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Belsõ bekötés
A lakók egy része már rácsatlakozott a rendszer-
re, mások már korábban kiépíttették a hálózatot.

2

Adósságátvállalás
Két napirendi ponttal tartott rendkívüli ülést  
a városi közgyûlés,

3

Birkózók a mérlegen

Ez év elején is kijelenthetjük a 2013-as esztendõ 
eredményei alapján, hogy ismét csúcson voltak az 
érdi birokvetõk. A részletekrõl Tar Mihályt, a Szpari 
elnökét, nem mellesleg a birkózók vezetõedzõjét kér-
deztük. 13. oldal

Szennyvíz-elvezetés
Megállapodást írtak alá a szennyvíz dunai 
sodorvonalba való bevezetésérõl.

5

Értékes döntetlen
Az érdi kézilabdázók a döntetlen után feljöt-
tek a bajnokság harmadik helyére.

16

Ingyenes 
vizsgálat

Különleges kezdeménye-
zést indított Novák Mihály 
villanyszerelõ: ingyene-
sen végez érintésvédelmi 
és villamos tûzvédelmi 
egyszerûsített felülvizs-
gálatot. Teszi ezt azért, 
hogy kevesebb bal-
eset, tragédia történjen. 
Állítása szerint az eddig 
vizsgált mintegy 15 érdi 
épület háromnegyedében 
talált hibát.  10. oldal

Családi sportnap

Csaknem két évtizede mûködik a felnõtt fogyatékosok sportolását felkaroló Fogócska 
Egyesület, amely több paralimpikont adott már az országnak. Az elmúlt években 
három új szakosztállyal bõvültek, amelyekben ép fiatalok sportolnak. Az egyesület 
nemrég Érdre költözött, múlt hétvégén pedig bemutatkozó családi napot tartott a 
Batthyány Tornacsarnokban, vendégül látva több más érdi egyesületet. 10. oldal

Évkezdés a rendõrkapitányságon
Mint azt lapunkban is hí-
rül adtuk, a fokozott ellen-
õrzéseknek és a kiemelt 
járõrszolgálatoknak köszön-
hetõen csaknem eseményte-
lenül múltak el az ünnepek az 
Érdi Rendõrkapitányságon. 
Az idei esztendõt eredmé-
nyesen kezdték városunk 
rendõrei – tudtuk meg Tolnai 
Ildikó rendõr õrnagytól, 
kapitányságvezetõ helyet-
testõl.  12. oldal

Madarak

A napokban szokatlan 
hangok szûrõdtek ki az 
Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központból. Három na-
pon át kakaskukorékolás, 
kotkodácsolás és madár-
csicsergés hangzavara 
hallatszott, sõt, áradt ki a 
kisterembõl.  16. oldal
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Meghívó

a Tusculanum – Postástelep 
Településrészi Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2014. január 27-én 
(hétfőn) 18:00 órakor

 kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Gárdonyi Géza

Általános Iskola és Gimnázium
(2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

Meghívó

a Dombos – Fenyves 
Parkvárosi 

Településrészi Önkormányzat
(9. és 12. választókerület)

2014. január 28-án 
(kedden) 17:00 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Teleki Sámuel

Általános Iskola
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.) 

11-es terem

Meghívó

a Tisztviselő- és Újtelepi 
Településrészi Önkormányzat

(2. és 3. választókerület)

2014. január 29-én 
(szerdán) 17:00 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Batthyány Sportiskolai

Általános Iskola
(2030 Érd, Fácán köz)

Tisztelt 10. és 11.  
választókerületi lakosok! 

A Parkvárosi Településrészi 
Önkormányzat 2014. január 29-
én (szerdán) 18:00 órától az 
Érdi Teleki Sámuel Általános 
Iskolában, a 11-es teremben 
(2030 Érd, Törökbálinti u. 
1.) tartja a következő ülését, 
amelyre mindenkit szeretettel 
várunk! 

