
XXIV. évfolyam, 2. szám 2014. január 16.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Házi átemelõk
Megvan a forrás a házi átemelõk központi 
beszerzéséhez és telepítéséhez.

2

Kérdések és válaszok
Csatornázással kapcsolatos kérdésekre Simó 
Károly, a társulat elnökhelyettese válaszolt.

5

Elhurcoltakra emlékeztek

Az 1945 januárjában elhurcolt érdi és környékbeli fiúkra, férfiakra emlékezett a város 
múlt vasárnap. A gyûjtõtáborokban, szovjet munkatelepeken többségük elpusztult, 
aki pedig hazaért, évtizedekig hallgatni kényszerült. Sorsuk szerencsére nem merült 
feledésbe; ahogy beszédében Aradszki András országgyûlési képviselõ fogalma-
zott: az emlékezés mindennél fontosabb, hogy soha többé ne következhessen be 
efféle szörnyûség. Rajtunk múlik, hogy ez a szellemiség visszatér-e még egyszer 
Magyarországra – hangsúlyozta.  3. oldal

Sumósok és birkózók versenye
Rangos versenyek színhe-
lye volt az év kezdete után 
nem sokkal Érd. Birkózók 
és sumózók randevúztak 
egymással a Batthyányi 
Általános Iskola torna-
csarnokában, ahol a ma-
gyarokon kívül jelentõs 
nemzetközi mezõny gyûlt 
össze. A kétnapos ren-
dezvényen szép érdi sike-
rek születtek. A versenyt 
Hegedûs Csaba olimpiai 
bajnok, a Magyar Birkózó 
Szövetség elnöke nyitotta 
meg. 12. oldal

Újabb érdi gyõzelem

Jó mecset, nagyon magas színvonalú taktikai csatát 
nyert meg az ÉRD a veszprémiek ellen, harmadszorra 
tartva az ellenfelet a lélektani 20 kapott gól alatt, ami 
kitûnõ teljesítmény, egyúttal egymás után harmad-
szor nyert ötgólos különbséggel. Az újabb két pont 
megszerzésével a tabella állása nem változott, ami 
azt jelenti, a következõ két, Vác és DVSC elleni csaták 
behúzásával a felsõházi tagság is eldõlhet. 13. oldal

Jelöletlen kutyák
A menhelyre kerülõ kutyák hatvan százalé-
ka nem azonosítható.

11

Gyerekfoci
A legfiatalabbak részére rendeztek labdarúgó 
teremtornákat a múlt év utolső napjaiban.

11 Koncert

A szilveszteri fárasztó, de 
vidám hangulatú boros, 
pezsgõs mulatságra a 
legjobb gyógyír január 1-
jén a hagyományos bécsi 
koncert. Újabban azonban 
– egy héttel késõbb – sze-
rényebb érdi társa igyek-
szik bennünket „kigyógyí-
tani” az elmúlt (egész) évi 
hajszából. Az új esztendõ 
nem kezdõdhet jobban, 
mint egy zenei élmény-
nyel… 4. oldal

Fórum
A rezsicsökkentés  

megvédésérõl
A Fidesz Érdi Szervezete 
szeretettel vár minden 

érdeklődőt 
a rezsicsökkentés 

 megvédéséről szóló  
érdi fórumra.

Időpont: 
2014. január 23., 17 óra

Helyszín: 
Szepes Gyula Művelődési 

Központ 
(Érd, Alsó u. 8.)

Vendég: 
Bánki Erik  

EU képviselő

Részletek az Ascent Hallásszalonokban. Érd, Budai út 28. (06 23) 362 351
II. X., Kőrösi Csoma S. út 40. (06 1) 261 1909
XI. XX., Kossuth Lajos u. 31/A. (06 1) 283 3356

A beszédet kiemelő Starkey Tour
mini digitális hallókészülékünk
most 70% kedvezménnyel
elérhető, amíg a készlet tart.

Digitális átállással
most sok pénzt spórolhat!

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Amerika vezető
hallókészülékei

Ingyenes hallásvizsgálat



azt most még nem lehet meg-
mondani, ugyanis a készülékek-
re közbeszerzési pályázatot ír ki 
a társulás. 

– Ehhez pontosan tudnunk 
kell, hogy hány átemelőre van 
szükség. Kérjük tehát azokat, 
akik tudják (vagy sejtik), hogy 
náluk a csatornabekötés csak 
átemelővel valósítható meg, 
készíttessenek tervet valame-
lyik akkreditált mérnökkel, 
és töltsék ki az Alispán utcai 
ügyfélszolgálaton beszerez-
hető és leadható igénylőlapot. 
Az igényléshez mindenképp 
csatolni kell a tervet, ugyanis 
csak a mûszakilag igazolt igé-
nyeket tudjuk kielégíteni. Az 
érintetteknek igazolniuk kell 
a tulajdonjogot is (a tulajdoni 
lap másolatával), illetőleg azt, 
hogy fizetik az érdekeltségi 
hozzájárulást. Ezeket a doku-
mentumokat február 28-ig lehet 
benyújtani, ezt követően elin-
dítjuk a közbeszerzést. Az eljá-
rás körülbelül két hónapot vesz 
majd igénybe, így tavasz végén, 
nyár elején megkezdődhet az 
átemelők beszerelése – mondta 
a polgármester, aki kérdésünk-
re hangsúlyozta azt is: ha a 
közbeszerzési eljárás esetleges 
elhúzódása miatt, azaz önhibá-
jukon kívül nem tudnak rákötni 
az érintett lakók határidőig a 
közcsatornára, nem kell talajter-
helési díjat fizetniük. 

T. Mészáros András arra a 
kérdésünkre, mi lesz a már 
megvásárolt, sőt, esetenként be 
is üzemelt lakossági átemelők-
kel, elmondta: a jogászok meg-
találják a megoldást arra, hogy 
ezeket az ingatlantulajdonoso-
kat kártalanítsák. 

– Jelenleg úgy tudom elkép-
zelni, hogy azok, akik már 
megvásárolták az átemelőjüket, 
addig mûködtetik, míg a szerke-
zet meg nem hibásodik. Ha ez 
bekövetkezik, kicseréljük a köz-
beszerzés során megvett áteme-
lőre. A jogászok most nézik át 
a vonatkozó jogszabályokat, 
és azon lesznek, hogy ne érje 
kár az átemelőt már beszerzett 
tulajdonosokat – tette hozzá a 
polgármester, aki a későbbi ter-
vekről is beszélt. 

– Célunk, hogy még az őszi 
esőzések előtt a lakosság 90 
százaléka rákössön a csatornára 
a három érintett településen. Az 
elmúlt három évben a kitûzött 
időpontokat rendre tartani tud-
tuk, ezért bízom benne, hogy a 
projekt végső befejezése is meg-
felelő időben történik majd.

Itt érdemes beszámolni arról 
is, hogy a tisztított szennyvíz 
dunai bevezetésével kapcsola-
tos közbeszerzés lezárult, így 
várhatóan május-júniusra ez 
a feladat is megoldódik, és a 
Duna vizét Érd, Diósd és Tárnok 
szennyvize nem fogja terhelni. 
Az úgynevezett sodorvonalas 
bevezetés azt is biztosítja majd, 
hogy a part környéki területek 
sem szennyeződnek – emelte ki 
a polgármester.

– Gondolkoznunk kell azon is, 
hogyan védjük meg a harminc-
milliárd forintból előállított csa-
tornarendszert, amelynek hasz-
nálati értéke ennek sokszorosa. 
A hálózat megóvása érdekében 
tervezzük az úgynevezett B 
programot, amelynek célja a 
felszínivíz-elvezetéssel kapcso-
latos akut problémák megoldá-
sa – nehogy bárhol is alámossa, 
elmozdítsa a beszivárgó esővíz 
a csatornát. Remélem, ehhez is 
meg tudjuk teremteni a forrást, 
és tavasszal a B program meg-
valósításához is hozzáláthatunk 
– zárta szavait T. Mészáros 
András. 

A csatorna-ügyfélszolgálat  
elérhetőségei:

Cím: Érd, Alispán u. 4.
Tel.: 80/630-036

E-mail: ugyfelszolgalat@ 
erdicsatornazas.hu

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

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
20/572-0467
 Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előzetes 
egyeztetés után minden hét keddjén 9–11 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
23/522-369 
 Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előze-
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.    MÓRÁS 
ZSOLT  
20/280-8197 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

 6.    KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963 
Minden 
hónap elsõ 

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

10.    KÉRI  
MIHÁLY      
20/800-9079 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Meghívó

az Óváros – Érdligeti 
Településrészi Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2014. január 21-én
 (kedden) 18:00 órakor

 kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola

(2030 Érd, Túr u. 5-7.)

Meghívó

az Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2014. január 22-én 
(szerdán) 18:00 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola
(2030 Érd, Diósdi út 101.)

Megvan a forrás a házi áteme-
lők központi beszerzéséhez és 
beépítéséhez – jelentette be T. 
Mészáros András az év első pol-
gármesteri sajtótájékoztatóján, 
január 8-án.

Mint ismeretes, a csatorna-
pályázat benyújtása és elbírá-
lása idején a lakossági áteme-
lők nem képezték a beruházás 
részét – ezek beszerzése elvileg 
az érintett ingatlantulajdonosok 
feladata (és költsége) lett volna. 
Egy decemberi kormányrende-
letnek köszönhetően azonban 
januártól ezek az eszközök is 
a projektekhez tartoznak – így 
a lakosok nemcsak száz-, vagy 
akár hatszázezer forintos készü-
lékek megvásárlásától mentesül-
nek, hanem karbantartásuktól 

is, ugyanis az üzemeltetést az 
Érd és Térsége Csatorna-szol-
gáltató Kft. (ÉTCS) végzi majd.

Mint T. Mészáros András 
elmondta, a csatornatársulásnál 
összegyûlt önerő terhére körül-
belül 1500 lakossági átemelő 
finanszírozását tudják vállalni. 
Körülbelül ennyi készülékre 
lesz szükség az érintett három 
településen. 

– A csatornatársulás a rendel-
kezésére álló forrásból fedezi az 
átemelő árát és finanszírozza 
az akna kiépítését. Az érintett 
lakók feladata és költsége lesz 
a belső bekötés megvalósítása, 
illetve az áramellátás biztosítása 
– hangsúlyozta a polgármester.

Hogy milyen átemelőket kap-
nak az ingatlantulajdonosok, 

Nem kell fizetni az átemelõért, de ki kell tölteni az igénylõlapot

Kezdõdik az átemelõ-projekt
Megvan a forrás a házi átemelõk központi beszerzéséhez és telepítéséhez – je-
lentette be múlt szerdai sajtótájékoztatóján T. Mészáros András. A polgármester 
hangsúlyozta: ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárást ki tudják írni az átemelõkre, fel 
kell mérni a szükségletet. Arra kérik tehát az érintetteket, hogy február 28-ig töltsék 
ki és adják le az ügyfélszolgálati irodán beszerezhetõ igénylõlapot, mellékelve a 
bekötés tervét és a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lap másolatot is.

.Így néz ki belülrõl egy lakossági átemelõ. Beszerzésük már nem az ingatlantulajdonosokat terheli

A	
sze

rző
	fe

lvé
te

lei

A házi átemelõkkel kapcsolatban csak az áram havi 100-200 forintos költ-
sége terheli majd a lakókat

Annak, aki csak átemelõvel tud 
csatlakozni a rendszerhez, február 
végéig kell leadnia az igénylést és 
annak mellékleteit
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Az érdi agyagból gyúrtak minket, 
de legalábbis a téglákat, amiket 
rakodnunk kellett. Illetve dehogy 
kellett! Minket a Vörösmarty 
gimnázium padjából nézve jelen-
tősnek tûnő fizetések és a nyara-
lásra fordítható zsebpénz vitt a 
téglagyárba. Amikor pedig Nagy 
Peti barátom és osztálytársam 
Simson Schwalbéján (az NDK 
gépiparának e remekmûvén) 
a motorkerékpárnak álcázott 
kismotoron hajnalonta munká-
ba pöfögtünk, a nyári pirkadat 
hûvösében dideregve hangosan 
üvölthettük végig Ófalu utcáit, 
hogy aszongya: „Én a téglagyár-
ban lakom, téglaporos a kala-
pom, azért poros a kalapom, 
mert a téglagyárban lakom…” 
A dal a végtelenségig énekelhe-
tő, de az útnak egyszer csak, a 
közelben lakók legnagyobb örö-
mére, vége lett és a szigorú portai 
lukasztáson átesve, ahol érke-
zésünk és távozásunk időpont-
ját egy kartonon rögzítették az 
automatizálás kezdeti korszaká-
ból származó órás szerkezettel, 
beporoszkálhattunk a hatalmas, 
poros placcra. Fogalmunk sem 
volt még akkor, hogy fölöttünk, a 
Sánc-hegyen Krisztus előtt 1600 
évvel már földvár állott, ahol az 
itt megtelepedők annyira biz-
tonságban érezhették magukat, 
hogy évszázadokig „egymásra” 
építkeztek, magyarán a koráb-
bi épületek alapjait használták 
a későbbiekhez. Az itt égetett 
téglákra még aligha számíthat-
tak, mert az Érdi Gőztégla és 
Agyagáru Részvénytársaságot 
csak 1910-ben alapította az 
Atlantika Tengerhajózási Vál-
lalat. A pannon üledékekről, 

amiből az agyag került ki, mi már 
földrajz órán hallottunk valamit 
zümmögni, de a mi iránytûnk a 
munkabér mellett az a gyárké-
mény volt, amely máig helyha-
tározója az egyre pusztuló ipari 
mûemléknek. Hogy mi még a 
gyár korai korszakához tartoz-
hattunk, azt az is jelezte, hogy 
két teherautó fuvarozta akkori-
ban a kész téglát az ország négy 
égtája felé és egy dömper szál-
lította a törmeléket, a selejtes, 
törött téglákat és az égetés során 
keletkezett hamut az elhagyott 
agyaggödrök, na jó, az elhagyott 
bánya felöltésére. Ez a gép pöfö-
gött némi egykedvûséggel egész 
nap az orrunk alá, ugyanis a 
felemás kerekû jármûnek éppen 
nem mûködött az akkumulátora. 
A tervgazdálkodás „rugalmassá-
gát” és a felettébb olcsó üze-
magyag korszakát az húzta alá 
előttünk, hogy nyári három hetes 
munkavállalásunk alatt nem 
sikerült új akkumulátort keríteni, 
így a mi általunk rakodott döm-
pert reggel az egyik teherautó 
behúzta és a motor egészen a 
munkaidő végéig járt. Hol volt 
akkor még energiaválság, amikor 
mibennünk, tizenhat-tizenhét 
évesekben is túltengett az életko-
runkból fakadó kalandvágy. Nem 
elég, hogy az iszonyatos nyári 
kánikulában hamut hánytunk az 
égre, amely ha éppen kedve volt, 
akkor a dömper platóján landolt, 
de kora délutánra kimosakodva 
magunkat a ránk száradt „vako-
lat” alól, már kapaszkodtunk is a 

buszra, hogy időben ott legyünk 
az Ifi park koncertjén. És persze 
nemcsak a zene izgalma vonzott 
minket, de az a remény is, hogy 
az egymásnak átadott nyakken-
dő és zakó segítségével bejutha-
tunk és a kokakóla mámorban 
fetrengő amerikai ifjúsághoz 
hasonlóan ismerős és ismeret-
len lányokkal mozoghatunk a 
zenére. Hogy az, amit csináltunk 
tánc volt-e egyáltalán, az szinte 
mindegy. Az érdi tánciskolában 
tanultakra mindenesetre kevéssé 
hasonlított. Ritmusra csináltuk 
és látszólag közönyös tekintettel 
adtuk át magunkat a zenének, de 
ha lassú szám következett, akkor 
az első ölelésben már ott volt 
az egész napi izgalom. Ahogy 
egész nap velünk volt a Duna is, 
mert valahányszor a most éppen 
megújuló (már akkor is éppen 
eléggé romos) Várbazár tera-
száról átpillanthattunk Pestre, 
fölidéződött bennünk a Sánc-
hegyi remek kilátás is. Királynak 
éreztük magunkat, pedig jobbá-
gyok voltunk, igaz a szülők által 
némileg szabályozott szabad 
költözködési joggal, ami általá-
ban a vakáció lazaságával csak 
fokozódott. Nyári munka, aztán 
Balaton, hogy kiszabaduljunk a 
túlságosan is otthonos Velencei 
tó környezetéből, aztán távoli 
rokonok látogatása, lehetőleg az 
ország másik végén, Békésben, 
az első hajnali pálinka rémületes 
bódulatával, majd a hazatérés. 
Télen pedig a víz fölötti szürke 
párát bámulva, kora reggel a suli-
ba botorkálva, maradt az emléke-
zés és a mesélnivaló. Történetről 
történetre, egyre színesebben. 
 Antall István

Dömper

A magyar nyelv egyik gyak-
ran tapasztalható sajátossága, 
hogy egyes szavak az idők 
folyamán más értelmet kap-
nak, módosul valamelyest a 
jelentésük. Ez nem minden 
esetben sikeres, sokszor 
inkább kifejezésbeli pontat-
lanságot, annak hátterében 
pedig némi gondolati homályt 
jelez. Hányszor halljuk példá-
ul, hogy valami „közel” ennyi, 
vagy annyi, holott a szó helyet 
határoz meg, lévén, hogy hely-
határozó. A „megközelítőleg” 
kifejezés helyett használva 
minden esetben alkalmazó-
jának nyelvi pongyolaságát 
mutatja meg.

