendég-
ségben mindenki jóllakhatott jóféle érdi halászlével, bejglivel és forralt borral. A 
horgászok és segítõik most is meghitt, ünnepi hangulatot varázsoltak a mûvelõdési 
központ elõtti térre.

Most karácsonykor is hosszú sor kígyózott a halászlés üstök elõtt

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Négyszázötven adag halászlét készítettek és osztottak ki a horgászok 
december 21. kora délutánján

A forralt bor és a tea nemcsak jól esett, hanem emelte is az ünnepi han-
gulatot

A jelenlévõk igazi karácsonyi hangulatot teremtettek a verõfényes, langyos 
idõben is

Solti Gábor elnök és T. Mészáros András polgármester köszöntötte  
a halászlékóstolóra érkezõket

A halászlé után jöhetett a desszert – az itt is hagyományos bejgli

helyi társadalom

Felhívás
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése minden évben egyszer – a 
Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe, március 15e alkalmával 
– adományozza Érd Megyei Jogú Város legrangosabb díjait, melyek 
a következők: 

Az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím a város legnagyobb 
elismeréseként annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak 
adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, 
tevékenységével vagy egész életmûvével mind a városban, mind 
országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést 
szerzett, hozzájárulva ezzel közvetve vagy közvetlenül Érd város 
tekintélyének növeléséhez.

Érd Városáért Kitüntetés adományozható azoknak, akik a város 
fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet 
bármely területén kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és 
ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket 
értek el.

Érd Város Életmû Díja annak adományozható, akinek több évti
zeden át végzett kimagasló közösségi, tudományos, mûvészeti, 
kulturális életmûve, valamint egyéb területen végzett tevékenysége 
példaként állítható a város közössége elé.

Az Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek adomá
nyozható, akik a tudományágak valamelyikében kimagasló telje
sítményt nyújtottak, és ezzel hozzájárultak Érd Város hírnevének 
öregbítéséhez. 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható 
díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati 
rendelete értelmében a díjak odaítélését a Közgyûlés bizottságai, a 
Polgármester, a városban élő nagykorú polgárok, intézmények, civil 
szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok indítványozhatják.

Kérjük, hogy a javaslatokat a kitüntetendő személyekre 2014. 
január 17ig juttassák el T. Mészáros András polgármesternek 
címezve a Polgármesteri Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.).

 Polgármesteri Hivatal

Most is, mint máskor, több osz
tályból jöttek össze a diákok, és 
megint tátott szájjal hallgatták a 
fiatalos lendületû, tapasztalt és 
elismert szaktekintélyt, aki visz
szaröpítette őket több száz évvel 
az időben. Magyar Kálmán évti
zedekig kutatott, kutat Somogy 
megyében magyar emlékek után 
– kár, hogy tehetségét tőlünk 
távol bontakoztatta ki, holott érdi 
kötődésû, ki tudja mit talált volna 
még városunkban? Legutóbbi 
kiemelkedő kutatási eredmé
nyeit a Kaposvár közelében lévő 
Bodrogbûi nemzetségi központ 
feltárásánál érte el, itt találta meg 
a magyar mûvelődéstörténet leg
korábbi írásos emlékét, a szé
kelymagyar nyelvû rovásírásos 
leletet. 

Az Kőrösiben megtartott rend
kívüli történelemórán Mátyás 
király és a magyar reneszánsz 
került terítékre, vetítéssel illuszt
rálva.

– Látjátok, itt valahol a mai 
Parkvárosban, a régi Berki község 
lehetett – mutatott egy képre, 
majd egy másikra: 

– Ez, a Sárkány Ambrusféle 
érdi udvarház, ha a török nem 
jön, elképzelhető, még jelentő
sebb kastély lehetett volna, de így 
is szép. Szomorú, hogy tönkre
mennek dolgaink – jegyezte meg, 
majd az érdligeti, ún. kutyavári 
romokról szólva feltette: 

– Ki tudja, mit rejtenek a régi 
középkori falak? Az olasz rene
szánsz hatása érződik az építmé
nyeken. A monda szerint, Mátyás 
király itt tarthatta ebeit…

Néztem a gyerekek arcát és 
arra gondoltam, vajon mi marad 
meg ezekből bennük? Értike a 
történelmi összefüggéseket? 

A rendhagyó órán láthattunk 
még reneszánsz sírkövet, egy 
reneszánsz hölgy fejdíszét és egy 
gyûrût. Egy biztos, gyorsan telt az 
idő ezen a színes órán, amelynek 
a végén Magyar Kálmán meg
jegyezte: „Lehet, hogy húsz év 
múlva, ti fogjátok feltárni az érdi 
kastélyokat”, majd megkérdezte: 

– Vane közületek, aki otthon 
a kertben ásott már, kutatott, és 
talált is valamit?

Többen jelentkeztek, az egyik 
diáklány be is vallotta: 

– Néha szoktam, de eddig még 
nem találtam cserepeken kívül 
semmit…

Egy másik: 
– Néhány csontra, sőt kopo

nyára is bukkantam.
Ki szeretne régész lenni? 

– kérdezte a hallgatóságtól Maitz 
Ferenc igazgató. Hárman jelent
keztek, mert mint elmondták, 
érdekesnek tartják ezt a szakmát, 
bár jól tudják, nagy türelem kell 
hozzá, és sokat kell tanulni. 

Az előadó, Magyar Kálmán 
ismét dicsérte a tanulók aktivi
tását, érdeklődését, a jó szer
vezést és hangoztatta, neki is 
élmény volt a lelkes diákokkal 
való találkozás. A következőket 
írta a vendégkönyvbe: „A magyar 
reneszánsz értékeinek a bemu
tatását örömmel végeztem egy 
hatodikos osztályban. A diákok 
közül három régész és több tör
ténelemtanár szeretne lenni, 
lehetséges, hogy az előadás is 
megerősítette őket a szándékuk
ban.” Ebben biztosak lehetünk, 
ezért is érdemes folytatni ezeket 
a rendhagyó történelem órákat, 
aminek a Körösiben több éves 
hagyománya van.