Dr. Veres Judit  
elnök

Most, hogy a csatornázási prog-
ram a vége felé közeledik, a 
házi csatornabekötések megva-
lósítása volt a fő témája a múlt 
szerdai polgármesteri sajtótájé-
koztatónak. 

T. Mészáros András elmond-
ta: mostanáig valószínûleg min-
denki megkapta a rákötési enge-
délyt, és a visszajelzések szerint 
sokan rá is kötöttek a közcsator-
nára az új esztendőben.

– A lakók egy része már több 
hónapja felkészült a csatlako-
zásra: kiépíttette a hálózatot, 
így csak élesre kellett kötni a 
rendszert. Javaslom mindenki-
nek, legyen előrelátó, készít-
tesse el időben a terveket, már 
csak azért is, hogy tavaszig 
kiderüljön, ha házi átemelő-
rendszer kiépítésére van szük-
ség. Mint azt már elmondtuk, 
ezek beszerzése és üzembe 
helyezése nem a lakosságot 
terheli majd, hanem a projekt 
része lesz – már a szükséges for-
rást is megtaláltuk. Szeretnénk 
mihamarabb kiírni a közbeszer-
zést az átemelőkre, illetve minél 
gyorsabban beszerelni ezeket a 

készülékeket – hangsúlyozta T. 
Mészáros András. 

Mint azt legutóbbi számunk-
ban hírül adtuk, a házi átemelő 
iránti igényt a lakosságnak kell 
jeleznie az Alispán utcai ügy-
félszolgálaton, mellékelve az 
akkreditált mérnök által készí-
tett tervet, amely igazolja, hogy 
az adott ingatlan gravitációsan 
nem köthető rá a közcsatornára. 
Emellett igazolni kell azt is, hogy 
az igénylő az ingatlan tulajdo-
nosa. A dokumentumokat feb-
ruár 28-ig lehet leadni. (Az akk-
reditált tervezők listáját lapunk 
12. oldalán közöljük.)

– Sokan jelezték, hogy a rákö-
tés határidejét, azaz április 30-át 
nem tartják megfelelő időpont-
nak. Az eddigi tapasztalatok 
azonban azt mutatják, hogy a 
jelenlegi időjárási viszonyok 
mellett elvégezhetők a földmun-
kák, így ha nagy fagy, illetve hó 
nem lesz, ez a határidő tartható. 
Amennyiben az időjárás nagyon 
zordra fordul, az április végi 
dátumon változtatni tudunk, 
az érdekünk azonban az, hogy 
a rákötések minél előbb meg-

Házi bekötés kivitelezése 
– mire vigyázzunk?

A kivitelezők tapasztalatai szerint év eleje óta zömmel azok 
kötnek rá a csatornára, akiknek zárt emésztőjük van, rend-
szeresen szippantatnak, és jelentős összeget takarítanak meg 
a mihamarabbi rákötéssel. Azok, akik jelenleg nem fizetnek 
azért, hogy szennyvizet termelnek, várnak, lehetőleg az utolsó 
pillanatig – így több mint valószínû, hogy tavasszal sorba áll-
nak majd az ingatlantulajdonosok a tervezőknél, vállalkozók-
nál. Hogy elkerüljék a talajterhelési díjat (illetve a magasabb 
kivitelezői árakat), érdemes mindenkinek időben gondoskodni 
a belső hálózat kiépítéséről.

Amikor megkezdődik a kivitelezés és a földmunkára kerül 
sor, a kivitelezőnek kell megmondani, hogy a tervezett nyom-
vonalon (illetve a szennyvízelvezető cső közelében) találha-
tók-e más közmûvek – így elkerülhetők a vezetékelvágások. Jó 
tudni azt is, hogy hány helyen vezették ki a ház építésekor a 
szennyvizet a lakásból. Kovács Péter Barna projektvezető (aki 
egyben regisztrált mérnök is) úgy tapasztalta: régi házaknál 
előfordul, hogy több kivezetést is építettek annak idején. 