Mielőtt azonban belebonyo-
lódnánk a nyelvészkedés rejtel-
meibe, emeljünk ki egyetlen, 
mostanában gyakran használt 
szót a gyakran módosuló jelen-
tésűek közül: az „adni” kifeje-
zést. Alapvetően, mint tudjuk, 
olyasmit jelent, hogy valamely 
tárgy, fogalom, egyéb dolog 
tulajdonjoga addigi helyéről 
máshova kerül, akár átvitt 
értelemben. Adunk – nem-
csak pénzt a boltban a pénz-
tárosnak, hanem autónkkal is 
elsőbbséget a másik autósnak 
és puszit reggeli búcsúzáskor 
párunknak és a gyereknek. Az 
alkalmazás skálája rendkívül 
széles, a Janicsák István slá-
geréből ismert „adjunk az ero-
tikának” kitételtől egészen a 
Miatyánk imádságban elhang-
zó „mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma” kérésig 
terjed. A köznyelvben pedig 
egyre gyakrabban több szó-
val leírható cselekvést értünk 
alatta: valamire az eddiginél 
több időt, energiát, figyelmet 
– és több pénzt fordítunk. Vagy 
kellene fordítanunk. Ezért is 
kívánkozott jelen írás címé-
nek végére a kérdőjel: vajon 
adunk-e a kultúrának mindent, 
amire szüksége van? Adunk-e 
eleget? Mert az addig rendben 
van, hogy megkapta az év egy 

napját – Kölcsey Ferenc ezen 
a napon, január 22-én fejezte 
be a Himnusz megírását 1823-
ban, és 1989 óta erre az ese-
ményre emlékezünk a Magyar 
Kultúra Napján – de mit kap 
még, mit adunk a kultúrának 
ezen kívül? A kérdés bonyolul-
tabb, mint amilyennek látszik. 
Mint mindenre, itt is kínálko-
zik határozott, parancsra tör-
ténő megoldás. Középkorúak 
még emlékezhetnek rá: néhány 
évtizeddel ezelőtt a legkülönfé-
lébb munkahelyeken, hivatal-
tól lakatosműhelyig szocialis-
ta brigádba kellett tömörülni. 
A mozgalomnak szerves része 
volt a brigádnapló, amelyben 
külön helyet kapott a kultúra: 
a beragasztott színházjegyek, 
múzeumi belépők értékes 
pontokat jelenthettek a május 
elsejei jutalmazásnál, akkor is, 
ha ezeket a „bizonylatokat” a 
művelődési intézmények kijá-
ratánál szedegette össze a talá-
lékony brigád-kultúros. Ennek 
hála Istennek vége, létezik 
azonban az ideológiai helyett 
több más torzító tényező: pél-
dául a pénz. Persze, ebből min-
dig kevés van, ráadásul a kul-
túrára fordított összegek meg-
térülését, hasznát nem is lehet 
közvetlenül kimutatni, némi 
találékonysággal azonban még 
gazdasági válsággal terhelt idő-
szakban is lehet eredményeket 
elérni – gondoljunk csak példá-
ul az Érdi Galéria megszületésé-
re. Bonyolítja a helyzetet, hogy 
napjainkra már a kultúra fogal-
ma is alaposan bővült, egyál-
talán nem túlzás ide sorolni a 
környezetvédelemtől a sportig 
valamennyi olyan tennivalót, 
amely életünket szebbé, jobbá 
– kulturáltabbá! – teheti. 

Mindenképp jól tesszük 
tehát, ha adunk a kultúrának.

A szerkesztõ jegyzete

Adunk a kultúrának?

Hatvankilenc esztendeje tör-
tént, hogy több ezer érdi és kör-
nyékbeli fiút, férfit elhurcoltak 
a volt Szovjetunió hadifogoly- 
és munkatáboraiba. Voltak, akit 
a régi buszpályaudvar területén 
álló vásártérre csaltak, munka 
ígéretével, és onnan hurcolták 
el, másokat az ágyukból rángat-
tak ki és vittek gyûjtőtáborokba 
– Szegedre, Bajára, Temesvárra 
–, ahol az embertelen körül-
mények miatt sokan elpusz-
tultak. Aki túlélte, a Donyec-
medence szénbányáiba, illetve 
a Kaukázus-vidék munkatele-
peire került. Akik pedig nem 

élték túl a megpróbáltatásokat, 
jeltelen sírokban, gödrökben 
nyugszanak, rokonaik sem tud-
ják pontosan, hogy hol. 

– Kicsi voltam még akkor, így 
nem emlékszem arra a napra, 
mikor édesapám, Kiss József, 
utoljára csukta be a kaput, 
azzal búcsúzva, hogy munká-
ért megy. Édesanyám sokszor 
mesélte, hogy tyúkot vágott reg-
gel, hogy meleg levessel várja 
haza apánkat. Azt a levest soha 
nem ehette már meg. Később 
annyit megtudtunk, hogy 
Temesvárra hurcolták, de hogy 
onnan továbbvitték-e, vagy ott 
pusztult el, azt nem sikerült 
kiderítenünk – mesélte lapunk-
nak Halmainé Kiss Piroska, aki 
nemcsak a városi megemléke-
zésre látogat el minden évben, 
hanem többször járt érdi isme-
rőseivel a temesvári gyûjtőtábor 
emlékmûvénél is.

– Az a szörnyû, hogy az 
emlékmûnél nem jelezte semmi, 
hogy kiknek és miért állít emlé-
ket, így aztán mi készíttettünk 
és helyeztünk el egy emlék-
táblát – vette át a szót Kalotai 
József. 

– Az én édesapám Temesváron 

halt meg, megvan a halotti 
anyakönyvi kivonata, ennyi áll 
benne: március 12-én, éjfélkor 
hunyt el, a halál oka ismeretlen 
– tette hozzá.

Volt pár szerencsés, aki haza-
tért, ahogy Soproni Rezső is, 
akit 17 esztendősen hurcoltak 
el, és 26 évesen látta viszont 
szülővárosát.

– Édesapám Novoszibirszkben 
volt hadifogságban. Kilenc évig 
dolgozott ércbányában, volt, 
hogy mínusz ötven fokos hideg-
ben. Nemcsak őt vitték el a 
családból, hanem nagyapámat 
és a nagybátyámat is. Õ hastí-

fuszban halt meg Temesváron, 
nagyapámat viszont – aki szin-
tén megbetegedett – elenged-
ték a gyûjtőtáborból. Soha 
nem mesélt az átéltekről és a 
nagyobbik fia elvesztéséről, 
apám is csupán annyit mondott, 
hogy itt és itt volt hadifogság-
ban évekig, a viszontagságokról 
évtizedekig nem mert beszélni. 
Titoktartási nyilatkozatot írat-
tak alá vele. Csak a 70-es, 80-as 
években mondta el a részlete-
ket; könyvet is írt róla. Sajnos, 
eddig még nem állt módom-
ban kiadatni – mesélte Hunyadi 
Ferencné Soproni Márta, hoz-
zátéve: édesapja, aki nyolc éve 
hunyt el, felkereste a túlélőket, 
összetartotta őket, és aktívan 
részt vett az érdi emlékmû lét-
rehozásában is. 

– Édesapám verset is írt, nem-
csak könyvet. Az érdi megem-
lékezésen szokták idézni, úgy 
érzem, ez valamiféle elégtétel 
– zárta szavait. 

Érden mintegy huszonöt éve 
emlékeznek meg az elhurcoltak-
ról, az önkormányzat január 8-át 
helyi emléknappá nyilvánította, 
hogy sose menjen feledésbe, mi 
történt Érden és a környező tele-

püléseken. 1998-ban a Magyar 
Földrajzi Múzeum épülete 
előtt felavatták Domonkos Béla 
emlékmûvét – itt róják le kegye-
letüket évről évre a túlélők, csa-
ládtagjaik, az önkormányzat, a 
pártok, civil szervezetek képvi-
selői, illetve a II. Világháborús 
Emlékmûbizottság tagjai. 
Január 12-én reggel az újváro-
si Jézus Szíve katolikus temp-
lomban szentmisét tartottak 
az elhurcoltak emlékezetére, 
a Kálvin téri református temp-
lomban pedig az istentiszteleten 
megkoszorúzták a II. világhá-
ború áldozatai és az elhurcol-
tak, eltûntek emlékére felállított 
emléktáblát. 

A városi megemlékezés 
délelőtt 11 órakor kezdődött 
Domonkos Béla emlékmûvénél, 
a városvezetők, önkormányza-
ti képviselők, Tárnok polgár-
mestere, illetve az Érdi Járási 
Hivatal vezetőjének részvételé-
vel. Az áldozatokra Aradszki 
András országgyûlési képviselő 
emlékezett beszédében, felidéz-
ve viszontagságaikat, pusztu-
lásukat, a hazatérők későbbi 
szenvedéseit. Hangsúlyozta: 
meg kell őrizni emléküket, tör-
téneteiket, mert ezzel tartozunk 
nekik.

– A fájdalom egyéni és közös. 
Közös, mert fájdalmasan igaz, 
hogy nem kizárólag a szovje-
tek okolhatók a magyar férfiak 
színe-javának deportálásáért, 
hanem magyar kommunisták 
is, akik saját vérüket árulták el, 
tönkretéve házasságokat, csalá-
dokat, sorsokat, emberéleteket, 
eltiporva emberi méltóságukat, 
semmibe véve a hitet és a jogot. 
A sokszor nyilasból lett kom-
munisták sok más rémtettének 
előszele volt ez. A következő 45 
évben megtapasztalhattuk az 
aljasság, a hazugság, a hátbatá-
madás, a tőrbecsalás számtalan 
módját. 1990-ig véresen, vagy 
börtönnel fenyegetve, utána és 
azóta szellemileg és erkölcsileg. 
Mert a két – a nemzeti és az 
internacionalista – szocializmus 
szellemisége, amivel ezreket 
tereltek a halálba, és tízezrek 
életét tették tönkre, sajnos, nem 
tûnt el. Itt őgyeleg közöttünk, a 
mai magyar valóságban, neoli-
berális szabadossággal és más 
nemzettársainkat megbélyegző 
jelszavaikkal megfûszerezve. 
Rontja, bomlasztja és mérgezi a 
társadalmat, elárulja a testvért, 
idegenhez menekül a sajátjai 
ellen, és mindenre képes a hata-
lom megszerzéséért – hangsú-
lyozta Aradszki András. 

– Fontosnak tartjuk, hogy a 
volt kommunista pártfunkcio-
náriusok és vezetők méltányta-
lanul magas nyugdíját csökkent-
sék, és elindítsuk felelősségre 
vonásuk sorát, kezdve Biszku 
Bélával, az ’50-es, ’60-as évek 
véreskezû belügyminiszterével. 
Bízom abban, hogy – betart-
va a jogállamiság szabályait – 
mielőbb sor kerül minden bûnös 
igazságos felelősségre vonására 
– mondta az országgyûlési kép-

Évekig vártak haza több ezer apát, férjet, fiút – legtöbbször hiába

Az elhurcolt érdiekre emlékeztünk
Az 1945 januárjában elhurcolt érdi és környékbeli 
fiúkra, férfiakra emlékezett a város múlt vasárnap. 
A gyûjtõtáborokban, szovjet munkatelepeken többsé-
gük elpusztult, aki pedig hazaért, évtizedekig hallgatni 
kényszerült. Sorsuk szerencsére nem merült feledés-
be; ahogy beszédében Aradszki András országgyûlési 
képviselõ fogalmazott: az emlékezés mindennél fon-
tosabb, hogy soha többé ne következhessen be efféle 
szörnyûség. Rajtunk múlik, hogy ez a szellemiség visz-
szatér-e még egyszer Magyarországra – hangsúlyozta. 

viselő, hozzátéve: a bûnösök 
vezeklésére, bûnbánatára lenne 
szükség – és minden megem-
lékezés, gyertya, virág irányt 
mutat a bûnbánat útján.

– Sajnos, már kevesen élnek 
azok közül, akik megjárták ezt 
a földi poklot. Évről évre fogy 
a hiteles tanúk száma, ezért a 
tények megismerése és az emlé-
kezés mindennél fontosabb 
magunk és az utókor számára 
is, hogy soha többé ne követ-
kezhessen be efféle szörnyûség. 
Hisszük, hogy áldozatuk nem 
volt hiábavaló. Rajtunk múlik, 
hogy ez a szellemiség visszatér-e 
még egyszer Magyarországra. 
Mélyen hiszem és remélem: 
soha többé nem – zárta szavait 
Aradszki András.

Az ünnepség – amelyen 
közremûködött F. Nagy 
Erika előadómûvész, illetve a 
Harmónia Vegyeskar is – koszo-
rúzással zárult. A város, az 
önkormányzat és a pártok kép-
viselői mellett túlélők, illetve 
az áldozatok leszármazottai 
emlékeztek egy-egy szál virág-
gal azokra, akik sok-sok kilomé-
ternyire, jeltelen sírokban nyug-
szanak, és akiktől soha nem 
tudtak utolsó búcsút venni az 
itthon maradottak.

 Ádám Katalin

Hunyadi Ferencné Soproni Márta (balról a második) édesapja kilenc év 
után tért haza Szibériából
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„Álom, álom édes álom, álom-
kép, álmodjuk, hogy egymásé 
leszünk mi még. Angyalok, 
ha ránk lenéznek, azt suttog-
ják, lám a földön is van égi 
boldogság.” – csendült fel a 
csodálatos Kálmán Imre dal a 

Csárdáskirálynõbõl, szombaton 
este, a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központ színpadáról az újévi 
koncert vége felé, és érezhetõ 
volt addigra az „égi boldogság”, 
hogy „egymásé lett” közönség 
és zenekar… Sebestyén Gábor 

gitártanár konferált, ismét a 
tõle megszokott humorral. Az 
elsõ rész Carmen-varációkból 
állt, felcsendült Bizet operájá-
nak a nyitánya és egyik leg-
híresebb dala, a Habanéra, 
Stiblo Anna énekmûvész tol-
mácsolásában. A Torreádor-
dallal Egri László operaénekes 
robbant be, csak a bika hiány-
zott… A Carmen fantázia Farkas 
Sára fuvolamûvész és Kovács 
Bernadett zongoramûvész 
közremûködésével szólalt meg, 
természetesen a kibõvített Érdi 
Kamarazenekarral együtt. 