 Temesi László

Rendhagyó történelemóra a Körösiben

Régész szemmel Mátyás koráról
Magyar évezredek nyomába eredt egy igazi magyar 
régész-fõmúzeológus, Magyar Kálmán, aki „rendkí-
vüli” történelemórát tartott a Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában. Érd érdekes világa nyílt meg 
általa Mátyás korából, és az óra végére három kisdiák 
kapott kedvet a régészethez. 

 A gyerekek érdeklõdéssel hallgatták a neves régészt...
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Sikeres diákok, rájuk méltán 
büszke, felkészítő pedagógusa-
ik, iskolaigazgatók, intézmény- 
és városvezetők töltötték meg 
zsúfolásig a Polgárok Háza 
Dísztermét, hogy együtt osz-
tozzanak a kitüntetett tanulók 
örömében, azokéban, akik a 
győzelem és a siker élményét 
most újra átélhették egymás tár-
saságában is. Felemelő, nagy 
esemény ez az életükben, bár 
közülük sokan már nem elő-
ször vettek részt ezen a hagyo-
mányos év végi ünnepségen, 
hiszen korábbi eredményeik 
alapján már megkapták ugyan 
az emlékérmet, de újabb sike-
reik mellett sem lehet észre-
vétlenül elmenni, így ezekért 
egy díszoklevél és egy biztató 
kézszorítást mégis kiérdemel-
tek! Az önkormányzati rendelet 
szerint ugyanis, bármennyire 
gyakoriak is a kimagasló ered-
ményei, egy-egy diák mindösz-
sze kétszer kaphatja meg az 
Érd Kiváló Diákja emlékérmet. 

Egyszer általános iskolás, egy-
szer középiskolás korában. Az 
érdi közgyûlés 2007-ben a váro-
si kitüntetések rangjára emelte 
ezt az elismerést, amely azok-
nak az érdi általános és közép-
iskolában, valamint alapfokú 
mûvészetoktatási intézményben 
tanuló diákoknak adományoz-

ható, akik nemzetközi tanulmá-
nyi versenyen az első húsz, az 
oktatási minisztérium által kiírt 
és támogatott országos tanul-
mányi versenyen az első tíz, 
míg a megyei tanulmányi ver-
senyen az első három helyezés 
valamelyikét érték el. A tanulók 
az Eőry Emil szobrászmûvész 
által megalkotott, a Tudás és a 
Halhatatlanság Fáját ábrázoló 
bronzplakettet vehetik át sike-
reikért, diákéletükben tehát, 
legfeljebb kétszer. Amennyiben 
azonban eredményeik alapján 
ismét jogosultak lennének a 
kitüntetésre – ami igen gyako-
ri eset –, úgy a továbbiakban 
Díszoklevéllel jutalmazzák a 
további sikereiket. 

A 2013. évi ünnepség részt-
vevőit – a kitüntetett diákokat 
és felkészítő pedagógusaikat, 
Tóth Tamás alpolgármestert, 
Kéri Mihályt, az Oktatási és 
Mûvelődési Bizottság elnö-
két, Körmöczi Józsefnét a 
Polgármesteri Hivatal Humán 
Iroda vezetőjét, Sárközi Mártát, 
az Érdi Tankerület igazga-
tóját, valamint Pató Annát, 
az Érdi Tankerület referen-
sét – Kétszeriné Perlaki Csilla 
közmûvelődési referens 
köszöntötte. Elmondta, hogy 
a 2012/2013-as tanévben elért 
versenyeredményeiért 2013-ban 
összesen 26 diák kapja meg az 
Érd Kiváló Diákja emlékérmet, 
ugyanakkor még további 23 diák 
érdemelte volna ki ezt a magas 
rangú kitüntetést, de mivel ők 
már korábbi eredményeikért 
éremtulajdonosok lettek, így 
újabb teljesítményüket díszok-
levéllel ismeri el a város. Öt 
iskola – a Bolyai János Általános 
Iskola, az Érdligeti Általános 
Iskola, a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola, a Lukin László 

Általános Mûvészeti Iskola és a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
– tanulói kaptak 2013-ban kitün-
tetést, de átadása előtt még 
Szokolai Gergely harmonikajá-
tékával nyûgözte le a közönsé-
get. Az ifjú muzsikus már nem 
egy nemzetközi versenyen ért el 
dobogós helyezést. 

A városi elismeréseket ezúttal 
Tóth Tamás alpolgármestertől 
vehették át a diákok és peda-
gógusaik. Az alpolgármester 
rövid köszöntőjében kiemelte: 
Érd büszke a kimagasló ered-
ményt felmutató diákokra, és 
szívből gratulált mindenkinek, 
aki sikereket ért el a versenye-
ken. Hozzátette: nem szabad 
megfeledkezni azokról a peda-
gógusokról sem, akik a tehetsé-
ges diákokat felkészítik a meg-
mérettetésekre, őket is megilleti 
a dicséret és elismerés, majd 
további jó munkát, valamint 
hasonlóan szép eredményeket 
kívánt mindenkinek. 

Az idei kitüntettettek névsora 
következő:

Érd Kiváló Diákja emlékérmet 
kaptak megyei versenyeken elért 
eredményeikért: Vikár Bertalan, 
Nádasdy Bence, Tauber 
Boglárka, Mészáros Márton, 
Vaizer Petra, Bishof Lili, Bodnár 
Eszter, Csókási Aliz (Vörösmarty 
Mihály Gimnázium tanulói). 
Dömötör Nagy Dóra (Kőrösi 
iskola). Borka Vince, Kirilla 
Éva, Svinger Mátyás, Babits 
Bence (Érdligeti iskola), Mátyás 
Péter Tamás, Kelemen Fruzsina, 
Nagy-Székely Nikoletta, Szőke 
Gábor, Szántó Gergő, Dávid 
Márk (Bolyai iskola) 

Érd Kiváló Diákja emlékér-
met kaptak országos verse-
nyeken elért eredményeikért: 
Orova Blanka, Madár Ákos, 
Bartus Barbara, Jancsik Anna, 
Pozsgai Zsófia, Ripszám Emese, 
Bradács Kristóf (a Vörösmarty 
gimnázium tanulói).