– Ha ezzel nincs tisztában a tulajdonos, illetve a tervező és 
a kivitelező, megtörténhet, hogy (például) a konyhai csapból 
a víz továbbra is az emésztőbe megy, míg a vécéből a kiépített 
csatlakozáson keresztül a csatornába. Hogy ez ne csak a frissen 
megépített rendszer kipróbálásakor derüljön ki, érdemes a régi 
szennyvíz-elvezető cső feltárásakor kipróbálni, hogy minden 
ugyanazon a csövön jön-e ki, ne utólag érje a kellemetlen meg-
lepetés az ingatlantulajdonost – tanácsolta a szakember, aki 
arra is felhívta a lakosság figyelmét: az adatlapon, amelyen 
szerepel a rákötéskor leolvasott vízóraállás (ez alapján szám-
lázza majd az ÉTCS Kft. a csatornadíjat) és sok más egyéb adat 
is, ne felejtsék el feltüntetni minden szükséges helyen a dátu-
mot, illetve ügyeljenek arra, hogy az adatlap pontosan legyen 
kitöltve, aláírva. Ez az adatlap ugyanis szükséges ahhoz, hogy 
a szolgáltató és az ingatlantulajdonos közt megköttethessen a 
szolgáltatási szerződés.

Mire kell ügyelni a házi csatornabekötések kialakításánál?

Belsõ bekötések: várhatóan marad  

az április 30-i határidõ
A belsõ csatornabekötés volt a fõ témája a múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájékoztatónak. T. Mészáros András 
elmondta: jelen idõjárási viszonyok mellett tartható az 
április 30-i határidõ. A lakók egy része – fõleg azok, 
akik rendszeresen szippantatnak – már rácsatlakozott 
a rendszerre, sokan pedig már korábban kiépíttették 
a hálózatot, csak az élõre kötés van hátra. Érdemes 
mindenkinek idõben terveztetnie, kivitelezõt keresnie, 
hiszen tavaszra nagy sorbaállás várható.

történjenek – húzta alá a pol-
gármester, aki elmondta azt is: 
közeledik a csatornaprogram 
befejezése, lezáródott ugyanis 
az a közbeszerzés is, amit a 
tisztított szennyvíz dunai, so-
dorvonali bevezetésére írtak 
ki. Ennek kivitelezése, illetve a 
házi átemelők beépítése zárja a 
csatornázás folyamatát.

– 2014-ben Érd teljes mér-
tékben csatornázottá vált, így 
az elmúlt két-három év legna-
gyobb hazai környezetvédel-
mi, illetve közmûfejlesztési 
beruházása sikeresen zárul. 
A csatornázásnak nemcsak 
életminőség-javító, hanem kör-
nyezetvédelmi szerepe van; a 
kiépült infrastruktúra lehetővé 
teszi a beruházások, a termelő 
és munkahelyteremtő cégek ide 
telepedését is – jegyezte meg T. 
Mészáros András.

Itt érdemes megemlíteni, hogy 
Érdre (a DM logisztikai központ-
ja mellé) költözik a Hyundai 
és Kia modellek alkatrész- és 
tartozék-szolgáltató vállalata, a 
MOBIS. A logisztikai központ a 
tervek szerint júniusban kezdi 
meg mûködését. T. Mészáros 
András kérdésünkre elmondta: 
első ütemben egy mintegy 20 
ezer négyzetméteres csarnokot 
építenek, amit a későbbiekben 
szeretne a cég fejleszteni. 

A polgármester hangsúlyozta 
azt is: Érd logisztikai szempont-
ból nagyon jó helyen fekszik, 
hiszen több vasútvonal, autópá-
lya és autóút érinti, nem beszél-
ve a Dunáról mint szállítási 
lehetőségről, emellett a Liszt 
Ferenc repülőtér is könnyen, 
gyorsan elérhető. 