A második rész Brahms magyar 
táncaival nyílt, majd jöttek 
Hoffmann meséi, megint Stiblo 
Annával és Babos Katalinnal. 
A nevezetes Monti csárdást a 
koncertmester, Kucsera Imre 
hegedûmûvész játszotta, aztán 
egy kis polkázás következett 
Mézes Gyöngyi ütõs tanár ütõs 

produkciójával, mókázásával, 
és Strauss: A cigánybáró címû 
operettjébõl Zsupán belépõje 
Egri Lászlóval. Ugyanebbõl a 
zenés játékból Szaffi dalát Szóka 
Júlia énekmûvész adta elõ, majd 
Egri Lászlóval duettezett, ringa-
tott álomba bennünket – felcsen-
dült a már idézett Álom, álom, 
édes álom a Csárdáskirálynõbõl. 

A lágyan ringatózás a dalla-
mok szárnyán, illetve a Dunán 
tovább folytatódott a Kék Duna 
keringõvel. S amikor felcsendül 
a Radetzky-induló, felébredünk 
egy szép álomból, s tudtuk, 

ennek az újévi koncertnek is 
hamarosan vége lesz – csak két-
három-négy visszatapsolással 
húzhatjuk az idõt…

A ragyogás, a boldogság, ami 
ilyenkor sugárzik felénk, véget 
ért, de még sokáig elkísér ben-
nünket. A fõszervezõ, Rédai 
Erzsébet mûvésztanár, az Érdi 
Kamarazenekar vezetõje dicsér-
te a fellépõket, az énekeseket 
és a zenészeket, akik ezúttal 
is kitettek magukért – nekik 
köszönhetõen jól kezdõdött szá-
munkra az új év.

 Temesi László

A lakótelepen tavaly decem-
ber óta mûködő, folyamato-
san gyarapodó közösség prog-
ramjairól és terveiről a klub-
vezető, Abrudbányai Tímea, 
a Módszertani Gyermekjóléti 
Központ munkatársa tájékoz-
tatta az Érdi Újságot.

– Mivel jómagam is hasonló 
helyzetben voltam még nem-
régiben, pontosan tudom, mit 
érez, mire vágyik és mire van 
szüksége annak a kismamának, 
aki jó ideig kizárólag gyermeke, 
vagy gyermekei gondozásával 
tölti a napjait. Ahogy csökken-
nek a baba körüli tennivalók, 

úgy lesznek a kismamák „ráérő-
sek”, és egyre inkább szükségét 
érzik annak, hogy kimozdulja-
nak, hogy akár egy rövid időt 
is társaságban, közösségben 
töltsenek el. Ez annál is fonto-
sabb számukra, mert a szülést 
követően egyébként is gyöke-
resen megváltozik a nők élet-
módja. Gyakran előfordul, hogy 
az addigi baráti kapcsolatok is 
átalakulnak, hiszen nekik min-
dent a babához kell igazítani, 
így a régi baráti társaság fel-
bomlik, és olykor a barátnők 
is elmaradoznak, mert más az 
érdeklődésük, más témák foglal-

koztatják őket. Emiatt az otthon 
csupán gyermekükkel tartóz-
kodó kismamákra egyre gyak-
rabban tör rá a magányosság 
érzése. A baba-mama klub ezen 
próbál enyhíteni úgy, hogy egy 
új közösséget hoz létre azok-
nak, akik erre igényt tartanak. 
Túl azon, hogy kimozdulhatnak 
otthonról, új kapcsolatokat is 
építhetnek ebben az egymást 
támogató közegben. 

– Már több klubnapon túl 
vannak, milyen érdeklődést 
tapasztaltak?

– Úgy tûnik, terjed a híre, mert 
hétről-hétre többen vagyunk. 
Egyelőre nem tervezem meg 
előre a foglalkozásokat, mert 
szeretném az igényeikhez iga-
zítani, mivel töltsük az időt, és 
úgy tûnik, mindig van aktuá-
lis téma, amit szívesen kitár-
gyalnának. Különösen a kezdő 
kismamáknak vannak kérdé-
seik, amelyekre megnyugtató 
választ várnak a tapasztaltabb 
anyatársaiktól. Lehet ez gondo-
zással, neveléssel kapcsolatos 
probléma, de a saját érzéseiket, 
gondjaikat is egyre bátrabban 
megosztják egymás között, 
hiszen van, akinek az is segít, 

ha elmondhatja, mi bántja, vagy 
mi az, amivel eddig képtelen 
volt megbirkózni. Ez az idő-
szak még az ismerkedéssel és 
tapasztalatcserével telt, de a 
későbbiekben szeretnénk szak-
embereket is meghívni köre-
inkbe. Olyan témákban szerve-
zünk előadásokat, beszélgeté-
seket, ami a kis közösségünket 
érdekli, és amiben a védőnő, a 
gyermekpszichológus vagy az 
egészségügyi szakember tud 
legmegbízhatóbb útmutatót, 
tanácsot adni. 

– Említette, hogy egymástól is 
tanulhatnak. Hogyan?

– Más-más közegben nőttünk 
fel, és sokan a szülőktől ellesett 
mintákat próbálják ösztönösen 
követni, akkor is, ha úgy érzik, 
nem helyes. Fontos, hogy a fia-
talasszony is ráébredjen, nem 
kötelező mindent úgy tenni, 
ahogyan a családban tapasztal-
ta, mert esetleg vannak más, 
jobb és biztosabb megoldások 
is, csak fel kell bátorodni hozzá, 
hogy merjék alkalmazni. Ez a 
közösség nagyon sokat segít-
het az egyedülálló anyukáknak 
is, akik mellett nem áll sem a 
párjuk, sem a családjuk, mert 

Baba-mama klub az érdi Módszertani Gyermekjóléti Központban

Jó közösség és tapasztalatcsere kismamáknak
A legtöbb édesanya számára aligha létezik felül-
múlhatóbb boldogság gyermeke megszületésénél.  
A kezdeti idõszakban a baba gondozása alaposan le-
foglalja minden percét, de ahogy múlnak a hónapok és 
növekszik a csöppség, a kismama is elvágyódik a pe-
lenkázó mellõl, szükségét érzi egy felnõtt közösségnek 
is. Ebben nyújt segítséget az érdi Szociális Gondozó 
Központ Módszertani Gyermekjóléti Központja, amely 
a múlt év végén Baba-mama klubot indított. Ide azokat 
a kismamákat várják, akik hetente egyszer szívesen 
eltöltenének egymással egy tartalmas délelõttöt. 

a klubban ráébredhet, hogy a 
gyermeknevelés mások szá-
mára is hasonló nehézségeket 
okoz, mint neki, és itt a klubban 
meghallgatják egymás tapasz-
talatait. 

– Amíg a kicsinyek játszanak, 
a kismamák kreatívan töltik az 
időt. Úgy hallottam, már a kötés 
és horgolás fortélyait is szeret-
nék megtanulni, továbbfejlesz-
teni…

– Kiderült, hogy néhányan 
már eddig is összejártak, együtt 
kötöttek, horgoltak, varrtak. 
Most ezt a kis „kézmûves klu-
bot” is áthelyezik a Baba-mama 
klubba, így még többen bekap-

csolódhatnak majd. Amíg tart a 
hideg, az egykori Ifjúsági klub 
helyiségében találkozunk, de 
amint megérkezik a jó idő, a 
lakótelepi játszótéren, a friss 
levegőn tartjuk az összejövete-
leket. Itt a kicsinyek szabadon 
játszhatnak, amíg a kismamák 
társalognak, illetve egy jó közös-
ségben, hasznos tapasztalat- és 
eszmecserével múlatják az időt. 

A klubtagok csütörtökönként, 
délelőtt 10 órától 12 óráig várják 
a további érdeklődő, közösség-
re vágyó kismamákat az érdi 
lakótelepen, az Enikő utca 2/b. 
alatti klubhelyiségben.

 Bálint Edit

A kismamákat és a kisgyermekes anyukákat Abrudbányai Tímea 
klubvezetõ fogadja - nemcsak játékok várnak a kicsikre, hanem egy kis 
harapnivaló vagy édesség is akad mindig
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Carmen-variációk, keringõk, magyar táncok

Rangos újévi koncert, telt házzal
A bécsi újévi koncert már évtizedekkel ezelõtt belopta magát a szívünkbe, az érdi 
pedig már három éve… A szilveszteri fárasztó, de vidám hangulatú boros, pezsgõs 
mulatságra a legjobb gyógyír január 1-jén dél tájban mindig a békés, nyugodt, 
szemet gyönyörködtetõ zenés látványosság a tévé képernyõjérõl. Újabban azonban 
– egy héttel késõbb - szerényebb érdi társa igyekszik bennünket „kigyógyítani” az 
elmúlt (egész) évi hajszából. Az új esztendõ nem kezdõdhet jobban, mint egy zenei 
élménnyel…

Benépesült a színpad zenészekkel
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Szóka Júlia és Egri László Álom-duetttje

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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A legfontosabb,  csatornázással 
kapcsolatos  kérdések  megvála-
szolásában  Simó Károly,  a  csa-
tornatársulat  elnökhelyettese 
volt segítségünkre.
– Decemberben tömegesen 

postázta a rákötési engedélyeket 
a csatornatársulat, mostanra 
pedig a legtöbb lakos megkapta 
az értesítést. Lehet‑e tudni, hogy 
január 10‑ig hányan kötöttek rá 
a rendszerre?
– Január végén készítünk egy 

összesítést  arról,  hogy  hányan 
csatlakoztak. Személyes tapasz-

talatom  az,  hogy  január  első 
hetében  tömegesen,  azaz  szá-
zasával kötöttek rá a csatornára; 
becslésem szerint eddig három-
ezernél járunk. 

– Milyenek a visszajelzések, 
tapasztalatok?
– Azok, akik nagyon várták a 

rákötést,  és már meg  is  csinál-
tatták,  láthatóan  megkönnyeb-
bültek. Többen jelezték nekünk 
levélben: nagyon örülnek, hogy 
végre  megszabadultak  a  rend-
szeres szippantatás terhétől.

– Aki a (közel)jövőben köt‑

tet rá, milyen várakozási időre 
készüljön a mérnökök, kivitele‑
zők tekintetében?
– Tudtommal elég nagy a for-

galom a vállalkozóknál, de még 
nem  alakult  ki  zsúfoltság,  ez 
szerintem  csak  március-április-
ban  várható.  Úgy  vélem  tehát, 
hogy  nem  érdemes  halogatni 
a  munkát,  mert  később  hosz-
szabbak  lesznek  a  vállalási 
határidők, nem fognak ráérni a 
vállalkozók,  vagy  csak  sokkal 
drágábban kap majd kivitelezőt 
az illető lakos, mint most.

– Aki most építteti ki a belső 
hálózatot, azonnal használ‑
hatja, vagy meg kell várnia a 
csatornaszolgáltató ÉTCS Kft. 
szerződését? 
–  Azonnal  élőre  köthető  a 

rendszer; a szolgáltató a szerző-
dést később küldi ki postán.

– Mikortól, illetve hogyan szá‑
mítja majd az ÉTCS a csator‑
nadíjat?
–  Amikor  megtörténik  a 

bekötés,  az  akkreditált  mér-
nök  átveszi  a  belső  hálózatot. 
Ekkor kitöltenek egy adatlapot, 
ennek alapján készíti majd el az 
ÉTCS Kft.  a  szolgáltatási  szer-
ződést. Az adatlapra  felírják az 
élesre  kötéskor  leolvasott  víz-
óraállást; ettől kezdve számítják 
a  csatornadíjat.  A tapasztalat 
egyébként  az,  hogy  a  rákötés-
től  kezdődően  eltelhet  egy-két 
hónap, mire megérkezik az első 
szennyvízszámla  az  ÉTCS Kft-
től.

– Az is ráköthet januártól, 
aki nem kapta kézhez az enge‑
délyt?
–  Aki  tagja  a  társulatnak  és 

rendesen  fizeti  a  hozzájáru-
lást,  bizonyára  már  megkapta 
a  rákötési  engedélyt.  Ezeket  a 
posta  kézbesítette.  Aki  esetleg 
nem kapott ilyen értesítést, kér-
jük, érdeklődjön Szabadság téri 
ügyfélszolgálatunkon, ahol tisz-
tázni lehet a kérdést.

– Mi lesz a nemfizetőkkel, 
tartozókkal?
–  Attól,  hogy  a  rákötés meg-

valósult, még továbbra is fizetni 
kell  az  érdekeltségi  hozzájáru-
lást.  A szabályok  nem  változ-
tak:  a  társulat  köteles  átadni 
a  jegyzőnek  a  késedelmesen 
(vagy  egyáltalán  nem)  fizető-
ket,  és  a  hivatal  adók  módjá-
ra  hajtja  be  a  hátralékot.  Azt 

Kérdések és válaszok a csatornázásról

Rákötések, üzemeltetés, házi átemelõk
Befejezéséhez érkezett a csatornaprojekt, már ami a kiépítéseket, úthelyreállítá-
sokat és a mûszaki átadást illeti. Az érdi lakosok zöme számára azonban hátravan 
még a belsõ bekötés tervezése, kivitelezése. Sokat és sokszor írtunk az ezzel kap-
csolatos tudnivalókról, mégsem árt feleleveníteni ismereteinket. 

tapasztaljuk  egyébként,  hogy  a 
legtöbben  igyekeznek elkerülni 
a kellemetlenségeket; a társulat 
ügyfélszolgálatán  nagy  a  forga-
lom e tekintetben. Megkérdezik, 
 mennyivel  tartoznak,  és  igye-
keznek törleszteni a hátralékot.

– Fontos, sokakat érintő 
téma a házi átemelők kérdése. 
Polgármester úr múlt szerdai 
bejelentése szerint a decemberi 
jogszabályváltozásnak köszön‑
hetően ezek már a projekt részét 
képezik, azaz a társulás szerzi 
és szerelteti be az átemelőket, 
nem pedig a lakók. Át kell‑e cso‑
portosítani valamilyen pénzt, 
hogy a társulás finanszírozni 
tudja a beruházást? 
–  A beruházó  kezdeményez-

te, hogy a megváltozott jogsza-
bályi körülményekre tekintettel 
a támogató szervezet biztosítsa 
a  forrást  az  átemelők  megvá-
sárlására  és  telepítésére,  de 
akkor  is  megvan  rá  a  fedezet, 
ha  kérésünk  valamiért  eluta-
sításra  kerülne:  a  beruházás 
finanszírozási struktúrája lehe-
tővé  teszi,  hogy  ezt  a  –  beru-
házáshoz szorosan kapcsolódó 
projektelemet  –  be  lehessen 
illeszteni.

– Mekkora összeget kíván erre 
fordítani a társulás?
– Ezt  a  kérdést nem  lehet  az 

összeg oldaláról megközelíteni; 
a  mûszaki  adottságok  döntik 
el, hogy mennyit kell költeni rá. 
Ha elkészül az összesítés arról, 
hány  olyan  ingatlan  van,  ahol 
csak  és  kizárólag  átemelővel 
lehet csatlakozni a csatornához, 
akkor  tudjuk  meg,  mekkora 
forrás  kell  a  beszerzésükhöz, 
kiépítésükhöz.

– Az átemelőket közbeszer‑
zés útján vásárolják majd meg. 
Milyen feltételeknek kell majd 
megfelelniük ezeknek a beren‑
dezéseknek?
–  Ezt  nem  mi  találjuk  ki, 

hanem jogszabályok és szabvá-
nyok írják elő. 