Korábban már megkapták az 
emlékérmet, így újabb sikerei-
kért díszoklevéllel tüntették ki 
az alábbi tanulókat: megyei ver-
senyeken elért eredményekért: 
Erényi Júlia, Szolnoki Barna, 
Pelyva Dávid, Szilas Judit, 
Szokolai Csenge (Vörösmarty 
gimnázium tanulói); Kontra 
Dorottya (Kőrösi iskola); Kánnai 
Bálint, Rózsahegyi János, Süle 
Ármin, Darabos Ádám (Bolyai 
iskola tanulói). Országos verse-
nyen elért eredményeikért okle-
velet kaptak: Pálos Zsófia, Virágh 
Anna, Bartha Bálint, Pusztai 
Árpád, Nagy Kristóf Márk, 
Bosits Miklós (Vörösmarty gim-
názium tanulói); Tóth Márton, 
Tóth Barnabás (Lukin László 
AMI növendékei). Nemzetközi 
versenyen elért eredményekért 
oklevelet vett át: Bécsy Bence 
(Vörösmarty gimnázium), aki 
a Görögországban megtar-
tott Nemzetközi Diákolimpián 
ezüst érmet nyert. Szokolai 
Gergely és Szokolai Nándor 
(Lukin László AMI) a szerbiai 
és a horvátországi Nemzetközi 
Harmonikaversenyen értek el 
kimagasló eredményt. 

 Bálint Edit 

Csaknem félszáz tanuló kapott rangos városi kitüntetést

Érd kiváló diákjai 2013-ban
Hetedik alkalommal került sor az Érd Kiváló Diákja városi kitüntetés átadására azon 
tanulók részére, akik a 2012/2013-as tanévben kiemelkedõ sikereket értek el a kor-
osztályuknak megfelelõ, rangos tanulmányi és mûvészeti versenyeken. December 
17-én összesen 49 (illetve a csapatversenyeket figyelembe véve, még ennél is 
több) általános és középiskolai tanuló ért el olyan kimagasló eredményt, amellyel 
nemcsak saját magának és iskolájának, hanem Érdnek is dicsõséget szerzett.

A díszteremben diákok, pedagógusok, intézményvezetõk ünnepelték a sikeres tanulókat
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Öt iskola dicsekedhetett tavaly a legsikeresebb versenyeredményekkel - a 
diákok városi emlékérmet vagy díszoklevelet vettek át kimagasló eredmé-
nyeikért

Nemcsak a diákokat, hanem felkészítõ tanáraikat is elismerés illeti meg 
a kiváló eredményekért - õket oklevéllel és egy szál virággal köszöntötte 
Tóth Tamás alpolgármester

Szokolai Gergely harmonikajáté-
kával kezdõdött a hagyományos 
díjkiosztó ünnepség a Polgárok 
Házában

panoráma
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Az elmúlt hétvégén immáron 
hatodik alkalommal rendezte 
meg a Delta Röplabda SE azt 
a tornát, amely az idén 2014 
percig tartott a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola torna-
termében. A győzelmet, akár-
csak az elmúlt öt esztendőben, 
a Last Minute csapata szerezte 
meg.

Az, hogy „van valami” a 
Kőrösi tornatermében, már a 
parkolóban érezhető volt, hiszen 
vasárnap reggel akkora volt ott a 
forgalom, mintha éppen évnyi-
tót rendeznének az iskola falai 
között. Igaz, azt az eseményt 
nem kíséri sem labdapattogás, 
sem diadalordítás (az évnyitót 
különösen nem…). Az iskola 
tornatermében éppen az utolsó 
órájába fordult a pénteken éjjel, 
pontban 24 órakor kezdődött, 

2014 perces röplabda-mérkőzés. 
Másként számolva, csaknem 33 
és fél óra ez – nem kevés…

Dömötör László, az esemény 
főszervezője még a zárás előt-
ti percekben is oly energiával 
„szpíkerkedett”, mintha az első 
labdameneteknél tartanának 
a csapatok, pedig hol van az 
már…

– Azt hiszem, minden úgy 
ment, minden úgy sikerült, 
ahogy elterveztük. Sok mun-
kával, szaladgálással járt, de 
megérte, s nem csak amiatt, 
hogy jól érezték magukat a 
résztvevők, s a vendégeink, 
hanem azért is, mert ismét 
sikerült népszerûsítenünk a 
röplabdázást, ezt a kissé mosto-
hán kezelt sportágat – mondta 
László, aki óhatatlanul haza is 
beszélt egy kicsit, a szó szoros 

értelmében. A felesége ugyanis 
nem más, mint Mátrai-Dömötör 
Beáta, az egykori kiváló váloga-
tott játékos.

Õ sem maradt munka nélkül, 
bár az ő szemén nem csak a 
kialvatlanság látszott…

– Sajnos, történt egy sérü-
lés is, ami kivédhetetlen volt. 
Hajnalban egy fiatal, 16 éves fiú, 
a Csepelről érkezett Kapronyi 
Kristóf sérült meg. A jobb láb-
szárában szenvedett fáradásos 
törést, ami ellen nem is tudtunk 
volna mit tenni, ilyen előfor-
dul. Kórházba szállították őt, 
remélem, most már jobban van 
– mondta Bea.

Dömötör László a sportág 
népszerûsítéséről is beszélt az 
imént. Ennek a bizonyosságáról 
legjobban a tornaterem zsúfo-
lásig telt karzata, valamint az 
érdeklődők száma és „minősé-
ge” árulkodott. Ott volt a dísz-
vendégek között a 86 évéből 
akár egy tizest is letagadható 
Kotsis Attiláné, a női röplabda-
válogatott egykori sikerkapitá-
nya, aki három olimpián irá-
nyította a „csajokat”. Ott volt 

Tatár Mihály, a legeredménye-
sebb magyar röplabdázó, az 
Eb-ezüstérmes, az olimpiai 6. 
helyezett egykori világklasszis.

Szinte összecsengett minden 
szavuk, amikor a sportágról, 
s az érdi 2014-esről kérdeztük 
őket.