– Biztos vagyok benne, hogy 
ha a beruházók ismét elkezde-
nek életet lehelni a gazdaságba, 
gyorsan betelepül az a 160-200 
hektárnyi gazdaságfejlesztési 
övezet, ami Érden rendelkezés-
re áll – zárta szavait a városve-
zető. Ádám Katalin

Az enyhe tél kedvez a csatornabe-
kötéseknek – ha extrém hideg nem 
lesz, marad az április végi határidõ

Érdemes idõben elkészíttetni a belsõ hálózatot – tavaszra dömping várható
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közszolgáltatás biztosítása 
pályázati program 2013” címû 
pályázati felhívás keretében a 
hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási díj kompenzációja 
céljából. A közgyûlés korábban 
arról döntött, hogy a hulladék-
kezelési közszolgáltatást saját 
tulajdonú cégre, az ÉTH Kft.-
re bízza. A rezsicsökkentési 
program azonban – miközben 
rendkívül kedvező a fogyasz-
tóknak – hátrányosan érinti a 
közszolgáltatást vállaló cégeket, 
illetve az érdi önkormányzatot 
is, mert a költségek megha-
ladják a díjbevételek összegét. 
Ennek enyhítését szolgálja az a 
pályázat, amely többek között 
a közszolgáltatás díjkompen-
zációjára is lehetőséget nyújt. 
A közgyûlés korábban a köz-
szolgáltató ÉTH Kft. biztonsá-
gos mûködése érdekében tulaj-
donosi források biztosításáról 
döntött. Amennyiben pályázati 
úton forrást tudnak szerezni, 
akkor ezen tulajdonosi kölcsön 
mértéke is csökkenhet, vala-
mint garantálja majd az ÉTH 
biztonságos mûködését is. 
A támogatás intenzitása száz 
százalékos, és a közszolgálta-
tónak nyújtott kompenzáció 
mértéke nem haladhatja meg 
a közszolgáltatási kötelezett-
ségek teljesítéséhez szükséges 
nettó költséget. Ugyanakkor a 
támogatás vissza nem téríten-
dő, és folyósítása a támogatá-
si összegtől függően elő-, vagy 
utófinanszírozással is történhet. 
A januári rendkívüli ülést az is 
indokolta, hogy a szóban forgó 
pályázat határideje január 20-án 
járt le, így a közgyûlési határo-
zatra minél előbb szükség volt. 
A városi plénum egyhangúlag 
támogatta a pályázat benyújtá-
sára vonatkozó döntési javas-
latot. 

A képviselők legközelebb 
január 30-án ülnek össze, ez 
már a tavaly elfogadott, menet-
rend szerinti első tanácskozá-
suk lesz majd. 

 Bálint Edit
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Akinek egyszer lyukas a keze, azt 
nem lehet befoltozni. Mégis vala-
mi csoda folytán a „volé” volt az 
egyetlen, ami az érdi homokon, a 
Duna-parton valami sikerélményt 
adhatott nekem. Hogy a röplabda 
hogyan volésodott a nagy víz mel-
lett nyelvjárásunkban magyarrá, 
azon törjék a fejüket a nyelvé-
szek, de a háló fölötti átütés a 
maga rögtönzéseivel még nekem 
is örömet adott. Az összjátékhoz 
nélkülözhetetlen mozgékonyság 
még gimnazista korunkban meg-
volt és fogalmunk sem lehetett 
akkor arról, hogy majd egyszer 
nemzetközi, vagy talán olimpiai 
szám is lesz a strand röplabda. 
Aztán a pálya széléről inkább a 
harcosabb kézilabda kínálta az 
élvezetet, már csak azért is, mert 
így nemcsak barátaink és isko-
latársaink ügyességét bámulhat-
tuk, de büntetlenül a lányokat is. 
A nagykamaszkor tenyérizzadá-
sos korszakaiban ez korántsem 
volt jelentéktelen motívum. Ám 
a lányok (velünk együtt) leérett-
ségiztek, és csak később tûnt fel, 
hogy Érd világváros-széli sport-
életében korántsem periférikus 
jelenség a női kézilabda. Hagyjuk 
most a hivatalos sporttörténetet, 
a mecénások (ja, bocs, a sport-
ban szponzorok vannak) és így 
az egyesületi nevek változását: 
akinek Érdért dobog a szíve, nem 
maradhat távol a női kézilabda 
mérkőzésektől, mi több, nem is 
csalódik. Bárkivel áll ki a csapat, 
akár győz akár veszít, a játékkal 
a közönség nyer. A kézilabdában 
ugyanis szerencsésen egyesül az 
atlétákat, azaz a rövidtávfutókat 
megszégyenítő vágtázás, a küz-
dősportokat messze leköröző 