– A lakossági átemelők üze‑
meltetéséért kell‑e majd fizetni‑
ük az érintetteknek az ÉTCS Kft‑
nek? 
–  Külön  az  átemelő  üzemel-

tetésért  nem  kell  fizetni,  ám  az 
áramellátást az ingatlan tulajdo-
nosának  kell  biztosítania,  ami 
havi  100-200  forintos  költség. 
Az  üzemeltetés  egyébként  az 
ÉTCS Kft. üzletszabályzata alap-
ján történik.  Ádám Katalin 

Most már rögtön élesre lehet kötni az elkészült belsõ hálózatot

 Érdemes most elkészíttetni a belsõ bekötést, tavasszal dömping várható
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. január 20 – 26.

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  
alaptevékenységgel  

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 20. hétfő 17 óra 
Féljünk-e az AIDS betegektől?
Előadó: Makai József 

Kertbarátkör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Információ: Németh Antal  
06 30/549-4230
Január 24. péntek 17 óra
Talajtípusok és gyomnövények
Vezeti: Németh Antal

Duna–Art Fotó Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi 
06-20/ 411-3673
2014. január 28. kedd 16 óra
Tájfotózás szűrők használatával

Karate tanfolyam indul
gyermekeknek és felnőtteknek
2014. januárjától
Információ: Kalmár Árpád  
06 20/427-2148

Kiállítások:

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

A fotógalériában
Január 13-tól
Egy bükki kirándulás képei
A Duna-Art fotóklub kiállítása

A kamarateremben
Magyar Irodalmi Arcképtár
Budai Tibor grafikái
Megtekinthető: február 28-ig

Programok:

Magyar Kultúra Napja
Január 23-án, csütörtökön 14 óra
Mai magyar költők
versmondó verseny
Jelentkezési határidő: január 20.

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.

Január 25. szombat 9-12 óráig
Baba-mama Börze
Használt gyermekruhák  
cseréje, vására.

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

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Téli nyitva tartás
Keddtől – péntekig 
 10,00 – 17,00
Szombat-vasárnap: 
 10,00 – 18,00

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence 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 felnőttkönyvtár programja 
21. (kedd) 18 óra
Magyar kultúra napja 
– Ikercsillagok
Papp János színművész előadói 
estje

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!

2030 Érd, Alsó u. 2.
erdigaleria@gmail.com

23/360-143
Nyitva: H-P: 10-18 óráig

Az Érdi Galéria (Érd, Alsó u. 2.)
szeretettel meghívja Önt és 
barátait

Téli tárlat  
című kiállításának  

megnyitójára.

Időpont: 2014. január 24-én, 
(péntek) 18 óra
•  A kiállítást megnyitja: Dr. 

Feledy Balázs, művészeti író
•  Köszöntőt mond: T. 

Mészáros András, polgár-
mester 

A kiállítás megtekinthető: 
2014. február 15-ig.

Meghívó
Szeretettel várjuk Szepes Gyula 
Művelődési Központba január 
17-én, pénteken, 17 órára 
az Irodalomkedvelők klubjához 
kötődő képzőművészeket, de 
természetesen nem csak őket, 
hanem mindenkit, aki szíve-
sen foglalkozik képzőművészet 
bármelyik ágával, és szívesen 
lenne tagja egy olyan, most 
formálódó-alakuló érdi közös-
ségnek, amelynek egymás 
támogatása, inspirálása a célja.

Pályázati felhívás
A vonatkozó jogszabályok értelmében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

 törvény 20/A.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az alábbi intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátására:
Szociális Gondozó Központ, 2030 Érd, Budai út 14.

Munkáltató megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
A magasabb vezetői beosztás megnevezése: Intézményvezető
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízás időtartama: 2014. április 13-tól 2019. április 12-ig terjedő öt éves 
határozott időtartam.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Budai út 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
•  Munkáltatói jogok gyakorlása;
•  Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;
•  Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;
•  A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepció alapján történő feladat-

ellátás.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, és a 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet 3. számú melléklete, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint sze-
mélyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint irányadó felsőfokú végzettség;

•  Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészség-
ügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

•  Magyar állampolgárság;
•  Büntetlen előélet, valamint annak fennállása, hogy pályázó nem áll a munkakörnek megfelelő vagy a munkakörnek részét képező 

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Legalább öt éves intézményvezetői tapasztalat;
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  A végzettséget igazoló oklevelek másolata;
•  A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz;
•  Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel;
•  Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
•  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésé-

hez a pályázó hozzájárul;
•  Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében 

meghatározott kizáró ok a pályázó tekintetében nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban 2014. április 13. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán való megjelenést követő 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmöczi Józsefné Irodavezető nyújt a 23/522-345 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot mellékletekkel együtt, postai úton, három nyomtatott példányban kérjük benyúj-
tani Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének (2030 Érd, Alsó u.1.), valamint elektronikus úton Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda 
Vezetőjének részére a jkormoczi@erd.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 14-2796/2014., valamint a munkakör megnevezését: „Intézményvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat előkészítője által összehívott szakértői bizottság által történő meghallgatást és 
véleményezést követően, a bizottság javaslata alapján a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg. 
A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízás-
sal egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásának határideje: Legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét követő 60. nap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu honlapon: 2014. január 15.

Tájékoztató a központi névjegyzékkel kapcsolatos teendõkrõl
Tisztelt Választópolgár!
Ha Ön  – magyar vagy európai uniós állampolgár, illetve menekült, bevándorolt vagy letelepedett,
 – betöltötte a 17. életévét, vagy még azt megelőzően házasságot kötött,
 – rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és
 – nincs kizárva a választójogból,
akkor automatikusan felvételre került a központi névjegyzékbe.
A központi névjegyzékbe való felvétel alapján 2014. január 1-jétől a választást megelőző második napig
a) kérheti nemzetisége tagjaként történő névjegyzékbe vételét,
b) a szavazáshoz segítséget igényelhet,
c) megtilthatja személyes adatai kiadását.
Kérelmét a fenti időtartam alatt módosíthatja, vagy törölheti is.
A kérelmet benyújthatja 
• online a www.valasztas.hu vagy a www.magyarorszag.hu oldalon,
• kitöltött formanyomtatványon levélben a lakóhely szerinti helyi választási irodához (Helyi Választási Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.)
• kitöltött formanyomtatványon személyesen a Polgárok Háza (Alsó u. 3.) földszintjén működő Ügyfélszolgálaton.
Nemzetiségi regisztráció 
Ha Ön a 13 elismert magyarországi nemzetiség valamelyikéhez tartozik, az adott nemzetiség melletti rubrika bejelölésével kérheti, hogy 
a központi névjegyzéken nemzetiségének megnevezése kerüljön feltüntetésre. Ezáltal Ön részt vehet a megjelölt nemzetiség nemzetisé-
gi önkormányzati képviselőinek választásán (a nyomtatvány A-val jelzett pontja).
A kérelemben csak egy nemzetiség jelölhető meg. 
Amennyiben Ön az országgyűlési képviselők választásán az egyéni jelölt mellett nem pártlistára, hanem helyette a nemzetiségének 
országos önkormányzata által állított listára kíván szavazni, úgy ezt a kérelem  „B” pontjának bejelölésével kérheti.
A fogyatékossággal élő választópolgárok segítése 
a)  Ha Ön vak, vagy gyengénlátó, kérheti, hogy a szavazás helyéről és idejéről szóló értesítőt a Nemzeti Választási Iroda Braille-írással 

készítse el az Ön számára, - a nyomtatvány C-vel jelzett pontja
b)  Ha Önnek nehézséget jelent az írott szöveg elolvasása vagy megértése, kérheti, hogy a választással kapcsolatos tudnivalókról egysze-

rűsített, könnyített tartalommal és szövegezéssel készült tájékoztatót küldjön meg a választási iroda az Ön részére – a nyomtatvány 
D-vel jelzett pontja

c)   Ha Ön vak vagy gyengénlátó választópolgár, kérheti, hogy a szavazat önálló leadásának segítésére egy Braille-írással ellátott szava-
zósablont biztosítson a választási iroda a szavazóhelyiségben az Ön részére - a nyomtatvány E-vel jelzett pontja

d)   Ha Ön mozgásában korlátozott, kérheti, hogy olyan szavazóhelyiségben szavazhasson, amely akadálymentesen megközelíthető – a 
nyomtatvány F-fel jelzett pontja. 

A személyes adatok kiadásának megtiltása
Önnek lehetősége van arra, hogy megtiltsa a névjegyzékben szereplő név- és lakcímadatainak kampánycélú kiadását, illetve arra is, hogy 
megtiltsa, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, tudományos kutatás, 
közvélemény-kutatás céljából kiadják – a nyomtatvány G-vel és H-val jelzett pontjai.
Az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele az EP választásra
Ha Ön központi névjegyzékben szereplő uniós állampolgár, kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az EP választásra is terjedjen ki. 
Ebben az esetben az EP-választáson a magyarországi képviselőjelöltekre szavazhat.
A kérelmek kitöltésénél az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
•   A kérelmező személyes adatait tartalmazó rész minden pontjának (1-5. pont) kitöltése kötelező (a 2. pont kitöltése férfiak esetén is 

kötelező!).  Az adatokat a magyar hatóság által kiállított okiratában szereplő adatokkal egyezően kell megadni, különös figyelemmel 
a személyi azonosítóra. 

•   A kérelem 6. C pontját csak abban az esetben kell kitölteni, ha Ön a választási iroda döntését nem a lakcímére kéri. 
•   A kérelmet dátummal és aláírással kell ellátni.
 Helyi Választási Iroda

információk
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január 20. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

10:00 Érdi Panoráma
10:30 Polgár-társ
11:30 Fény-Kép
15:00 Négyszemközt 
15:20 Érdi Panoráma
15:50 Fogadóóra
16:20 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

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

TV sorozat, 54’ 
18:15 Négyszemközt 
18:35 Kapocs 10/3. 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 24/24.  

TV sorozat, 54’ 
21:55 Híradó ism.
22:15 Polgár-társ
22:45 Négyszemközt ism.

január 21. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

08:50 Fény-Kép
09:20 Négyszemközt
09:40 Kézilabda-mérkőzés
11:10 Kapocs 10/3. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 
14:55 Híradó
15:15 Fény-Kép
15:45 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

16:15 Négyszemközt
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/41. 
17:35 Kapocs 10/3. ismeretterjesztő, gasztronó-

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

Nemes Tibor filmje 26. 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 26. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/41. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

január 22. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/24.  

TV sorozat, 54’ 
09:45 Négyszemközt
10:05 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

10:35 Polgár-társ
11:05 Bibliai Szabadegyetem 90/41. 
12:05 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 26. rész 
15:05 Híradó
15:25 Fény-kép
15:55 Négyszemközt 
16:15 Bibliai Szabadegyetem 90/41. 
17:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:45 Négyszemközt 
18:05 Polgár-társ
18:35 Kapocs 10/3. 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 6/5. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Kapocs 10/3. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 

január 23. 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 26. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/5. 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 26. rész 

15:50 Négyszemközt 
16:10 Fény-Kép
16:40 Polgár-társ
17:10 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

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

6/5. 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 90/42. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 26. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

január 24. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/42. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/5. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 26. 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 

6/5. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

17:15 Négyszemközt 
17:35 Mozgás
18:05 Polgár-társ
18:35 Kapocs 10/3. ismeretterjesztő, gasztronó-

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:20 A madármentő pusztadoktor  

magyar dokumentumfilm, 50’  
rendező: Cséke Zsolt 

21:10 Híradó
21:30 Bibliai Szabadegyetem 90/42. 
22:30 Négyszemközt
22:50 A madármentő pusztadoktor magyar 

dokumnetumfilm, 50’ rendező: Cséke Zsolt 

január 25. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai 

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 

6/5. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 
30’ rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/42. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

zin 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 26. rész 
20:30 A tanú 

magyar filmszatíra, 103’ 
rend.: Bacsó Péter 
fsz.: Kállai Ferenc, Őze Lajos, Fábri Zoltán 

22:15 Érdi Panoráma

január 26. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/42. 
11:20 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:50 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/42. 
17:00 A tanú magyar filmszatíra, 103’  

rend.: Bacsó Péter fsz.: Kállai Ferenc, Őze 
Lajos, Fábri Zoltán 

18:45 A madármentő pusztadoktor magyar 
dokumnetumfilm, 50’ rendező: Cséke Zsolt 

19:35 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 27. rész 

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

2014. január 20 – 26.
Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Az

Noha a kötet szerzője sietett 
leszögezni: attól, hogy megjelent 
egy könyve, még korántsem tart-
ja magát írónak, inkább – mint 
Rejtő Jenő néhány hősét jelle-
mezték – csak „Feri, akinek köny-
ve van”, ám azt is elárulta, már 
majdnem nyomdakész a követ-
kező novelláskötetének anyaga, 
így várható, hogy szépirodalmi 
barangolása nemcsak pillanatnyi 
fellángolás, hanem bőven lesz 
még folytatása. Mielőtt a zsúfo-
lásig megtelt kamarateremben 
Labossa Péter evangélikus lelkész 
a szerzővel beszélgetve bemutat-
ta volna az érdeklődőknek Vizsy 
Ferenc novemberben megjelent, 
első novelláskötetét, Fórizs Gyula 
Zsolt, baptista lelkész és Vizsy 
Gombos Lilla, a szerző felesé-
ge a könyvből felolvasva ízelítőt 
adott a rövid és rendre frappán-
san, meghökkentően végződő 
elbeszélésekből. Annál is inkább 
érdemes volt ezzel kezdeni a 
bemutatót, mert Vizsy Ferenc 
maga is ekképpen vallott könyvé-
ről: „A történetek főszereplője a 
legkülönbözőbb élethelyzetekbe 
került, ésszerûen gondolkodó, 

olykor meghökkentően cselekvő, 
ösztönösen érző, játékos, sze-
retni és gyûlölni, megismerni és 
felejteni, élni és meghalni tudó 
Ember. Akarva-akaratlanul azért 
valamennyi megrajzolt alak egy 
kicsit én is vagyok. Ha a novellák, 
vagy más mûfajokból bemutatott 
részletek egyike-másika elnyeri 
az olvasó tetszését, megnevetteti 
vagy felbosszantja, ellazítja, vagy 
továbbgondolásra serkenti, már 
jó. Ezekkel a mûvekkel ugyanis 
ez volt a célom: hatni az embe-
rekre, gondolataikra, érzelmeik-
re, láttatni a valót, hogy milyenek 
is vagyunk mi, emberek.” 

A jó hangulatú, őszinte beszél-
getésben Vizsy egy kicsit mesélt 
múltjáról is. Megtudhattuk, 
hogy hatvanévesen lett könyv-
író, pedig gyermekkorában alap-
vetően a reáltárgyak vonzották. 
Csillagásznak készült, de elriasz-
tották, hogy hiába is jelentkez-
ne arra az egyetemre, ahol erről 
tanulhatott volna, így elfogadta 
édesapja érvelését, miszerint 
vonatokra mindig szükség lesz, 
és vasutasmérnök lett. Ezután 
édesanyja tanácsát sem hagyta 

figyelmen kívül, és a tanári dip-
lomát is megszerezte. Karcagon 
született, de huszonegy telepü-
lésen élt, így hat általános isko-
lát látogatott, míg végül sikerült 
befejeznie. Ennek is volt pozi-
tív következménye, hiszen őt 
hat helyre hívják meg osztály-
találkozóra. Életének meghatá-
rozó periódusaként emlékezett 
középiskolai éveire, amelyeket 
Szolnokon töltött, és bár Jénába 
készült egyetemre, ahol kémia 
szakra nyert felvételt, de a sors 
közbeszólt, a fakultást őszig 
átszervezték, így végül itthon 
lett belőle vasutasmérnök. Vizsy 
Ferenc csaknem húsz évet élt a 
közelünkben, illetve közöttünk, 
hiszen egy évtizedig Diósdon, tíz 
évig Érden lakott. Pár évig az 
Érdi Újság munkatársa volt, majd 
eltûnt a szemünk elől – mint 
kiderült, Mosonmagyaróvárra 
költözött, és másfél év múlva egy 
novelláskötettel lepett meg ben-
nünket. Hogyan jutott az újság-
írástól a könyvírásig? – tette fel a 
kérdést Labossa Péter lelkész. 