– Sok ilyen eseményre, ilyen 
szervezőkre és ilyen önkor-
mányzatra lenne szükség ahhoz, 
hogy a sportág ismét eljusson 
arra a szintre, amely megilleti. 
Ez a kezdeményezés csodás, 
ennél jobban nem lehet test-
közelbe hozni a röpit. Nagyon 
sokan jöttek el, jóval többen, 
mint tavaly, ami jelzi, hogy nem 
csupán a Dömötör házaspár érzi 
sajátjának a maratonit, hanem a 
város is – mondta a sportág két 
legendás alakja.

Ami pedig az odafigyelést ille-
ti… T. Mészáros András polgár-
mester ott volt pénteken éjjel, 
az első labdamenetnél is, s ott 
a végén, a hajrában is. Akárcsak 
tavaly januárban.

– Számomra azért is külön-
leges ez az esemény, mert aki 
vállalta ezt, annak bizonyára 
nem csupán a sportpályán, de 
az életben is határozott célja 
van, el akar érni valamit, el akar 
jutni valahová. A szervezőknek 
csak annyit kívánok, hogy jövő-
re legyen szûk a Kőrösi torna-
terme. Ez ugyanis azt jelentené, 
hogy az ideinél is több csapat 
nevezett be a 2015-ös röplabda-
maratonra.

A győzelmet az aranyérem-
halmozó, az eddigi valameny-
nyi tornán az élen végzett Last 
Minute szerezte meg.

– Lassan fóbiája lesz tőlük az 
ellenfeleknek, s minél jobban 
akarnak nyerni ellenük, annál 
kevésbé sikerül. Tény persze az 
is, hogy valóban az ő csapatuk 
a legegységesebb. Véletlenül 
ugyanis nem lehet nyerni hat 
egymást követő évben – mondja 
Bea, s ha ő így látja, akkor az így 
is van…  Róth Ferenc

Janika, Rizsa, Joel
Negyven fölött járó olvasóinknak ismerős lehet e három bece-
név. Ha netán mégsem, hadd áruljuk el, olimpiai bajnokokról 
van szó, s nem is akármilyen sportág képviselőiről. Az egyik 
„legmagyarabb”, az öttusa klasszisai ők. Janika, Martinek 
János, az egyéni verseny aranyérmese volt az 1988-as szöuli 
olimpián. A csapatverseny után pedig Janika mellett Rizsa 
– Mizsér Attila – és Joel – Fábián László – állhatott a dobogó 
legmagasabb fokára, nekik szólt a Himnusz és a vastaps.

És vastapsot kapott most is a három egykori bajnok, amikor 
bemutatták őket, miközben díjakat, érmeket, serlegeket adtak 
át az arra érdemes csapatoknak.

Martinek Janika eredeti, megvalósításra méltó ötlettel állt 
elő a szervezőknek.

– Ha azt akarjátok, hogy ne csak szurkoljanak a nézők, 
de nevessenek is, akkor jövőre, az utolsó labdamenet után 
rendezzetek egy mérkőzést azoknak az egykori, ismert spor-
tolóknak, akik korábban még sosem röpiztek. Garantált lesz a 
jó szórakozás…

A legjobbak
A tízcsapatos torna végeredménye:  
1. Last Minute, 2. Meteor, 3. Ennyi. 

A legjobb férfi játékos:   Szabó Gergely.
Női:   Dózsa Renáta. 
A legjobb érdi férfi játékos:   Vidor Balázs. 
Női:   Ostorházi Noémi.

Tíz csapat játszott, 2014 percig pattogott a labda

Röplabdaünnep a Kõrösiben
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Meghívó

Az érdi Irodalomkedvelők klubja szeretettel meghívja Önt,
 kedves családját és barátait

a 2014. január 14-én 18 órakor kezdődő

Sen. dr. Lehoczky Győző: 
 In memoriam Nagymarosi gesztenyés 

c. könyvének bemutatójára.

A beszélgetést Habos László vezeti.
Partnerei: dr. Lehoczky János 

 és dr. Karácsony István.
Közreműködnek: 

Parragh Enikő zenetanár /fuvola/
Molnár Gergő tanuló /gitár/

IRKA-tagok  (felolvasás)

Helyszín: 
Szepes Gyula Művelődési Központ

(Érd, Alsó utca 9.)

Meghívó – Pozivnica
Érdi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghívja 

Önt és családját, barátait a 2014. február 8-án este 19 órakor 

kezdődő Hagyományőrző Rác Bálra. 

Helyszín:  Finta Rendezvényház: Érd, Velencei út 29.

Fellépők:  Zorica Tánccsoport Ercsiből

                 Jorgován Ercsi Rác kórus

                 Komsije Tököli Népdalkör 

Zenét szolgáltatja:  Pinka Band Szentpéterfáról

Belépő: 1000-Ft. Bál jellege: batyus bál, a helyszínen büfé üze-

mel. Sorsolásra tombolatárgyakat elfogadunk. A helyfoglalás 

érkezési sorrendben történik. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Jegyek elővételben vásárolhatók:  

Antunovits Antal: 20-363-8498

Weszelovits Istvánné: 20-371-6566

mozaik
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Elindult a tema.hu webshop.
Olvasóink féláron vásárolhatnak termékeink közül.

Részletek: tema.hu/webshop

016 CSALÁDI PIHENÉS ZEMPLÉN SZÍVÉBEN

Akciós ár:
34.940 Ft

Listaár: 
69.880 Ft

Magita Hotel*** és Étterem
Erdőbénye, Mátyás király u. 49. 
Tel.: 06/47/536-400
E-mail: info@hotel-magita.hu

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

017 ÍZELÍTŐ ZEMPLÉN SZÉPSÉGEIBŐL 

Akciós ár:
23.090 Ft

Listaár: 
46.180 Ft

Magita Hotel*** és Étterem
Erdőbénye, Mátyás király u. 49. 
Tel.: 06/47/536-400
E-mail: info@hotel-magita.hu

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

020 PIHENÉS LILLAFÜRED KAPUJÁBAN 

Akciós ár:
13.500 Ft

Listaár: 
27.000 Ft

LILLAFÜRED KAPUJA HOTEL ÉTTEREM 
Cím: 3535 Miskolc Partos 
14. Telefon/Fax: 46/339-423 
Mobilszám: 30/9681-045 

Pihenés Lillafüred Ka-
puja Hotelben, 3nap/2 
éjszakára, 2 fő részére, 
reggelivel, egyszeri 
szauna és 
biliárdhasználattal. 