test-test elleni küzdelem, mint-
egy a szabadfogású birkózás is 
pályára kerül, miközben ott a 
labda. A labda, amely kőkemény, 
markolható és úgy süvít a kapu 
felé, mint az ágyúgolyó. Az ilyen 
mérkőzésen nincs várakozás, 
nincs unalom, nem lehet elalud-
ni. Nemcsak azért, mert szólnak 
a dobok, a kürtök, a dudák és 
üvölt, akinek még bírja a torka, 
hanem az az összhang, amely 
egy csapaton belül a védekezés-
ből azonnali támadásba tud átfor-
dulni, ahol a csapat lelkiállapota 
úgy hullámzik, ahogy a számok 
váltják egymást az eredményjel-
ző táblán, ott dráma van. A játék 
dramaturgiájába bőven belefér, 
hogy egy csapat végig vezet és 
az utolsó pillanatban összeszed-
ve magát ledarálja ellenfél. És 
akkor még ott van a két magá-
nyos hős a kapukat őrző hölgyek 
személyében. Egyébiránt vannak 
még a színpadon, akarom mon-
dani a pályán jelentős alakítások. 
A mérkőzést vezető bírók igazi 
alakváltók, hol a gonosz lakik 
bennük, hol a rejtett komikus, 
a primadonna szerep is belefér 
és a kegyetlen drámai hős szi-
gora sem lehet idegen a világot 
jelentő deszkáktól, a fényes par-
kettától. Az edző és szakmai csa-
pata pedig úgy hal meg és támad 
fel percenként, hogy a teremtő 
is rácsodálkozhatna az emberi 
természet játékos gazdagságára. 
A csapat egyébként állóképeken 
is megcsodálható, a lányok talán 

ezen az egyetlen helyen adják 
meg különösebb gátlás nélkül 
(és többségükben) a testtömeg 
indexükhöz nélkülözhetetlen 
adatokat: magasságuk, súlyuk 
és eddigi teljesítményük meg-
csodálható a honlapon. A hazai 
színek mellett Érd nemzetiségi 
sokféleségére és a ma oly termé-
szetes európai migrációra – jó: 
játékos vándorlásra is találha-
tunk példát. Õk ott vannak ott-
hon, ahol játszanak, Szvetlana, 
Sara, Beáta, Klára, Kinga neve 
éppoly meggyőződéssel üvölt-
hető ritmusra az érdi sportcsar-
nokban, mint Alja, Nóra vagy 
Barbara lelátóról való szólonga-
tása. Szabó Edina a lányok edző-
je, de az ember rácsodálkozhat 
a gyúró, az orvos, az utánpót-
lásról, a tehetséggondozásról 
gondoskodó „háttéremberek” 
nélkülözhetetlen munkájára is. 
A városnak kötelessége a tehet-
ség mögé odatenni a társadalmi 
támogatást, amely nem merülhet 
ki az anyagi feltételek biztosí-
tásában. Az intézményfenntar-
tás, a sportcsarnok és az uszoda 
mûködtetése nemcsak a hivatá-
sosok munkájához, de a város 
egészségesebb életmódjának, a 
sportoktatásnak is nélkülözhe-
tetlen előfeltétele. Most, hogy az 
NB/I-es csapatnak megszületett 
az indulója is Gidófalvy Attila 
szerzeményeként, már törhetjük 
a fejünket, hogy hogyan gyako-
roljuk és alakítsuk a magunk 
képére, pontosabban hangjára. 
Egy biztos: a játék is formál min-
ket, szép magyar szóval druk-
kereket. Közösséggé lehetünk 
ekképpen is. 
  Antall István