– Későn érő típus vagyok, 
mindig is ez volt rám jellemző 
– válaszolta Vizsy Ferenc –, és 
tulajdonképpen nem is tuda-
tosan kezdtem el írni a novel-
lákat, hanem azok valahogyan 
„magukat írják” – fûzte hozzá. 
Megfigyelte, hogy például, hogy 
néha egy tőle független, apró 
körülmény, például egy illat, 
egy érintés vagy egy emlékkép 
is kiváltja a témát, ami írásra 
készteti. A legfőbb kritikusa ter-
mészetesen a felesége, akinek 
leginkább megfogadja a tanácsa-
it, majd egy óvatlan pillanatban 
mégis visszatér az eredeti elkép-
zeléséhez, mert úgy véli, nem 
tagadhatja meg a saját énjét, 
érzéseit, hitvallását. 

Ezek az írások részint önélet-
rajzi indíttatásúak, részint 
barátok, ismerősök történetei. 
Hiszen, bárhol is járt, élt, moz-
gott és dolgozott, mindenhol 
sok-sok emberrel találkozott, és 
mindenkiből magával vitt egy 
parányi emléket. Részelemekből 
gyúrta össze tehát alakjait, 
karaktereit, hiszen részenként 
élnek benne a megismert embe-
rek, karakterek is. Elárulta, min-

dössze 14 hónap alatt született 
meg a kötetben szereplő 74 
novellája. Néha naponta három, 
vagy több is megszületett, más-
kor napokig távol maradt az 
ihlet. Hogy miért lettek színváltó 
novellák? Eredetileg a metamor-
fózisok címet választotta, de a 
kiadó, a Littera Nova vezetője 
lebeszélte róla, és a színváltót 
javasolta. A történetek ugyanis 
elindulnak, és haladnak előre 
egy szálon, majd fénytöréssel a 
végén váratlan színváltás követ-
kezik, és meghökkentő véget 
érnek. A kérdésre, hogy van-
nak-e felismerhető érdi szereplői 
a kötetnek, a szerző úgy vélte, itt 
még főként érzések, emlékfosz-
lányok szintjén fordulnak elő, 
de – ahogy fogalmazott – a hat-
vanéves fa hozott olyan termést 
is, ami meglepő. Úgy fogalma-
zott, a ráncos kérgű fán újabb és 
újabb rügyek fakadnak, köztük 
egy készülő novelláskötet, és az 
önéletrajzi indíttatású történe-
tekben az érdi táj és jó néhány itt 
élő ember is helyet kap majd. 

A „Színváltó novellák” címû 
kötetet Motusz Péter Pál grafi-
kái díszítik, de mint kiderült, 
a képek jóval előbb születtek, 
mint a novellák, mégsem tûnik 
fel, hogy nem illusztrációk. 
Vizsy Ferenc szeretettel mesélt 
a mosonmagyaróvári mûvésszel 
való megismerkedéséről és hir-
telen született barátságukról. 
A novelláskötet szerzője csaknem 
két éve Mosonmagyaróváron él, 
és miközben az újságíráshoz sem 
lett hûtlen, a szépirodalommal 
is „eljegyezte” magát. Már majd-
nem kész az újabb novelláskö-
tete, amelyre nem a színváltás 
hanem sokkal inkább a színval-
lás lesz a jellemző, mert sokkal 
több életrajzi motívummal bír. 
Emellett a legkisebbekre is gon-
dol, és meghökkentő meséket 
is ír. Az, hogy látják-e őt ismét 
hamarosan az érdiek, talán attól 
függ, mikor jelenik meg a követ-
kező novelláskötete. A mostani 
könyvbemutató tömegességét 
látva szinte biztosra vehető, hogy 
érdeklődőben akkor sem lesz 
hiány. Vizsy Ferenc novellásköte-
te az Alexandria könyvesboltok-
ban kapható. Bálint Edit

Novelláskötettel jelentkezett Vizsy Ferenc 

Feri, akinek könyve van
Néhány évig az Érdi Újság munkatársa, kollégánk 
volt, majd az élet, családjával együtt elsodorta õt 
városunkból. Vizsy Ferenc január 10-én „Színváltó 
novellák” címmel megjelent, elsõ könyvével tért 
vissza egy kis idõre Érdre, hogy a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban megtartott bemutatón bará-
tainak, ismerõseinek és olvasóinak elmesélje, hogyan 
jutott el az újságírástól a szépirodalomig. 
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Vizsy Gombos Lilla és Fórizs Gyula Zsolt novellákat olvasott fel a kötetbõl, 
mögöttük Vizsy Ferenc és Labossa Péter evangélikus lelkész
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A Bérek, juttatások, motiváció 
2014-ben című országos fel-
mérés a résztvevők béremelé-
si szándékai mellett az általuk 
adott juttatásokra, és a dolgo-
zók motiválására is kitért. A fel-
mérésben részt vevő munkálta-
tók 91,8 százaléka nyújt vala-
milyen béren kívüli juttatást 
alkalmazottainak 2014-ben. A 
kutatási adatokból az látszik, 
hogy a pihenést, az étkezést, 
a rekreációt és az öngondos-
kodás elősegítését célzó jutta-
tásokra egyaránt van igény. Az 
idén adni tervezett béren kívü-
li juttatások toplistáját a tavalyi 

évhez hasonlóan az Erzsébet-
utalvány vezeti – havi 8000 
ezer forint értékben. A válasz-
adók több mint kétharmadá-
nál szinte a teljes dolgozói kör 
részesült 2013-ban ilyen jut-
tatásban. A tavalyi gyakorlat-
hoz igazodva idén is lesznek 
olyanok, akik a kedvezményes 
adózású 8000 forintos limitet 
átlépve nyújtanak Erzsébet-
utalványt munkavállalóiknak. 
A legnépszerűbb juttatások 
toplistáját a SZÉP Kártya ven-
déglátás, szálláshely, valamint 
szabadidő alszámlájára utalt 
juttatás folytatja. 

A vezetői és a munkavál-
lalói képességek, a tehetsé-
gek felismerése, és külön-
böző eszközökkel annak fej-
lesztése, avagy egyszerűen 
vezetői odafigyeléssel, tö-
rődéssel történő motiválá-
sa, az érintettek megtartása 
sok szervezet jövőjének le-
het a záloga. Viszont egyre 
inkább felértékelődik a bé-
ren kívüli juttatások, így az 
Erzsébet-utalvány szerepe is, 
miközben évről-évre csökken 
azok aránya, akik azt csupán 
motivációs eszközként hasz-
nálják.

A legnépszerűbb béren kívüli juttatás az Erzsébet-utalvány
Pénz és Erzsébet-utalvány – ez a két leggyakoribb év végi jutalom, amire a munkaválla-
lók számíthatnak – ismertette Dara Péter, a DEVISE Hungary ügyvezető igazgatója az 
Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.-vel együttműködésben készített év végi felmérés egyik 
érdekességét. Az 1206 gazdasági társaság, költségvetési intézmény és nonprofit szerve-
zet adataira épülő országos kutatásban részt vevő munkáltatók négyötöde átlagos vagy 
jó évet zárt idén, de nem mindegyiküknél részesülnek a dolgozók jutalomban. 

– Sokan csak a Már mi is elfo-
gadjuk! feliratú plakátokról ér-
tesülnek arról, hogy létezik, de 
mi, akik ezzel foglalkozunk, már 
tudjuk, hogy harmadik évét kez-
di az Erzsébet-utalvány, mely-
nek forgalmazásából származó 
bevétel segítségével az elmúlt 
két évben több mint 250 ezer 
ember, közülük 100 ezer gyer-
mek kapott üdülési lehetősé-
get – ismertette a kormánymeg-
bízott. – Egy nagycsaládos kö-
zösség tagjaként nyár végén ar-
ról beszéltünk, ki hol töltötte a 
szünidőt. Az az érdekes helyzet 
állt elő, hogy azok a családok 
meséltek csodálatos élmények-

ről, akik eddig csak irigyked-
ve hallgatták jobb anyagi hely-
zetben lévő ismerőseik beszá-
molóit. Ezek az emberek, akik 
alacsony jövedelemmel rendel-
keznek, kaptak egy első osztá-
lyú, „megsüvegelendő" lehető-
séget az Erzsébet-programtól ar-
ra, hogy olyan életre szóló élmé-
nyeket szerezzenek, amelyeket 
mások még pénz árán sem tud-
nának megszerezni – fűzte hoz-
zá Tarnai Richárd, majd felkérte 
Nagy Anna szóvivőt, hogy szá-
moljon be az Erzsébet-program 
2014. évi újdonságairól, a pályá-
zati lehetőségekről, valamint a 
jelentkezés módjáról.

– Idén a Programra 3,5 milli-
árd forint áll rendelkezésre az 
Erzsébet-utalványok forgalmazá-
sának bevételéből: 62 pályázat-
ra jelentkezhetnek a gyermekek, 
nagycsaládosok, fogyatékosság-
gal élők és nyugdíjasok, utóbbi-
ak számára újdonságként került 
a palettára a „Fürdőbelépő nyug-
díjasok részére" pályázat – ismer-
tette Nagy Anna, hozzátéve, hogy 
megduplázták a pályázatok szá-
mát a Program első évéhez képest. 
Nyárra a gyermekeknek 58 féle 
Erzsébet-tábort, köztük több mint 
20 új tábort hirdettek meg, többek 
közt röplabda-, szörf-, horgász- és 
népzenei tábort. Újdonság továb-
bá az Napközi Erzsébet-tábor, 
amelyre a hat leghátrányosabb 
kistérség iskolái jelentkezhetnek.

A szóvivő kiemelte, hogy az 
Erzsébet-táborok továbbra is 
minden gyermek számára nyi-

tottak, az önrész nem változik. 
Az alacsony jövedelmű családok-
ból érkező gyerekek 1000-2000, 
a magasabb jövedelemmel ren-
delkezők 10 ezer forintért tábo-
rozhatnak egy hétig. A fogyaté-
kossággal élő gyermekeknek az 
idén ötféle sport- és kétféle mű-
vészeti tábort hirdettek meg. A 
pályázatok már elérhetők, a für-
dőbelépőre február 15-ig, a szoci-
ális üdülési pályázatokra február 
28-ig, az Erzsébet-táborokra már-
cius 20-ig lehet jelentkezni az 
erzsebetprogram.hu honlapon.

Nagy Anna szóvivő ország-
járása következő állomásán, 
Zalaegerszegen megnyitotta az 
Erzsébet-táborok felejthetetlen 
pillanatai című fotókiállítást; a 
következő hetekben az ország 
összes megyéjébe ellátogat és is-
merteti az Erzsébet-program idei 
pályázati lehetőségeit.

Első osztályú, „megsüvegelendő” 
lehetőség az Erzsébet-program

Az Erzsébet-program első osztályú lehetőségeiről beszélt 
Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott 
Budapesten, azon a sajtótájékoztatón, amely első állomá-
sa volt a Program szóvivője, Nagy Anna országjárásának.

Erzsébet-program
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A Kormány által támogatott

* 2012-ben és 2013-banGrnák család

  Mosolyra
            váltottuk:)

Erzsébet-utalványával Ön több mint negyedmillió ember,

köztük több mint százezer gyermek üdüléséhez járult hozzá!*
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Fórum

Az Fogócska Sport Egyesület 1995-ben ala-
kult azzal a céllal, hogy lehetőséget biz-
tosítson az addig iskolai keretek között 
sportoló, majd az iskolai védőhálóból kike-
rülő értelmi sérült fiataloknak szabadidős 
és versenyszerû sportolására. Ez utóbbi 
eredményeként Sydneyben a Paralimpián 
három saját nevelésû sportolónk végzett 
érmes helyen, elnyerve ezzel a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét. 
A 2000-es Paralimpia volt az első, és egyben 
az utolsó megmérettetési lehetőség az értel-
mi fogyatékosok számára paralimpiai sport-
ágban, amelynek következtében az élsporto-
lók teljesen „kihaltak” az Egyesületből.

Arra törekszünk 2000 óta, hogy sérült fia-
taljaink mellé ép sportolókat is leigazoljunk 
az integráció jegyében. 

Jelenleg négy szakosztályban folyik 
a munka. Egyesületünk magját a paras-
portolók képezik, ők a Fogyatékkal Élők 
Sportszervezeteinek Magyarországi Szövet-
sége és a Magyar Speciális Olimpiai Szö-
vetség által rendezett hazai versenyeken 
vesznek részt asztalitenisz, bowling, erő-
emelés, kosárlabda, labdarúgás, tollaslab-
da és úszás sportágakban. Eredményeik a 
Magyar Speciális Olimpiai Szövetség honlap-
ján elérhetők.

Tollaslabda Szakosztályunk ép- és para-
sportolókat tömörít, itt még komoly ered-
ményekről nem számolhatunk be, nagyon 
fiatal a csapat.

Rögbiseink több korcsoportban is eredmé-
nyesen szerepelnek, fiú és leány csapatunk 
is van. Az MRGSZ honlapján találhatók 
eredményeink. Ennek a szakosztálynak egy 
részét hátrányos helyzetû, roma származású 
fiatalok alkotják. Ez a csapat nyerte el az Érdi 

Önkormányzat kiváló sportolója elismerést a 
2012-es diákolimpiai eredményeik alapján 
mini, kölyök és kadét korcsoportban is.

Labdarúgó szakosztályunkban valósul 
meg leginkább az integráció elve, ép spor-
tolóink között tanulásban akadályozott fia-
talok is eredményesen sportolnak. Fiatalabb 
sportolóink a Bozsik programban, az időseb-
bek kiemelt bajnokságokban szerepelnek. 
A PMLSZ adatbankjában az eredmények 
nyomon követhetők.

Egyesületünk fő célkitûzése a parasport 
(fogyatékkal élők sportja) népszerûsítése, 
a szabadidős és versenyszerû sportolás fel-
tételeinek a biztosítása, és mindezen célok 
az integráció és normalizáció jegyében. 
Céljaink megvalósítását hozzáértő önkéntes 
gárda segíti. Önkénteseink között az egész 
fiataltól a nagyszülő korig minden korosz-
tály képviselteti magát. Vannak gyógypeda-
gógusaink, gyógyúszó oktatóink, edzőink, 
szakedzőink. Szerencsére az utóbbi években 
a társadalom egyre nyitottabb a fogyatéko-
sok elfogadására – úgy érezzük, hogy ehhez 
a mi tevékenységünk és szemléletünk is 
nagyban hozzájárult. 

A leírtakat példázza a 2014. január 19-én 
megrendezésre kerülő Családi Sportnapunk 
egész szellemisége is. Itt saját sportolóink 
bemutatkozásán túl lehetőséget kínálunk 
más érdi egyesületek bemutatkozására is, sőt, 
vendégül látjuk a kerekesszékes rögbi csapa-
tot, a Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek 
Magyarországi Szövetsége labdarúgó válo-
gatottját, több hírességet a labdarúgás múlt-
jából és jelenéből – és itt még nem ér véget 
a sor.

Mentes Éva
SE elnök, gyógypedagógus

A város nagy része 2013. de-
cember 31.-én délelőtt már lé-
lekben az aznap esti mulato-
zásra készült. Volt azonban egy 
társaság, mely hosszú ideje azt 
tervezte, hogy ezen a napon a 
délelőtti órákban megpróbálja 
átmozgatni még egyszer utol-
jára 2013-ban az érdieket, és a 
környéken lakókat. Az esemény 
apropóját pedig az adta, hogy fü-
lükbe jutott, a Down Alapítvány 
Korai Fejlesztő Központja anya-
gi tekintetben nehéz helyzet-
be került. Mivel a szervezet 
munkáját, annak minőségét el-
ső kézből is tapasztaltuk, nem 
volt kérdés számunkra, hogy 
amivel tudunk, segítünk nekik. 
Nekifogtunk megtervezni az I. 
Érdi Szilveszteri Futást. A táv 
3,9 km volt, de gondoltunk a 
családosokra, és a kisebbekre, 
így egy alternatív 900 méteres 
távot is kijelöltünk.