032 MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

Akciós ár:
47.950 Ft

Listaár: 
95.900 Ft

Luxus Tanya 
3348 Szilvásvárad, 
Bem József u. 15. 
Tel: +36 70 230 4202

Élvezze a vidéki 
hangulatot, Luxus 
Apartmanban, well-
ness használattal 
Szilvásváradon! 
2 fő/3 éj/4 nap

018 PIHENÉS AZ ASZÚ SZÜLŐFALUJÁBAN 

Akciós ár:
21.340 Ft

Listaár: 
42.680 Ft

Magita Hotel*** és Étterem
Erdőbénye, Mátyás király u. 49. 
Tel.: 06/47/536-400
E-mail: info@hotel-magita.hu

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

097 CSALÁDI CSOBBANÁS SÁRVÁRON

Akciós ár:
25.100 Ft

Listaár: 
50.200 Ft

Tinódi Hotel és Étterem***
9600 Sárvár, Hunyadi út 11.
Tel: +3695/320225
www.tinodihotel.hu

2 éj szállás félpanziós 
ellátással, 2 felnőtt
+ 2 gyerek részére
(16 éves korig)

033 COUNTRY ÜDÜLÉS SZILVÁSVÁRADON

Akciós ár:
24.950 Ft

Listaár: 
49.900 Ft

Luxus Tanya 
3348 Szilvásvárad, 
Bem József u. 15. 
Tel: +36 70 230 4202

Élvezze a vidéki 
hangulatot, Country 
Apartmanban, well-
ness használattal 
Szilvásváradon! 
2 fő/3 éj/4 nap

035 TÉLI PIHENÉS HÉVÍZEN

Akciós ár:
39.300 Ft

Listaár: 
78.600 Ft

Hotel Aquamarin
8380 Hévíz, Honvéd u. 14. 
www.hotelaquamarin.hu
Tel.: 06-83/545-979

Legyen friss télen is! 
Kényeztesse testét-
lelkét Hévízen a Hotel 
Aquamarin simogató 
termálvizében.

040 ŐSZI ÁRHULLÁS A VENUS HOTELBEN

Akciós ár:
29.900 Ft

Listaár: 
59.900 Ft

8749 Zalakaros, Sport u. 10.
Tel.: 06-93/540-140
Mobil: 06-30/383-59-69 
www.wellnesshotelaphrodite.hu

Őszi árhullás a Venus 
Hotel Zalakaroson 3 
nap/2 éjszaka szállás 
2 fő részére Venus*** 
kétágyas szobában 
reggelis ellátással. 

043 3 ÉJSZAKA A JAGELLO HOTELBEN

Akciós ár:
20.000 Ft

Listaár: 
40.000 Ft1124 Budapest, Jagelló út 38. 

Telefon: +36-1-248-27-80

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

022 KEDVEZMÉNYES ELMÉLETI TANFOLYAM

Akciós ár:
15.000 Ft

Listaár: 
30.000 Ft

Az iskola irodája és tanterme Érd, 
Diósdi u. 8. /sétáló utca/ Nyitva 
hétfőtől péntekig: 13:00 - 17:00 
Telefon: 06-20-805-0838 
Email: info@hubaijogsi.hu
http://www.hubaijogsi.hu

Hubai Autósiskola 
Érden a legkedvezőbb 
áron. Nyugodt, 
türelmes oktatók.

094 ANTIK RÓMAI WELLNESS HÉTVÉGE 

Akciós ár:
41.200 Ft

Listaár: 
82.400 Ft

Kék Duna Wellness Hotel:
2300 Ráckeve, Dömsödi út 1-3.
Tel: 06-30-633-6984,
assist@wellnesshotel.hu, 
www.wellnesshotel.hu 

Ajánljuk azoknak, 
akik a hagyományos 
wellnessnél izgalma-
sabb és különlegesebb 
élményre vágynak.
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ABLAK-AJTÓ

ÁLLÁS

Érd, Bajcsy Zs. u. 116. Életerõ 
Központba egészségmegõrzéssel fog-
lalkozó (masszõr, természetgyógyász, 
stb.) kollégák jelentkezését várjuk. 
Telefonszám:06 30 261 2099

ÁLLATORVOS

AUTÓBONTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS



GARÁZS

Érd központjában, jó megközelítésû 
30 m²-es garázs kiadó. T:06 30 324 
4981

GUMISZERVIZ

GYÁSZJELENTÉS

GYÜMÖLCS

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Érd kp-i 3 szobás téglalakás eladó + 
garázs, klíma, padlás, kertrész, házcse-
re is lehet. T:06 30 4917 268

Családi ház eladó Érd, Rába utcában, 
150 N-öl telken, 2 szobás. T:06 30 
369 7255

JÁRMÛ

KERT

KIADÓ

Érden a Diósdi úton 55 m² I. emeleti 
társasházi lakás 2014. februártól kiadó. 
T:06 70 312 5863

Érden kiadó ház nappali+másfél 
szoba két fürdõszobával. Tel.: 20 
9348834

Kiadó egy szoba összkomfortos ház 
almérõórákkal, bútorozva. T:0630 954 
4671

Érden a lakótelepen 1+2 félszobás, 
klímás lakás 50 E Ft+rezsi+2 hó kau-
cióért kiadó. T:06 30 234 4761

Érden, felújított kis ház kiadó szoba, 
konyha, fürdõszoba, udvar. 50 E Ft/
hó+rezsi+1 hónap kaució. T:06 70 
543 8982

Érden másfél szobás lakótelepi lakás 
40 E Ft+rezsi+1 hó kaucióért kiadó. 
T:06 20 480 4572

Érden kül. bejár. lakrész kiadó 1 
fõnek rezsivel együtt 49 E Ft, kaució 
nincs, jó közl. T:06 70 513 9174