Lányok  
labdával

Kockázatos dolog hetilapban 
időjárásról írni, mert könnyen 
lehet, hogy a sorok papírra 
vetésekor még napsugár melen-
geti ablakon át a klaviatúrát, a 
nyomdából kijövő újságot pedig 
már esetleg hóvihar fogadja. 
Ennek ellenére a napjainkban 
érzékelhető januári tavasz mel-
lett nem lehet szótlanul elmen-
ni, mert a „milyen ruhát adjak 
a gyerekre?” reggeli kérdéstől a 
tévéhíradóban elénk tárt kerti, 
szántóföldi beszámolókig min-
den arra hívja fel a figyelmet: 
nem akármilyen fordulatokkal 
lep meg minket mostanában 
az időjárás.

Emlékezetes gyermekkori 
olvasmányélményem volt az a 
történet, amelyben az akkor 
alig kilenc éves szerző – nem 
más, mint Móricz Zsigmond 
– ismételgeti testvéreivel, nagy 
kacagások kíséretében: febru-
ár, hol a nyár? A kérdést tekin-
télyes rokonuktól hallották, aki 
télvíz idején „rettenetes nagy 
oláh süvegével, birzes-borzas 
jégcsapos bajuszával” köszön-
tött be hozzájuk, megevett egy 
teljes sonkát, eközben pedig 
számtalanszor elmondta a 
téli, nyárváró mondást. Az 
elbeszélés jó néhány kisebb-
nagyobb tanulsággal szolgált, 
ezek közül csak egy, és nem 
is a legnagyobb, hogy vala-
miért az ember mindig más 
évszakra vágyik, mint amilyen 
éppen van. Különösképpen 
így van ez, ha erre az idő-
járás is „rátesz egy lapáttal” 
– mondjuk hólapáttal, mint a 
mögöttünk álló év márciusá-
ban, amikor már igazán nem 
vágytunk havazásra, mégis 
jött. Mindenesetre az évszakok 
egyre jobban összekeveredni 
látszanak, és ha valaki nem a 
naptárt nézi, hanem csak az 
időjárást, aligha tudja eltalálni, 
milyen hónapot is írhatunk. 
Manapság például okkal kér-
dezhetjük: január, hol a tél?

Minderről eszünkbe juthat 

egy színpadon is, meg a televí-
zióban is sokszor látott figura, 
aki jellegzetes hangsúllyal 
teszi fel a bennünk is gyak-
ran megfogalmazódó kérdést. 
Sildes, fekete mûbőr sapkáját 
fejébe húzza, hasonló anyag-
ból készült kis kabátja a gyors 
ide-oda mozgástól leng rajta, 
miközben szúrós szemmel 
fordul hitveséhez: „Maaargit! 
Nooormális?” Jelenségeket 
sorol fel a népszerû Besenyő 
Pista bácsi, olyanokat, amilye-
nekkel magunk is találkozha-
tunk nap mint nap. A kérdés 
ezért teljesen indokolt, mert 
erről van szó: sok minden 
„nem normális” körülöttünk, 
és ezek sorában csak egy 
az időjárás. Igaz, ezt vesz-
szük észre, ezt érzékeljük a 
legkönnyebben – és ez bírál-
ható bátran, káros következ-
mények nélkül. 

Nehezen mutatható ki, de 
lehet összefüggés az időjárás 
és számos más „nem normá-
lis” jelenség – közéleti szerep-
lők viselkedése, valótlanságok 
nyíltszíni állítása, szakszerûtlen 
ügyintézés, megtévesztő, meg-
bízhatatlan, inkorrekt üzleti, 
kollegiális, sőt, magánéletbeli 
kapcsolatok – között, és a sort 
még hosszan lehetne folytatni. 
De vajon mi másoljuk a termé-
szetet, onnan vesszük a rossz 
mintákat, az időjárástól lessük 
el az enyhe szellőtől szélvi-
harig terjedő kiszámíthatatlan 
fordulatokat – vagy a sorrend 
fordított? A mi – fogalmazzunk 
finomabban: gyakran tisztes-
ségestől eltérő – viselkedésünk 
lehet ekkora hatással a termé-
szeti környezetre?