Az esemény reggelén, Érd 
Főterén elfoglaltuk a gloriette 
környékét, és vártunk. Nem 
kellett sokáig fagyoskodnunk, 
megjelentek az első résztvevők. 

És aztán jöttek, és csak jöttek. 
Megérkezett kevéssel 10 óra 
előtt Boros Csaba, a Republic 
zenekar gitárosa is, aki azonnal 
igent mondott felkérésünkre, 
és vállalta, hogy az összegyûlt 
futók számára egy pezsgő el-
durrantásával megadja a kezdő 
jelet.

Kevéssel 10 után ez meg is 
történt, és több, mint 200 fő 
lódult neki, hogy teljesítse az 
általa vállalt távot. Voltak köz-
tük Iron Man bajnokság részt-
vevői, rendszeresen futó sport-
emberek, pocakos apukák, és 
babakocsiból még éppen-éppen 
kikandikáló csecsemők.

Futás közben sípokkal, trom-
bitákkal kívántak a résztvevők 
boldog új esztendőt a mit sem 
sejtő környéken lakókra, de volt 
olyan ház, ahonnan az egész 
család kijött a kerítéshez, és 
végig tapssal biztatta a részve-
vőket, akikben közös volt, hogy 
mindenkinek fülig ért a szája, 
mert tudta, jó ügyért fut.

A célba érkezéskor sem ma-
radt el az örömujjongás, az első, 

és utolsóként beérkező egyfor-
mán nagy tapsot kapott.

Levegővételnyi szünetet kö-
vetően a résztvevőket a Vörös-
kereszt érdi szervezete zsíros ke-
nyérrel, a Finta Rendezvényház 
egy tál babgulyással vendégelte 
meg, mindkettőnek nagy ke-
letje is volt. Az eseményt vé-
gül egy közös pezsgős, vagy 
gyerekpezsgős koccintás zárta, 
valamint a részvételi díjak és 
felajánlások összeszámolását 
követően a bejelentés: 219 560 
Ft gyûlt össze, amelyet a hely-
színen átadtunk az alapítvány 
képviselői számára.

Köszönet illet mindenkit, aki 
segített abban, hogy ez az ese-
mény létrejöjjön, megvalósul-
jon, és ilyen sikeres legyen! Jó 
érzés volt 2013-at lezárni azzal, 
hogy valami igazán felemelő 
ügyért, valami igazán jó dolgot 
sikerült létrehozni!

Jövőre is lesz Érdi Szilveszteri 
Futás, aki most lemaradt, 1 éve 
lesz felkészülni rá!

Martin Norbert
Érd

Sportolás az integráció jegyébenSzilveszteri futás

panoráma
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Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással 
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres 
nyelvtanulók  lesznek.  Virág  és  Blanka  átlagos  nyelvtanulónak 
tartotta magát, 27 évesen mindössze egy nyelvből 
volt  bizonyítványuk.  Életük  nagy  felfe-
dezésének  érzik  a  módszerrel  való  meg-
ismerkedést.  Azóta  ugyanis  Virág  kilenc, 
Blanka  pedig  tizenhárom  nyelvből  szer-
zett  középfokú  nyelvvizsgát.  Zsófi  pedig 
18  éves  „kreatív  nyelvtanuló”,  negyedikes 
gimnazistaként már tíz nyelvből vizsgázott 
sikeresen,  teljesítménye  korosztályában 
egyedülálló.
Könnyedén,  három-négyhavonta  tettek 

középfokú  nyelvvizsgát,  a  felkészüléshez 
kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, manapság 
gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök 
fele nem veheti át diplomáját!

 A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelv-
tanulás  egyéni  bajnoka Magyarországon.  Három  dolog,  amiért 
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1.  A  könyvben  szereplő  8000  kétnyelvű 
mondatrész, mondat és a hanganyag megta-
nít beszélni – tanári segítség nélkül.
2.  A  könyv  tartalmazza  a  középfokú 

nyelvvizsga  nyelvi  anyagát  –  ezt  a  lányok 
eredményei is bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten 

tartásra, sőt – újra elővéve – bármikor fel-
frissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, 
hogy be kellene iratkoznunk egy nyelvtan-
folyamra.

További  információ  az  alábbi  honlapon  található,  illetve  az 
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden olyan 
emberből  sikeres  nyelvtanuló,  aki  valóban  komolyan  gondolja, 
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI! www.kreativnyelvtan.hu
Infó: Hudi Tibor 30-3184953
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége

az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,

SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, 
PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetők és
21990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

ÉRD:
2014. január 21. (kedd) és január 28. (kedd) 17-19 óráig

Szepes Gyula Művelődési Központ (Alsó u. 9.)

BUDAÖRS:
2014. január 24. (péntek)  és január 31. (péntek) 17-19 óráig

Lakótelepi Közösségi Ház (Lévai u. 34.)

EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

„A szilveszteri petárdázás miatt 
elszökött  családunk  kedvence, 
Morzsi.” „Keressük január else-
jén  eltûnt  vizslánkat.”  „Érden 
kóborolt  ez  az  aranyos kis kan 
kutya. Chip nincs benne, keres-
sük  a  gazdáját”.  Ugye,  isme-
rősek  a  fentiekhez  hasonló 
hirdetések?  Buszmegállókban, 
közösségi  oldalakon  rengeteg 
gazda-  és  kutyakereső  hirde-
tést  találunk  így  január  elején. 
Szerencsére  ma  már  a  kutyák 
jelentős  része  hazajut,  hiszen 
tavaly,  azaz 2013.  január  elseje 
óta  kötelező  az  állat  beazono-
síthatóságát szolgáló mikrochip 
beültetése  –  enélkül  egyetlen 
kutya sem oltható be veszettség 
ellen.  Sok  gazda  2012  decem-
berében,  illetve  2013  januárjá-
ban  beültettette  az  azonosítót, 
ám  voltak,  akik  megvárták  a 
következő  kötelező  veszettség 
elleni  oltás  idejét  –  sőt,  olya-
nok is vannak, akik az eltelt bő 
egy  év  alatt  sem  tettek  eleget 
e  kötelezettségnek.  3500  forint 
kifizetését  húzzák-halasztják 
így  –  ennyibe  kerül  ugyanis 
az  elektronikus  transzponder 
beültetése  (és  az  állatorvos 
által  végzett  regisztráció)  tör-
vény által szabályozott díja egy 
kutya  esetében.  A mostanáig 
jelöletlen kutyák természetesen 
veszettség elleni oltást sem kap-
tak  2013-ban,  hiszen  egy  éve 
már csak chipelt eb oltható. 
Böjtös Andrea, a Sirius Állat- 

és Természetvédelmi Alapítvány 

elnöke  lapunk  érdeklődésére 
elmondta: a 2013-ban állatmen-
helyükre  került  kutyák  legfel-
jebb  40  százalékában  találtak 
azonosítót.
–  Nagyon  sok  a  chip  nélküli 

kutya,  azok  közt  is,  amelye-
ket  mi  találunk,  és  azok  közt 
is,  amit  a  gazda  keres  nálunk. 
Természetesen  előfordul,  hogy 
az  elkóborolt  állat  gazdáját 
chip  nélkül  is  megtaláljuk. 
Ha  két  héten  belül  előkerül  a 
kutyus  gazdája,  az  ebet  egy 
nyilatkozat  ellenében  viheti 
el,  amelyben  vállalja  a  chipel-
tetést.  Amennyiben  két  héten 
belül  nem  jelentkezik  a  gazda, 
a  beavatkozást  mi  végeztetjük 
el, hiszen a törvény ránk nézve 
is kötelező. A chipeltetés árát a 
gazdának ki kell fizetnie, hiszen 
nincs  forrásunk  erre  –  mond-
ta  Böjtös  Andrea,  hozzátéve: 
olyan eset nem fordult elő, hogy 
a  gazda  ezt  megtagadta  volna, 
vagy  a  kutyát  emiatt  ne  vitte 
volna haza.
–  Szilveszter  után  sok  elkó-

borolt kutya került be hozzánk, 
szerencsére nagy részük időköz-
ben hazajutott. Sokan a chipnek 
köszönhetően  be  se  kerültek  a 
rendszerünkbe, hanem azonnal 
hazairányítottuk, más  kutyákat 
mi  hirdettünk,  vagy  a  gazdá-
ja  kereste  nálunk.  Az  a  jó  a 
chipes rendszerben, hogy ame-
lyik  kutyát  azonosítani  tudjuk, 
annak  nem  kell  átélnie  azt  a 
sokkot, amit a menhelyre kerü-

lés  jelent  –  jegyezte  meg  az 
alapítvány elnöke.
Böjtös  Andrea  hangsúlyozta 

azt  is:  ahhoz,  hogy  az  elkóbo-
rolt  –  vagy  kitett  –  eb  gazdáját 
megtalálják,  nem  elég,  hogy  a 
kutyát ellátták elektronikus azo-
nosítóval, azt regisztrálni is kell. 
Előfordul,  hogy  egy-egy  állat 
rendelkezik mikrochippel, ám a 
Petvetdata  elnevezésû  közpon-
ti adattárban mégsem szerepel, 
ugyanis  2013-ig  a  regisztráció 
nem  volt  kötelező.  2013  janu-
árja óta az állatorvosnak a chip 
beültetését  követően  8  nap  áll 
rendelkezésére,  hogy  az  állatot 
regisztrálja.  Hogy  ez  megtör-
tént-e, azt a tulajdonos is ellen-
őrizheti:  a  www.petvetdata.hu 
oldalon található keresőmezőbe 
beírja  a  chip  számát  (amit  az 
oltási  könyvben  megtalál),  és 
ha  regisztrálták,  a  képernyőn 
megjelennek  a  kutya  adatai 
(neve,  fajtája).  A tulajdonoséi 
nem láthatók – ezt csak állator-
vos tudja megtekinteni, szükség 
esetén  módosítani.  (Külföldi 
mikrochip  esetén  a  www.euro-
petnet.com oldalon  találhatunk 
adatokat).  Ha  a  gazda  eladja 
vagy  elajándékozza  a  kutyá-
ját,  mindenképp  módosíttatni 
kell  a  tulajdonos  nevét,  címét, 
elérhetőségét,  ez  azonban nem 
minden  esetben  történik  meg, 
pedig  mindkét  félnek  ez  lenne 
az  érdeke.  Az  adatmódosítás 
egyébként  –  a  regisztrációhoz 
hasonlóan – ingyenes. 

–  Most  szilveszterkor  is 
kerültek  be  hozzánk  chipelt, 
mégis  azonosíthatatlan kutyák. 
Fajtiszta,  tenyésztőnél  vásá-
rolt  ebeknél  előfordul,  hogy  a 
tenyésztő  nem  regisztráltatta 
őket,  mert  úgy  gondolja,  hogy 
minek,  a  gazdának  pedig  ez 
eszébe  sem  jutott  –  jegyezte 
meg Böjtös Andrea. 
Bár  az  elektronikus  azono-

sító  azt  a  célt  szolgálja,  hogy 
az  elkóborolt  állatok  visszake-
rüljenek  gazdáikhoz,  sajnos,  a 
törvény  könnyûszerrel  kijátsz-
ható: egyesek kiteszik otthonról 
a teherré vált állatot, és az azo-
nosítást követően azt hazudják, 
hogy a kutyát korábban eladták, 
elajándékozták. 
– Léteznek ennél  szomorúbb 

történetek  is.  Előfordult,  hogy 
egy  gazda,  akit  a  chip  alapján 
találtunk meg, közölte: ha visz-
sza merjük vinni  a kutyát,  bal-
tával veri agyon. Természetesen 
arról  szó  sem  volt,  hogy  erő-
szakkal  vissza  akartuk  volna 
adni  az  ebet,  akinek  az  volt 
az egyetlen „bûne”, hogy elcsa-
vargott.  Előfordul,  hogy  rossz 
állapotban kerülnek be hozzánk 
chipelt  kutyák,  gazdáik  pedig 
érdeklődésünkre  azt  mond-
ják,  hogy  rég  elajándékozták 
–  mondta  Böjtös  Andrea,  hoz-
zátéve:  természetesen  olyan 
gazdák  is  vannak,  akik  keresik 
és visszavárják kutyáikat. Nekik 
azt tanácsolja, hogy vegyék fel a 
kapcsolatot  az  állatorvosukkal, 
aki  a  kutya  Petvetdata-adatlap-
ján  fel  tudja  tüntetni,  hogy  az 
állat elveszett (esetleg ellopták), 
illetve azt  is  jelezheti, ha állan-
dó kezelésre szorul. 
Böjtös Andrea egyébként úgy 

tapasztalja:  mára,  az  állatvé-
dő  szervezetek  munkájának  is 
köszönhetően,  jelentősen csök-
kent  a  kóbor,  utcán  élő kutyák 
száma. 
– Az állatmentésnek és az ivar-

talanításnak megvan az eredmé-
nye,  nem  beszélve  arról,  hogy 
egyre  többen  fogadnak  örökbe 
menhelyről  állatot.  Érden  szin-
te  minden  utcában  van  olyan 
kutya,  amelyet  tőlünk  fogad-
tak  örökbe.  Ezeket  az  ebeket 
lehetőség  szerint  ivartalanítjuk 
(a  nőstényeket  mindenképp), 
és  chipelve  adjuk  át  új  gaz-
dájának.  A nálunk  élő  állatok 
zöme  visszakerül  eredeti  gaz-
dájához vagy újat talál. Mintegy 
tíz  százalékuk az,  amelyik két-
három évet is a menhelyen tölt. 
Jelenleg  száz  kutya  él  nálunk. 
Az  állomány  télen  növekszik, 
mivel  ezekben  a  hónapokban 
az  örökbefogadási  kedv  lany-
hul; vannak olyan hetek, mikor 
alig  van  örökbefogadás  –  érté-
kelte a jelenlegi helyzetet Böjtös 
Andrea. 
  Ádám Katalin

A  karácsonyi  ünnepek  utáni 
napok  sem  múltak  esemény 
nélkül  az  Érdi  VSE  utánpótlás 
labdarúgó  csapatai  életében.  A 
téli  iskolai  szünetet  kihasznál-
va  a  legkisebbek  -  a  2003-ban 
születettek  -  két  teremtornán 
is megmérettették magukat. Az 
újjáalakult  U11-es  csapat  elsõ 
igazi megméretése  a  december 
29-i  százhalombattai  teremtor-
na  volt,  ahol  a  résztvevõ  hat 
csapat  közül  a  negyedik helyet 
szerezték meg az érdi gyerekek. 
Ezen  a  tornán  a  lámpaláz  és 
a  versenydrukk  még  rányomta 
bélyegét  a  csapat  játékára,  de 
a  Pilis  elleni  elsõ  mérkõzéstõl 
eltekintve egyenrangú ellenfelei 
voltak riválisaiknak.  Már ekkor 
látszott  a  csapat  játékán,  hogy 
egy jobb eredmény is benne van 
a gyerekek játékában.

Eredmények: 
Pilis – Érdi VSE      4-1
Tordas - Érdi VSE     2-2
Helyosztó:     
Százhalombatta – Érdi VSE   1-0    
 
Nem  kellett  sokat  várni  az 

újabb  lehetõségre,  ahol  már 
némi  tapasztalattal  felvértezve 
lépett pályára Diósdon a decem-

ber  30-án megrendezett  emlék-
tornán  a  Patkó  György  által 
irányított  érdi  csapat.  A  négy 
együttes  részvételével  megren-
dezett  tornán  körmérkõzések 
után  alakult  ki  a  végeredmény. 
A tornagyõztes Tárnok mögött a 
dicséretes második helyett  sze-
rezték meg az érdi gyerekek.