Érden Szent-István u. 44. 63 m²-
es 5 éves lakás, terasszal kiadó. 
Kerthasználat, kocsibeállási lehetõség, 
külön mérõórák. 60 E Ft+rezsi+1 hó 
kaució. T:06 70 384 6299

Parkváros:2 szobás cirkófûtés, új 
nyílászárók, el. kapu, fed. gk.tároló 65 E 
Ft+rezsi+2x kaució. T:20 5289123

























KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

Érd központjában, Rotunda Üzlet-
házban, Budai útra nézõ 25 m²-es üzlet-
helyiség kiadó. Érdeklõdni: 06 20 941 
9606

KÖLTÖZTETÉS

KONTÉNER

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT VÁLLAL

Takarítást gyakorlattal, referenciával., 
idõseknek bevásárlást, gyermekfelügye-
letet vállalok, autóval rendelkezem. T:06 
30 9703 593

OKTATÁS

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára 
felkészítés tapasztalt, diplomás nyelvta-
nárnál. T:06 70 235 3386

SZIPPANTÁS







SZOLGÁLTATÁS

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

TÁRSKERESÕ

TETÕSZERVIZ

TÛZIFA

TV JAVÍTÁS



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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Még a 2014‑es esztendő első nap‑
jai előtt visszazökkenhettünk a 
normális, bajnoki kerékvágásba. 
A világbajnokság emlékeivel, a 
karácsonyi ünnepek után, ismét 
a sporté, a kézilabdáé lett a fősze‑
rep. A magyar válogatott a mini‑
mális célkitûzését bár teljesítette 
a szerbiai seregszemlén, mégis 
felemás érzések keringhettek a 
szurkolókban, ám mostanra a 
szereplők visszatértek egyesüle‑
teikbe. A világbajnokságot meg‑
járt két érdi, Szekeres Klára és 
Triscsuk Krisztina is így tett és 
büszkén lehet kijelenteni, egyi‑
kük sem epizodista szerephez 
jutott az együttesben. A hazaiak 
gesztusa pedig külön kiemelen‑
dő: a mérkőzés előtt virágcsokor‑
ral köszöntötték a két játékost.

Nem feltétlenül jelentett gon‑
dot, hogy nem máris egy rang‑
adóval kellett visszacsöppenni a 
bajnoki küzdelmekbe. Az Eger 
ugyanis eddig hiába küzdött 
mindvégig becsülettel a pont‑

vadászatban, az utolsó helyen 
szerénykedik, sikerélmény nél‑
kül. Már a nyár végén Érden is 
komoly különbség mutatkozott 
az alakulatok között, a két pont 
megszerzése a kötelező feladat 
besorolást kaphatta. Az ünne‑
pek okozta esetleges koncent‑
rációhiány egy cseppet sem lát‑
szódott Szabó Edina csapatán, 
sőt, ellentmondást nem tûrően 
kezdett az első percektől kezdve. 
Stabil kezdővel, védekezésben 
és támadásban is ugyanolyan 
felállásban öt gól virított a ven‑
dégek neve mellett, miközben 
az Eszterházy csak egy találatra 
volt képes. Nem sokáig mutat‑
ta megszeppent oldalát a ven‑
déglátó, rögvest épített egy jobb 
periódust, amit viszont már 4‑1‑
re megnyert, így szoros volt az 
összecsapás az első félidő dere‑
kán. A gyenge csapateredmény‑
hez képest Bárány Krisztina és 
Pados Mónika nem hiába állnak 
igen előkelő helyen a góllövő‑

listán, egy‑egy megmozdulásuk‑
kal óvatosságra intették az érdi 
védőket. A vendégek a visszafo‑
gottabb szakasz után növeltek 
a tempón, a világbajnokságról 
távolmaradó Klivinyi Kinga fel‑
tétlenül jelezte, minél hamarabb 
érdemes vele számolni a nemzeti 
csapatnál. Mellé elsősorban Alja 
Koren zárkózott fel, aki újfent 
roppant gólerős játékkal jelent‑
kezett, a 7‑15‑ös állás semmiféle 
különösebb izgalomra nem adott 
okot. Az egrieknél két új szerze‑
mény, Petrovics Gerda, valamint 
a kapus Ferenczi Annamária is 
igyekezett szorgoskodni, ám 
közben az élete második női 
NB I‑es mérkőzésén ténykedő 
Buza‑Pinizsi bírópáros azonnali 
piros lappal állította ki Tatjana 
Trbovicsot. Az Eger első számú 
és egyetlen tényleges beállója 
nélkül küzdött tovább, helyét az 
átlövőként játszó Gyimesi Kitti 
vette át. A magabiztos előny 
tudatában Oláh Nóra irányított 
tovább, az Eszterházy pedig 
valamelyest csökkenteni tudta 
jelentős hátrányát.

Cserék sorával folytatódott 
a találkozó: Szekeres Klára, 
Triscsuk Krisztina, Szara 
Vukcsevics és Janurik Kinga 
is beállt, ám az Eger olykor 
hősies védekezést mutatott be. 
Természetesen hiába a maga‑
biztos fölény, az első félidőben 
kapott 14 gól Szabó Edina tet‑
szését sem nyerhette el, a félidő 
közepétől ismét jelentős előny 
kidolgozásába fogtak a narancs‑
sárgák. Balog Beáta zsinórban 
háromszor talált be az amúgy jól 
védő Ferenczi Annamáriának. 
Érkezett a két átlövőtől, Klivinyi 
Kingától és Kovács Annától is 

Egy sima, egy fordított – ötgólos gyõzelmeket aratott az ÉRD

Boldog óév, boldog újév
találat, a hajrára tehát minden 
lényeges kérdés eldőlt, már csak 
a különbség maradt kérdéses. Az 
utolsó pillanatok viszont inkább 
az Egernek sikerültek jobban, 
Herczeg Béla alakulata pár köny‑
nyebb góllal kozmetikázott az 
eredményen.

Az óév utolsó találkozó‑
ján tehát az ÉRD magabiztos 
játékkal, az összes benevezett 
mezőnyjátékost gólszerzőként 
felvonultatva, valamint végig 
uralva a mérkőzést megszerezte 
a bekalkulált két pontot, maga‑
biztosan készülve a zsúfolt janu‑
árra.