Most még csak január van. 
A tél, az igazi, biztosan meg-
jön, hamarosan. A többi meg 
rajtunk múlik.

A szerkesztõ jegyzete

Január, hol a tél?

Noha a rendkívüli időpont 
miatt több képviselő is távol 
maradt az idei első, ám rendkí-
vüli tanácskozásról, a jelenléti 
ívet aláíró tizenegy képviselő-
vel mégis határozatképes volt a 
közgyûlés, így sikerült mindkét 
napirendi pontot illetően dönte-
ni. Mint ismert, tavaly sikeresen 
lezárult az önkormányzati adós-
ságkonszolidáció első szakasza, 
amelynek keretében a magyar 
állam Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata adósságállomá-
nyából nyolcmilliárd-kilencven-
kétmillió forint adósságot vállalt 
át. Tavaly év végén pedig arról 
értesülhettek az adósságszolgá-
lattal terhelt önkormányzatok, 
hogy 2014. évben lehetőség 
nyílik a fennmaradt adósságál-
lomány további konszolidáció-
jára. 

Az idei központi költségveté-
séről szóló, idevonatkozó tör-
vény alapján az állam a tele-
pülési önkormányzatok tavaly 
december 31-én fennálló adós-
ságelemeit és az ezekhez tar-
tozó járulékok összegét az idei 
esztendő február 28-áig átvál-

lalja. Érdre vonatkozólag ez a 
2013. december 31-én fennálló 
hitel- és kötvénytartozásokra, 
valamint a folyószámlahitel tar-
tozásra terjed ki, és mintegy 
3,2 milliárd forintnyi adósság-
szolgálat átvállalását jelenti. 
Az adósságátvállalás előkészí-
téséhez az önkormányzat a 
Magyar Államkincstár e-adat 
rendszerén keresztül igazoláso-
kat tölt fel a fennálló adósság-
állományról a pénzintézetektől 
megkapott és egyeztetett adatok 
alapján, továbbá megteszi az 
adósságátvállalás előkészítésé-
hez szükséges nyilatkozatokat. 
Az adósságkonszolidációval 
kapcsolatos határozati javasla-
tokat a közgyûlés egyhangúlag 
elfogadta. Mindezek tudatában 
végre kijelenthetjük, hogy tel-
jes mértékben megszûnt Érd 
adósságszolgálata – fogalmazott 
Tóth Tamás alpolgármester az 
Érdi Városi Televíziónak nyilat-
kozva. Igaz, városunk nem volt 
súlyosan eladósodva, csupán 
közepes mértékû adósságszol-
gálattal bírt, de így is óriási 
segítség ez Érdnek. Az adós-

ságátvállalás második lépcsőjé-
nek azonban az volt a feltétele, 
hogy városunk olyan progra-
mot mutasson fel, amelyben 
bizonyossá teszi: adósságteher 
nélkül már képes lesz továb-
bi, helyi szintû fejlesztéseket 
végrehajtani – fûzte hozzá az 
alpolgármester. Ennek a köve-
telménynek az érdi önkormány-
zat természetesen eleget tett, és 
év végén a közgyûlés elé hozta 
fejlesztési elképzeléseit, így egy 
korábbi ülésen a képviselők 
nagy többséggel támogatták a 
hosszú távú fejlesztési terve-
ket, amelyek az Európai Unió 
újabb hétéves programjába is 
beilleszthetők, de a konkrét 
beruházásokról majd akkor kell 
döntéseket hozni, amikor meg-
valósításukhoz sikerül a forrá-
sokat is biztosítani – szögezte le 
Tóth Tamás alpolgármester. 