Eredmények:
Érdi VSE – Tárnok           0-2
Érdi VSE -  Diósd             6-1
Érdi VSE – Biatorbágy    8-1

Mindkét  erõpróbán  olyan 
csapatok  ellen  léptek  pályára  a 
legkisebbek, amelyek már több 
éve együtt  játszanak és nem ez 
volt az elsõ torna, amelyen részt 
vettek.  A  diósdi  második  hely 
mellé  még  egy  sikert  elköny-
velhettek  az  érdiek:  a  verseny-
bizottság  a  torna  legjobb  játé-
kosának az érdi Kertész Bencét 
választotta meg.
A  két  tornán  elért  eredmé-

nyek és sikerek igazolták, hogy 
jó úton jár az utánpótlásképzés 
az  Érdi  VSE-nél  és  ez  továb-
bi  lendületet  adhat  a  gyerekek 
és  a  szakmai  vezetés  részére 
egyaránt. 

 Harmat Jenõ

A menhelyre kerülõ kutyák 60 százaléka nem azonosítható

Jelöletlen kutyák, kétségbeesett gazdik
Tavaly január óta kötelezõ a kutyák elektronikus jelölése, elvileg tehát mostanra 
minden ebnek meg kellett volna kapnia az úgynevezett transzpondert.  Az érdi 
menhelyen azonban a hozzájuk kerülõ állatok legfeljebb 40 százalékában találnak 
chipet, pedig a szilveszter után elkóborolt állatok hazajuttatásában nagy segítséget 
jelentene, ha a kutyák azonosíthatók lennének. 

A szilveszteri petárdázás miatt rengeteg kutya szökött el hazulról
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Gyerekfoci az év utolsó napjain

Ünnepi teremtornák

A diósdi tornán sikeresen szereplõ csapat
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Meghívó – Pozivnica
Az Érdi Horvát Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és 
családját, barátait a 2014. február 8-án este 19 órakor kezdõdõ
Hagyományõrzõ Rác Bálra.

Helyszín: Finta Rendezvényház, Érd, Velencei út 29.

Fellépõk:  Zorica Tánccsoport Ercsibõl
  Komsije Tököli Népdalkör
  Igraj Kolo érdi rác tánccsoport
Zenét szolgáltatja:   Pinka Band Szentpéterfáról

Belépõ: 1.000,- Ft. 
A bál jellege batyus bál, a helyszínen büfé üzemel.

Sorsolásra tombolatárgyakat elfogadunk.
A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

Mindenkit szeretettel várunk! Jegyek elõvételben vásárolhatók: 
Antunovits Antal:  20-363-8498
Weszelovits Istvánné:  20-371-6566
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Rangos versenyek színhelye 
volt az év kezdete után nem 
sokkal Érd. Birkózók és sumó
zók randevúztak egymással a 
Batthyányi Általános Iskola tor
nacsarnokában, ahol a magya
rokon kívül jelentős nemzetközi 
mezőny gyûlt össze. A kétnapos 
rendezvényen szép érdi sikerek 
születtek. 

Évek, sőt évtizedek óta meg
szokott, hogy a hazai birkózó 
idény városunkban kezdődik, 
ami egyben az érdi birkózó
sport rangját jelzi. Ezt emelte ki 
köszöntő beszédében, Hegedûs 
Csaba olimpiai bajnok, a Magyar 
Birkózó Szövetség elnöke, aki 
értékteremtőnek nevezte a 40 
éves Érdi Spartacus sikerekben 
gazdag eddigi tevékenységét.

– Ami ebben a városban folyik 
a birkózósportban, az értékte
remtő és példaértékû nemcsak a 

magyar, de az európai sportban 
is, mert Tar Mihály és felesé
ge, Marika olyan közösséget, 
igazi nagy családot kovácsolt 
össze, amelyre kevés példa 
van – mondta köszöntőjében. 
– Mindig jó érzéssel jövök ide, 
mert jó látni a tenniakarást 
sportágunkért. Ezt a versenyt 
is évről évre kitûnően rendezik 
meg.

Aradszki András, országgyû
lési képviselő köszöntő beszé
dében az utánpótlásnevelés 
fontosságát emelte ki:

– Büszkék lehetünk az érdi 
birkózókra, akik a negyven év 
alatt rangot vívtak ki városunk
nak, utánpótlás tekintetében is 
felhelyezték Érdet a birkózó
sport világtérképére – mondta 
és jó versenyzést kívánt vala
mennyi indulónak. 

A két nap valóban jó verseny

zést hozott, az érdiek mind
két napon remek helyezéseket 
értek el. Szombaton az Érd 
Kupa Nemzetközi Meghívásos 
Centrum felkészülési, Lakatos 
Gábor Emlékversenyen 350 
birkózó lepte el a sportcsar
nokot (80 külföldi és félszáz 
érdi) negyvenhat egyesületből, 
ebből kilenc külföldi, vasárnap 
a Nemzetközi Sumo női és férfi 
válogatóversenyen (évadnyitó 
Kamion Fényező Kupa) 200
an indultak 254 kategóriában 
Ancsin László, a Magyar Sumo 
Szakszövetség elnökének nyitó 
szavai után. A tizenhét magyar 
csapaton kívül négy lengyel
, két észt, egyegy osztrák, 
azeri, orosz és ukrán csapat 
versenyzői léptek a dohyora. 
Megtisztelték a versenyeket a 
külföldi csapatok és szövetsé
gek elnökei, akik ezúttal is gra

tuláltak az érdi rendezéshez. Az 
érdiek 16 arany, 15 ezüst, 15 
bronzérmet tartottak itthon és 
8 ötödik – pontszerző – helyet 
értek el sumoban, míg birkó
zásban utánpótlás kategóriában 
6 hazai arany, 4 ezüst és 12 
bronz született, az érdiek jó 
szerepelésének köszönhetően 
113 ponttal a csapatversenyt is 
megnyerték.

Mindkét napon jelen volt a 
birkózásban is sumoban is nem
zetközi eredményt elért büszke
ségünk, Bárdosi Sándor olimpiai 
ezüstérmes birkózónk, aki így 
dicsérte a rendezvényt:

– Mindig örülök, ha Érdre kell 
jönni, mert itt nagyon komoly 
szakmai munka folyik és a ver
senyeket is igen magas színvo
nalon rendezik meg, ahogy most 
is. Gratulálok Tar Misiéknek és 
azt kívánom, hogy az újabb 
negyven év hasonlóan sikeres 
legyen a Spartacusnál!

Tar Mihály is elégedett az évad
nyitó verseny eredményeivel és 
abban bízik, hogy a 2014es esz
tendő is legalább olyan sikeres 
lesz, mint a tavalyi.

– Ezúton is szeretném meg
köszönni a segítő, támogató 
szülőknek a példás összefogást, 
önfeláldozó munkát, amit a 
verseny sikeres megrendezése 
érdekében tettek. A korosztályok 
és díjak névadó szponzorainak 
a támogatást. Szeretettel várjuk 
az érdi birkózással szimpatizá
lókat a február 1jén tartandó 
Alapítványi Birkózó Bálra, jelent
kezés január 25ig a 209419618
as telefonszámon.

 Rájuk is fér az érdi birkózókra 
és sumozókra egy kis mulatság, 
bálozás, hiszen kemény év elé 
néznek 2014ben is.

 Temesi László 

Évadnyitó nemzetközi sporttalálkozó a Batthyányban

Sumósok és birkózók versenye Érden

Lemák Diána érdi versenyzõnek ad tanácsot Bárdosi Sándor olimpia ezüstérmes birkózó
A 
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Lakatos Gábornak, az emlékverseny névadójának portréja, és a serlegek, 
amelyekért a küzdelem folyt
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Aradszki András parlamenti képviselõ és Hegedûs Csaba olimpiai bajnok, 
a Magyar Birkózó Szövetség elnöke
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A legkisebbek nagy küzdelme
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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! 

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! 

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

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. 

101 TÉLI ÁBRÁNDOZÁS HÉTKÖZNAP 

Akciós ár:
12.500 Ft

Listaár: 
25.000 Ft

Hajnal Hotel
3400 Mezőkövesd, 
Hajnal utca 2.
06-49-505-190

Pihenés, kikapcsolódás, 
masszázs mindezt egy 
helyen, Zsóry-fürdőn a 
Hajnal Hotelben! Szuper 
ajánlat, félpanzióval és 
gyógykezelésekkel!

Az Operettszínház legna-
gyobb sztárjai folytatják 
meglepetésekkel teli kon-
certjeiket Budán, az Átrium 
Film-Színházban. Januárban 
Vágó Bernadetté és Vágó 
Zsuzsié, valamint Szabó 
Dávidé a színpad!

Tíz év, egy barátság állomásai 
címmel nem mindennapi es-
tét ígér Vágó Bernadett és 
Vágó Zsuzsi január 21-i 
Átrium-koncertjük közönsé-
gének. Az Operett színház két 
fiatal színésznője szinte egy-
szerre kezdte pályáját, barát-
ságuk pedig azóta töretlen. A 
Rebecca, a Szép nyári nap, a 
Rómeó és Júlia és az Abigél 
csak néhány azon sikermusi-
calek közül, amikben együtt 
vagy egymást váltva játsza-
nak. Közös estjükön nem 
csak ennek a barátságnak a 
történetei, de igazi kulisszatit-

kok is napvilágot látnak majd, 
s felcsendülnek álomszerepe-
ik nagy slágerei, Disney-, va-
lamint musicaldalok mellett. 
A színésznőket olyan szerep-
ben is láthatja majd a közön-
ség, amilyenben korábban so-
ha! Mindebben pedig egy 
olyan meglepetésvendég is a 
segítségükre lesz, aki immá-
ron tíz éve kíséri figyelemmel 
a lányok munkáját. 

Másnap, január 22-én egy-
szeri és megismételhetetlen 
közönségtalálkozó-koncertre 
készül a titkok jegyében 
Szabó Dávid. Az operett- és 
musicalsztár, nagy sikerű 
könnyűzenei előadó, a Szép 
nyári nap, a Ghost, a Rebecca, 
a Rómeó és Júlia, az 
Elisabeth, a Csókos asszony, 
a Lili bárónő vagy éppen a 
Csárdás királynő előadások 
ünnepelt színésze, a 2013-as 
X-Faktor döntő óta szólóéne-
kesként is a közönség egyik 

nagy kedvence. Most azon-
ban úgy döntött, itt az ideje, 
hogy – ha csa egy este erejé-
ig is – búcsút mondjon eddi-
gi énjének, s megossza né-
hány titkát, titkos dalát a kö-
zönséggel. Január 22-én kilép 
majd a színházi és a könnyű-
zenei vonal keretei közül egy 
egyszeri és megismételhetet-
len koncert kedvéért. A kü-
lönleges estén a közönség 
csak olyan dalokat hallhat 
majd a színész-énekestől, 
amilyeneket korábban még 
nem. Nem operett, nem mu-
sical és nem is pop, csak 
Szabó Dávid és egy zongoris-
ta a színpadon. Saját szerze-
mények, átdolgozások, film-
slágerek, sanzonok és balla-
dák csendülnek majd fel a 
bensőséges hangulatú kon-
certen, ahol a másik főszerep 
ezúttal a közönségé... 

Titkokat árulnak el
az Operettszínház sztárjai...
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Az őszi szezon legmeghökken-
tőbb vereségét Veszprémben 
szenvedte el az ÉRD, ahol 
Róth Kálmán kitûnően felké-
szített alakulata az eddigi öt 
győzelmének egyikét aratta. 
Azóta jövőt meghatározó dön-
tés született a veszprémi kézi-
labdáról. A Barabás nem tudott 
kitörni a férficsapat árnyéká-
ból, lehetőségei oly mértékben 
leszûkültek, hogy jövőre már 
mosonmagyaróvári székhellyel 
szerepelhet a klub. Ettől füg-
getlenül a fiatal csapat ellen 
sosem lehet könnyû győzelem-
re számítani. Az ÉRD az előző 
fordulóban leszakította az ötö-
dik helyen haladó Vácot, a fel-
sőház ezzel lépéselőnybe került 
az üldözőbolyhoz képest, ami 
nyilvánvalóan nagyobb nyu-
galmat jelenthetett a hazaiak 
számára. A bakonyi összecsa-
páson kevés gól született, csa-
kúgy, mint az előző szezonban, 
így zsinórban két veszprémi 
vereségért lehetett visszavágni. 
A rivalizálást egyébként is jól 

érzékelteti, hogy eddig egyik 
csapat sem tudta a másik ottho-
nában begyûjteni a két bajnoki 
pontot.

Már-már megszokott, hogy 
kis híján telt ház fogadja a 
pályára lépőket, ami kiemelke-
dő a magyar bajnokságban, így 
a hangulat ismét remek volt. 
Az első perctől kezdve óriási 
taktikai ütközet vette kezdetét 
a pályán, ahol minden egyes 
gólért, de akár apró részsikere-
kért is komoly küzdelem folyt. 
Oguntoye Viktória és Pásztor 
Bettina védéseivel indult a mér-
kőzés, majd Kisfaludy Anett és 
Tóth Eszter páros kiállításával 
folytatódott. Az első találatra 
három és fél percet kellett várni, 
amikor Schatzl Nadine írta át 
a nullákat az eredményjelzőn. 
A heves küzdelemre jellem-
ző kép volt, hogy egy ütkö-
zést követően a vendég Tóth 
Eszter, valamint az érdi Bognár 
Barbara, Kisfaludy Anett és 
Kovács Anna is a parketten 
kötött ki. A Veszprém csírájában 

elfojtotta a hazai próbálkozáso-
kat, a narancssárgák második 
gólja csak a 12. percben érke-
zett Wolf Alexandra büntetőjé-
ből. Oguntoye Viktória kiváló 
védésekkel tartotta a közelben a 
Barabást, ennek ellenére a Róth-
alakulat összeszorgoskodott öt 
találatot az első negyedórában. 
Szabó Edina elérkezettnek látta 
az időt egy taktikai megbeszé-
lésre, ugyanis a meccs addigi 
szakaszában nem volt képes fel-
állt fal elleni gólra az ÉRD. Az 
időkérés után ez rögvest meg-
változott Klivinyi Kinga bombá-
jának köszönhetően. 

Aki szereti a komoly védelmi 
csatákat, az elégedetten csettint-
hetett a mérkőzés alatt. A kevés 
cserével játszó Veszprémre az 
első félidő utolsó tíz percében 
érkezett meg a vendéglátó. 
A korábban nem mindennapi 
tehetségét Veszprémben kama-
toztató Schatzl Nadine brilli-
ánsan játszott, szinte nem volt 
rossz megoldása, márpedig egy 
ehhez hasonló mérkőzésen 
az ilyen klasszis teljesítmény 
döntő jelentőségû. A szünethez 
közeledve aztán a kissé fára-
dó vendégek mellett elrohant 
az ÉRD. A hazaiak védekezé-
sét valamelyest megzavarta 
Szekeres Klára második kétper-
ces kiállítása, ám a gólszegény 
mérkőzésen szünetre összesze-
dett háromgólnyi előny nem 
sejttetett rosszat.