Eszterházy KFSC-Globál Safe 
– ÉRD 27-32 (14-19)
Eger, Eszterházy Sportcsarnok, 
300 néző
Játékvezetők: Buza Bence, 
Pinizsi Tamás
Eger: Fekete Dorina, Ferenczi 
Annamária (kapusok), Gyimesi 
Kitti 1, Gasková Réka, Molnár 
Nikolett 3, Bárkai Bianka, 
Bárány Krisztina 7 (2), Hárs 
Adél 5, Héjjas Tímea 1, Pados 
Mónika 5 (1), Tatjana Trbovics 
1, Kovács Viktória 1, Marija 
Todorovics, Petrovics Gerda 3
Vezetőedző: Herczeg Béla
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 1, Triscsuk Krisztina 
2, Kovács Anna 3, Szara 
Vukcsevics 1, Balog Beáta 4, 
Szekeres Klára 1, Kisfaludy 
Anett 4, Klivinyi Kinga 6, Wolf 
Alexandra 3 (3), Oláh Nóra 1, 
Alja Koren 4, Bognár Barbara 2
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 4/3, ill. 4/3
Kiállítások: 4 (piros lap: Tatjana 
Trbovics 22. perc), ill. 6 perc

„Kint a pályán mindenki vár, 
szurkolni jöttünk most értetek” 
– szólt az ÉRD hivatalos himnu‑
sza, Gidófalvy Attila jóvoltából, 
aki ezúttal mutatta be szerzemé‑
nyét a félidőben. Valóban min‑
denki a pályára várta a hazai 
együttes játékosait, a hazai szur‑
kolók már szomjazták, hogy 
ismét akcióban lássák kedven‑
ceiket. Sokan voltak kíváncsiak 
az összecsapásra, nyilvánvalóan 
azért is, mert a két csapat pár‑
harca mindig presztízsrangadó. 
A Siófok felszabadultan készü‑
lődhetett, hiszen meglepetésre 
hatalmas különbségû vereséggel 
küldte vissza Székesfehérvárra 
ellenfelét az előző fordulóban. 
A somogyiak pocsék szezonkez‑
det után kûzdötték fel magu‑
kat a középmezőnybe, játékuk 
egyre több biztató elemet tartal‑
mazott, de ugyanez igaz volt a 
narancssárgákra is, akik már a 
felsőházban tanyáztak – remélve 

az újabb két pont begyûjtését a 
találkozón.

Nem sokat teketóriáztak a 
felek, azonnal komolyan meg‑
dolgoztatták Oguntoye Viktóriát 
és Futaki Hajnalkát és min‑
den percre jutott egy találat is. 
A minimális siófoki előny után 
érkezett három hazai gól, ami 
már sokkal jobban tetszett a 
közönségnek. A Balaton parti‑
aktól különösen Bogdanovics 
Annamária iparkodott meccsben 
tartani csapatát és ez a feladat 
jól is sikerült. Hullámzott a talál‑
kozó, az eredményjelző szinte 
percenként a másik fél vezetését 
mutatta, ráadásul a Siófok a félidő 
derekán magához ragadta a kez‑
deményezést. A vendégek tizen‑
négyese szárnyalt, együttese gól‑
jainak felét tudhatta magáénak, 
semlegesítése nem ment zökke‑
nőmentesen. A narancssárgában 
is fokozatosan javuló formát 
mutató és az utóbbi fordulókban 
minden esetben csapata egyik 
legeredményesebb tagjának 
számító Klivinyi Kinga mellé 
aztán Triscsuk Krisztina zárkó‑
zott fel. Egyszerûen képtelenek 
voltak elszakadni egymástól a 
riválisok, emiatt végig rendkívül 
szórakoztató és feszült volt a 
csata. Aggasztó lehetett az ÉRD 
számára, hogy Léránt Vivien is 
megtalálta az utat a vendéglátók 
kapujába, akik a vendégek e két 
kiváló teljesítménye miatt nem 
tudták megszerezni a vezetést 
a félidőre.

A szünetben pedig felcsen‑
dült a már említett ÉRD induló, 
ha lehet, még inkább felhevít‑
ve a csarnok légkörét. Úgy tûnt 
azonban, hogy a siófoki hölgyek 
mindenképpen fejükbe vették, 
elrontják a hazaiak kedvét. 
Oguntoye Viktória védései elle‑
nére a vendégek kíméletlenül 
kihasználták Szabó Edina csapa‑
tának bakijait, könnyû találato‑
kat szerezve belőlük. A kétgólos 
különbséghez eddig nem vol‑
tak szokva a játékosok, a hely‑
zet pedig láthatóan nem ízlett 
az érdieknek, akik csak ebből 
a távolságból tudták üldözni a 
riválist. Sőt, a félidő közepére, 
az utolsó negyedóra előtt kez‑
dett aggasztóvá válni a helyzet, 
a Siófok ugyanis erőszakos és 
elszánt játékkal kapaszkodott 
a két pontba. A frontvonalak 
átmenetileg megmerevedtek, 
majd előbújt a rendkívül haté‑
kony érdi védekezés, immár 
többször is megálljt parancsolva 
a Bogdanovics‑Léránt tandem‑
nek. Ebben a szakaszban külön 
ki kell emelni Balog Beáta és 
Kovács Anna nevét, előbbi mind 
megszokott pozíciójából, a szél‑
ről, mind pedig a büntetővonal‑
ról is kíméletlenül és eredmé‑
nyesen tüzelt, a balkezes átlövő 
pedig nem először mentette már 
meg csapatát szorult helyzetben. 
Az utolsó tíz percben Alja Koren 
gólja detonátorként hatott, talpra 
ugrasztva a csarnok közönségét. 
Ismét jött Balog Beáta és Kovács 
Anna, valamint Bognár Barbara, 

aki nagyon taktikusan harcolt 
ki emberelőnyt a hazaiaknak, 
Lukács Viktória és Varga Nikolett 
kétperces büntetése miatt. Ebből 
a helyzetből már nem tudott 
talpra állni a vendég gárda, az 
utolsó momentumok rendre érdi 
oldalon sikerültek.