Az öltözőben ragadt az ÉRD a 
folytatás első perceiben – Takács 
Bianka és Tóth Gabriella gólok-
kal, míg a második félidőre beál-
ló Szemerey Zsófi védésekkel 
rukkolt ki. Hozzá kell tenni, 
hogy az első harminc percben 
Pásztor Bettina is kiválóan látta 
el feladatait. A hazai kapusra, 

Oguntoye Viktóriára ezúttal is 
ráillettek a felsőfokú jelzők, 
ahogy Schatzl Nadine játékára is. 
A góltermés nem indult be külö-
nösebben, így felértékelődtek az 
érdiek könnyû góljai. Továbbra 
sem nyugodott meg Szabó Edina 
együttese, ezt jól példázza, hogy 
Tóth Gabriella találata után a 
nagy rohanásban a középkez-
désből az oldalvonalon patto-
gott ki a labda – érintés nélkül… 
Ettől függetlenül az eredmény 
komolyan nem változott meg, 
továbbra is rendkívül nagy csata 
folyt a pályán, de a Veszprém 
nem tudott egymás után két gólt 
szerezni és közelebb férkőzni. 
Klivinyi Kinga átlövései viszont 
időről-időre megtalálták az utat 
a kapuba és a két hazai húzóem-
berrel a vendégek részéről csak 
Tóth Gabriella tudta felvenni a 
versenyt. 

Az utolsó tíz perc kettős érdi 
hátránnyal indult. Szvetlana 
Gridnyeva jó szokásához híven 
beállt és kivédte Tóth Eszter 
büntetőjét, ez pedig már előre-
vetítette az érdi sikert. A pontot 
az i-re egy gyors indulásból 
szerzett könnyû góllal Szara 
Vukcsevics tette fel, végleg 
eldöntve a meccs kimenetelét. 
Az utolsó percek felszabadult 
kézilabdával teltek, amibe már 
a trükkök is belefértek; Balog 
Beáta kínai figurája sem múlt 
sokon, Szara Vukcsevics pedig 
hát mögül próbálkozott, ami 
a lécen csattant. Szépségdíjas 
gól lett volna – emlékeztetve 
egy korábbi kiváló beállóra, 
a veszprémi Gál Gyulára, aki 
alkalomadtán előhúzott tarso-
lyából hasonló trükköket. Az 
örömteli végjátékot azonban 
nem befolyásolta a kapufa, a 
játékidő befejeztével az egész 

ÉRD – Veszprém Barabás Duna Takarék KC 21-16 (11-8)

Csak a „szokásos”: ismét ötgólos érdi siker

csapat maga volt a mosoly és 
az öröm.

Volt is miért boldognak lenni, 
hiszen jó mecset, nagyon magas 
színvonalú taktikai csatát nyert 
meg az ÉRD, harmadszorra 
tartva az ellenfelet a lélektani 
20 kapott gól alatt, ami kitûnő 
teljesítmény, egyúttal egymás 
után harmadszor nyert ötgólos 
különbséggel. Az újabb két pont 
megszerzésével a tabella állása 
nem változott, ami azt jelenti, 
hogy a következő két, Vác és 
DVSC elleni csaták behúzásával 
a felsőházi tagság is eldőlhet.

ÉRD – Veszprém Barabás 
Duna Takarék KC 21-16 (11-8)
Érd, Városi Sportcsarnok, 1600 
néző
Játékvezetők: Bonifert Ferenc, 
Oláh Viktor
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 7, Triscsuk Krisztina, 
Kovács Anna, Szara Vukcsevics 
3, Balog Beáta, Szekeres Klára, 
Kisfaludy Anett, Klivinyi Kinga 
5, Wolf Alexandra 4 (4), Oláh 
Nóra, Alja Koren 2, Bognár 
Barbara, Mester Nóra
Vezetőedző: Szabó Edina
Veszprém: Pásztor Bettina, 

Szemerey Zsófi, Györkös 
Rebeka (kapusok), Tóth Eszter, 
Hajtai Vanessza 1, Kokas 
Viktória 1, Gulyás Vanda 1, 
Kurucz Ivett 1, Pelczéder Orsolya 
3, Marincsák Nikolett, Horváth 
Dóra, Planéta Szimonetta 2, 
Vesztergombi Dalma, Kiskartali 
Zsófia, Tóth Gabriella 5 (1), 
Takács Bianka 2
Vezetőedző: Róth Kálmán
Hétméteresek: 4/4, ill. 2/1
Kiállítások: 12, ill. 10 perc

A 14. forduló további  
eredményei:
MTK-Budapest – FTC-Rail 
Cargo Hungaria 21-39 (10-19)
Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE – Fehérvár KC  
25-21 (15-11)
Dunaújvárosi Kohász KA – 
DVSC-TVP 32-21 (16-10)
Győri Audi ETO KC – Siófok 
KC-Galerius Fürdő 3 
7-22 (16-12)
Eszterházy KFSC-Globál Safe 
– Ipress Center-Vác 22-31 (9-17)

A 15. fordulóban a nagy rivá-
lis Ipress Center-Vác otthoná-
ba utazik az ÉRD. A mérkőzést 
január 18-án 18 órától rendezik 
a váci Városi Sportcsarnokban.

 Szarka András

Klivinyi Kinga itt éppen pacsizásra használja jobb kezét – a meccsen öt 
gólt lõtt vele

Schatzl Nadine minden egyes gólja élményszámba ment – eddigi legered-
ményesebb mérkõzését tudhatja maga mögött érdi színekben

sport
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A csomag tartalma:

szombat este 4 fogásos vacsora, élőzene, borkóstoló, 
műsor, kabaré,

PÓTSZILVESZTER
Már most foglaljon helyet rá!

- ha lemaradt volna az év végi szórakozásról... 
Január 24. – 26.    3 nap /2 éj

Ár: 21 900.-

Vízszintes meghatározások: 1. A megfejtés első része. 2. ….va, folyó. 13. Májam, 
szívem, vesém…stb. 14. Naptári egység(ékezet nélkül). 15. Fontos ételem. 16. Görög 
betű. 18. Feleség. 20. Kedves női név. 21. Világosan tud. 22. A ló nógató eszköze. 25.
…, en, ön (toldalék). 26. Alkoholos. 28. Már nem emlékszik (régiesen). 30. ZSIZSI a vé
gén! 32. A megfejtés utolsó része. 33. Férfinév. 34. Sztárügyvéd kapja. 36. … hegye 
(bibliai helyszín). 38. Nők díszítője. 39. Rá…(furcsán néz). 40. Tegező vége! 40. Gyako
rító képző. 43. (majdnem) kávémárka (A => E). 44. Sikeres, szerencsés. 47. Személyes 
névmások. 48. Új élelmiszer üzletlánc.
Függőleges meghatározások: 1. Mutató névmás is. 2. Piszkál, bosszant. 3. Majdnem 
egy! 4. Gazos rét. 5. Kötőszó. 6. Szép kisváros, turistaközpont. 7. Muzsika. 8. Sorlya párat
lan betűi. 9. Növény van ilyen. 10. Gergő becézése is lehet. 11. Daniella belseje! 14. A 
megfejtés második sora. 15. Kicsinyítő képző. 17. Magyar Tudományos Egyesület. 19. Jár 
a szélein! 23. Olasz igen, fonetikusan. 24. Nagyon régi. 25. Oszter Elemér névjegye. 27. 
Erzsike becézése lehet. 28. Fontos testrész. 29. Jegyzetelni 31. XX! 35. A regős mesél. 
37. Részben Poe! 39. Beszél. 42. Évszak. 45. Lyuk első betűje fordítva. 46. Derű a végén!
( A rövid és hosszú magánhangzók között nem minden esetben teszünk különbséget!)

Hallott már Ön beteg űrhajósról?
Az első 200 helyes megfejtő között 10 db 50.000 Ft értékű nyere
ményt sorsolunk ki. Jelentkezni legkésőbb 2014. január 24ig lehet 
(péntek) hétköznapokon 1218 óráig a 30/557 38 46 telefonszámon.
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

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

Nemzetközi orvostechnikai eszközöket 
gyártó és forgalmazó cég diósdi gyárába 
HAGYOMÁNYOS ÉS CNC GÉPKEZELÕ 
(MARÓS és ESZTERGÁLYOS) munka-
társakat keres. Elvárások:minimum 3 
éves szakmai tapasztalat; programo-
zás területén szerzett tapasztalat elõny. 
Fényképes önéletrajzokat az ag@bio-
tech-medical.com e-mail címre várjuk.

Saját gk.-val rendelkezõ, rugalmas, 
megbízható, gyakorlott pizza-futárt kere-
sek hosszú távra. T:0670-623-6667

AUTÓBONTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS







DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EGÉSZSÉG

Csontkovácsolás, Gerincterápia,
Gyógymasszázs, Nyirokmasszázs, 
Talpreflexológia, Jádeköves géppark 
az Életfa Egészségházban. Rugalmas 
idõpontkezelés! 0670/347-5077

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCS

INGATLAN

Budapest V., Alkotmány utca., 67.00 
nm-es, tégla építésû lakás eladó. 2. 
emeleti Ár: 25 millió Ft. +36303836917 
www.ingatlan.com/20505747

XI. Mezõkövesd utcában, 34nm-es, 
gázfûtéses lakás parkos környezetben 
eladó! Irányár: 8.700.000 Ft Tel: 06-
70/209-0578

XXII. kerület központjában, 2+1 
félszobás, szép, napos, csendes 
panellakás akciós áron eladó! Irányár: 
10.800.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

Sümeg-bazaltbányán 65 m² 2 szobás 
fürdõszobás alápincézett, új nyílászá-
rókkal felszerelt családi ház eladó. A 
házhoz kert, garázs, mûhely tartozik. 
Iár:3,5 M Ft. T:06 70 273 1338, 06 87 
350 528

INGATLANT KERES

Budapesten nagykörúton belül vagy 
annak közelében keresek kizárólag teljes 
felújításra szoruló öröklakást, kulturált 
házban.Tel. 06-70-635-0558

JÁRMÛ















KERT

KERTGONDOZÁS

TÉLI AKCIÓ! Szakképzett kerté-
szek vállalnak FAKIVÁGÁSt, gallyazást 
elszállítással is, anyagi felelõsséggel.
Örökzöldek tisztítása, tápozása 
Kertépítés. 0630/287-4348

KIADÓ

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

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

Érd központjában 2 szoba+hallos 
önálló igényesen berendezett lakás 
kiadó. T:06 30 324 4981

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

Érden kiadó ház nappali+másfél szoba, 
két fürdõszobával. T:06 20 934 8834

Kül. bejár. albérlet kiadó Érden, jó 
közl., 1-2 fõnek rezsivel 49 E Ft, kaució 
nincs. T:06 70 513 9174

Parkvárosban garzonlakás kiadó 1-2 
fõnek 40 E Ft+rezsi+kaució. T:06 20 
470 7491

Érden Szent-István utcában 63 m² 
lakás kiadó 60 E Ft/hó+rezsi+1 hó 
kaució, külön mérõórák, parkolási 
lehetõség. T:06 70 384 6299

Érden munkásoknak, brigádnak! 
külön bejáratú összkomfortos lakás 
kiadó, kocsibeállással. T:23/367-922

KIADÓ - KERES

Érden hosszú távra albérletet keresek 
2 gyermekes csal. anyaként. Esetleg 
felújítást vállalok. T:0670-561-5419

KÖLTÖZTETÉS

KONTÉNER























MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT VÁLLAL

Nyugdíjas ápolónõ délelõtti elfoglalt-
sággal hétfõtõl péntekig munkát vállal.
T:0670 401 6270

OKTATÁS

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

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák, festés, mázolás! 
Tel.: 0630/948-8909

RUHAJAVÍTÁS

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

SZABÓ

SZIPPANTÁS









SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS

TÁRSKERESÕ

TETÕSZERVIZ

TV JAVÍTÁS

VEGYES

Sürgõsen eladó: új Astro porszívó 
1600 W (cégnek is), újszerû szõnyeg 
3x4 m, Sony autórádió. T:06 30 592 
7056, 06 23 366 308

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátor, elzáró csere 
javítás. Víz-fûtési rendszerek kiépítése 
mosó és mosogatógép bekötés 06 70 
642 75 26







VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS
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Jennifer Lawrence még nincs 
huszonhárom éves, mégis 
Hollywood egyik legfoglalkoz-
tatottabb és legelismertebb szí-
nésznője. A világsztár azonban 
a hírek szerint túlhajtja magát, 
és környezete attól félti, hogy 
teljesen kikészíti a fiatal lány 
szervezetét a nagy pörgés.

Jennifer Lawrence fiatal kora el-
lenére már büszkélkedhet egy 
Oscar-díjjal, és sokan úgy vé-
lik, a tavalyi diadal után idén is-
mét ő emelheti majd magasba a 
szobrocskát a díjátadón. A szí-
nésznő rengeteget keres, egy-egy 
filmjéért akár 30 milliárd forint-
nak megfelelő összeget is zsebre 
tesz, a gond csak az, hogy nem 
mond nemet a felkérésekre még 
akkor sem, ha már alig bírja fi-
zikai erővel. Jennifer maximalis-
tának vallja magát. A színész-

nő tavaly a Napos oldal című fil-
mért nyert Oscart, idén pedig az 
Amerikai botrány mellékszereplő-
jeként tartják őt esélyesnek, leg-
többen mégis az Éhezők viadalá-
ból ismerik őt, ahol a főhősnőt, 
Katniss Everdeent formálja meg. 

 bgy

Cseke Katinka egyre gyakrab-
ban fogadhatja nem csak kedve-
se, hanem kollégái bókjait is. A 
színésznő ugyanis egy kapszulá-
nak, és persze étrendje átalakí-
tásának köszönhetően annyit fo-
gyott, hogy már jelmezein is iga-
zítani kellett. – Egy nőn hamar 
észreveszik, ha felszed magára 
4-5 kilót, vagy ugyanennyit lead. 
Először nem mondtam le köny-
nyen kedvenc ételeimről, de már 
tudom, hogy megérte.

Katinka kiválóan érzi magát a 
bőrében, amihez új kedvese, a 
Váradi Roma Café muzsikusa is 

hozzájárul. A 17 év korkülönbség 
egy kicsit sem zavarja őket.

– Én vagyok a gyerekesebb, 
gyakran Robi húz vissza a föld-
re, ha túlságosan szárnyalni kez-
dek. Racionális, érett gondolkodá-
sú férfi. A 25 éves testébe 50-60 
éves ember értelme és intelligen-
ciája szorult – fogalmazott a szí-
nésznő, és elmesélte, hogy a há-
rom hónapja tartó kapcsolatuk 
intenzívebb, mint egy házasság. 
Még akkor is, ha még nem köl-
töztek össze.

– Robinak három gyermeke 
van, nekem pedig egy 13 éves 

kislányom. Szerencsére mind-
annyian jól kijönnek egymással, 
még közös programokat is szer-
veztünk már. Elmentünk mozi-
ba és együtt ebédeltünk – mond-
ta Katinka. – Robinak azt mond-
ják a barátai, hogy lassan hozzám 
öregszik, pedig éppen hogy én fi-
atalodom őhozzá. Olyan ingerek 
érnek mellette, amilyeneket már 
nagyon régóta nem tapasztaltam. 
Tud gyengéden udvarolni, de 
amikor kell, nagyon határozott. 
Őszintén kimondja, amit gondol.

Katinka biztos benne: Robi 
mellett egy kicsit cigánylánnyá 
vált; ezer fokon ég, és őszintén 
kiadja érzelmeit. – Nem tudom, 
hogy vannak-e roma őseim, de 
egy televíziós műsorban egy he-
ves tánc után a zsűri egyik tag-
ja tréfásan megállapította, hogy 
olyan tüzesen táncolok, mint egy 
cigánylány. KK

Jennifer újabb Oscart nyer?
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Cseke Katinka: Egy kicsit cigánylány lettem! 
Cseke Katinka mindig is a fiatalabb férfiakat kedvelte. Volt fér-
jénél kilenc évvel idősebb, jelenlegi kedvesénél, Váradi Róbert 
zenésznél tizenhéttel. A Jóban Rosszban Bodolai Böbéje lapunk-
nak bevallotta: egy 50 éves férfi nehezen tudná őt hosszú távon 
elviselni, mert túl heves a vérmérséklete.