A sportág kiváló propagandá‑
ja volt ez a mérkőzés, amely 
nem nélkülözte a feszültséget, 
az izgalmakat, a drámát, de a 
legfontosabb mégis az volt, hogy 
a két pont begyûjtésével az ÉRD 
elszakadt az ötödik helyen álló 
és vereséget szenvedő Váctól, 
így az üldözőboly leszakadt a 
felsőháztól.

ÉRD – Siófok KC-Galerius 
Fürdő 33-28 (15-15)
Érd, Városi Sportcsarnok, 1600 
néző
Játékvezetők: Medve Róbert, 
Nagy I. László
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine, Triscsuk Krisztina 
5, Kovács Anna 7, Szara 
Vukcsevics, Balog Beáta 7 (3), 
Szekeres Klára 2, Kisfaludy 
Anett 1, Klivinyi Kinga 5, Wolf 
Alexandra 1 (1), Oláh Nóra, 
Alja Koren 4, Bognár Barbara 1
Vezetőedző: Szabó Edina
Siófok: Futaki Hajnalka, Nagy 
Éva, Pastrovics Melinda (kapu-
sok), Dajka Bettina, Varga 
Nikolett, Léránt Vivien 8, 
Szabadfi Ágnes 2, Szalai Babett, 
Bogdanovics Annamária 8 
(2), Polics Tímea, Deáki Dóra, 
Németh Csilla, Lukács Viktória 
3, Erdősi Ildikó 5, Szamoránsky 
Anikó 2, Termány Rita
Vezetőedző: Golovin Vlagyimir
Hétméteresek: 5/4, ill. 2/2
Kiállítások: 8, ill. 14 perc

A 12. forduló további  
mérkőzései:
MTK-Budapest – Ipress Center-
Vác 21-31 (12-18)
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– Fehérvár KC 33-21 (16-9)
Dunaújvárosi Kohász KA - 
Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC 30-25 (13-13)

A 13. forduló további  
mérkőzései:
Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC – Eszterházy KFSC-
Globál Safe 37-19 (18-11)
Ipress Center-Vác – Dunaújvá-
rosi Kohász KA 23-24 (12-10)
Fehérvár KC – Győri Audi ETO 
KC 26-33 (15-11)
DVSC-TVP – MTK-Budapest 
33–22 (17–10)
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– Budapest Bank-Békéscsaba 
38–28 (19–15)

AZ ÉRD a következő for‑
dulóban, szintén a Városi 
Sportcsarnokban a Veszprém 
Barabás Duna Takarék KC gárdá‑
ját látja vendégül. A mérkőzést 
január 11‑én 18 órától rendezik.

 Szarka András

Bognár Barbarát nem kímélték, de az összes sérelmét elfeledhette a meccs 
végén

A MOBIS PARTS EUROPE
Magyarországi Fióktelepe
újonnan induló csapatába Érdre
RAKTÁROSOKAT keres

Miért érdemes homeopátiával 
gyógyulni? Mert elkerülhetők azok 
a kémiai mellékhatások, melyeket 
a hagyományos gyógyszeres keze-
lés alatt elszenvedhet. Biztonsággal 
szedhetik várandós kismamák, cse-
csemők, idősek. 

Milyen betegségekre használha-
tó a homeopátia? Kezelhetők he-
veny betegségek (torokgyulladás, 

nátha, hasmenés, influenza …) és krónikus vagy vissza-
térő panaszok (pl. fejfájás, menstruációs, klimax pana-
szok, fejlődési elmaradás, alvászavar, allergia …). 

Tudta, hogy az 1831-es magyarországi kolerajárvány-
ban a homeopátiához fordulók közül 92% meggyógyult, 
míg a hagyományos terápiánál a halandóság 2/3-os volt?

Tudta, hogy több híres magyarnak homeopátiás or-
vosa volt? Széchenyi Istvánnak, Kossuth Lajosnak, a 
Batthyány és Wesselényi családnak. Homeopátiás kór-
házak is működtek pl. Kőszegen, Gyöngyösön. 

Ki alkotta meg a homeopátiát? Már Hippokratesz em-
lítette a homeopátiát, de rendszerbe egy német orvos-
gyógyszerész, Samuel Hahnemann foglalta, több mint 
200 évvel ezelőtt.

Miből és hogyan készülnek a homeopátiás gyógy-
szerek? Növényi, ásványi, kisebb részben állati erede-
tűek, kémiai átalakítás nélküli alapanyagból készülnek. 
Sorozathígításon esnek át, minden hígításnál ún. dinami-
zálás történik az oldattal, ha ez a lépés kimarad, a gyógy-
szer hatástalan lesz. Törzskönyvezett gyógyszerek lévén 
patikában vásárolhatóak meg.

Hogyan fejti ki hatását? A pontos hatásmechanizmus 
még nem tisztázott, de az biztos, hogy nem kémiai, ha-
nem energetikai-informatikai módon hat. A szervezet ön-
gyógyító mechanizmusát stimulálja.

Miből áll egy állapotfelmérés a homeopata orvosnál? 
Heveny betegségnél (pl. influenza), a vizsgálat és kikérde-
zés az aktuális tünetekre korlátozódik, általában 20 percen 
belül megtalálható a javasolt szer. Krónikus panaszoknál a 
kikérdezés legalább 1,5 órát vesz igénybe, mivel szükséges 
megtudni a többi szerv működésének jellegzetességeit. A 
gyógyszerválasztásnál fontosak az olyan jelek, melyeket 
csak a páciens figyelhet meg saját magán. Pl.: a torokfá-
jás égő-e vagy szúró, a fejfájás folyamatos-e vagy napszak-
hoz kötött, rontja-e a fejfájást a fekvés, a meleg szoba stb.

Ha többet szeretne megtudni a homeopátiáról, keres-
se a cikk íróját, aki szívesen tart előadásokat csoportok-
nak.  

Dr. Heiczman Ágnes, homeopata orvos Érden
www.homeopatiaorvos.hu, 06 23 367 253 (H, K, Cs, P: 9-10 h)

Homeopátiás gyógymód – szelíden hatékony