A január 15-ei rendkívüli ülés 
második napirendi pontjában 
arról döntött a közgyûlés, hogy az 
önkormányzat pályázatot kíván 
benyújtani a Vidékfejlesztési 
Minisztérium által közzé-
tett „Hulladékgazdálkodási 

Két napirendi ponttal tartott rendkívüli ülést a városi közgyûlés

Adósságátvállalás és díjkompenzáció
A város életét nagy mértékben meghatározó, két igen fontos tárgyban kellett sürgõs 
döntést hoznia az érdi közgyûlésnek, amit nem halaszthattak a hónap végére ter-
vezett rendes tanácskozásig, így január 15-én rendkívüli ülést tartott a plénum. Az 
egyik elõterjesztés a 2014. évi adósságkonszolidáció végrehajtásához kapcsolódó 
döntések meghozatalára tett javaslatot, a másik indítvány pedig a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási díj kompenzációját érintõ pályázat benyújtásához várta a 
képviselõk támogatását.

Szabó Béla az ülés elõtt nemcsak a napirendi pontokról tárgyal képviselõtársaival, amíg nem kezdõdik el  
a tanácskozás, más ügyekben is véleményt cserélhetnek a közgyûlés tagjai
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Tisztelt Érdi Választópolgárok!
Mint Önök előtt is ismeretes, 2014. évben kerül sor az országgyûlési képviselők, az Európai 
Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők megválasztására.

A helyi választás lebonyolításához várjuk

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA
választójoggal rendelkező állampolgárok jelentkezését.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lak-

címmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
A 17. § (2) bekezdése szerint „A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az 

országgyûlési képviselők választásán jelöltként indulhat.” 
Fentiek értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú 

magyar állampolgár, akivel szemben a Ve. 18. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak nem állnak 
fenn. A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott 
tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság ala-
kuló üléséig tart. A szavazatszámláló bizottság választott tagját a jegyző javaslatára a Közgyûlés 
választja meg. Kérem, hogy aki munkájával az ismertetett feltételek alapján szívesen segítené a 
választások helyi lebonyolítását, és személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, Érd Megyei 
Jogú Polgármesteri Hivatalban mûködő Helyi Választási Irodában (Polgármesteri Hivatal 2030 
Érd, Alsó u. 1-3. I. emelet 111. szoba) legkésőbb 2014. január 31.  napjáig szíveskedjék szemé-
lyesen, postai úton, vagy a valasztas@erd.hu e-mail címen (szkennelve) jelentkezni, a csatolt 
jelentkezési lap és összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltésével, mely a honlapról letölthető 
(erd.hu/Fontos/Felhívások, tájékoztatók), illetve a Polgármesteri Hivatal főépületének portáján 
személyesen átvehető. A kitöltött nyilatkozatokat pedig a Polgármesteri Hivatal főépületének 
portáján kihelyezett gyûjtődobozba kérjük elhelyezni. 

Amennyiben további kérdése van a  06/23/522-374 telefonszámon állunk szíves rendelkezé-
sére. Segítéségét előre is köszönjük!

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet, HVI vezetője
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és használja a csatornarend-
szert, azt az óriási mennyiségû 
lakossági szennyvizet a tisztító-
nak el is kell helyeznie valaho-
vá. Természetesen kézenfekvő, 
hogy a Dunába kerüljön, ám 
környezetvédelmi szempontból 
mindenki számára kiemelkedő-
en fontos a Duna vízminősé-
ge is. Ezért a leghatékonyabb 
megoldást kell megtalálni arra, 
hogy a folyó is fogadni tudja a 
már alaposan megtisztított víz-
tömeget. Ezt pedig egy jól kiépí-
tett rendszeren keresztül lehet 

elérni, amelynek megvalósítása 
komoly szaktudást és tapaszta-
latot igénylő feladat, ezért esett 
a választás az érdi viszonylatban 
már bizonyított Duna Aszfalt 
Kft.-re. Eddigi teljesítményük 
alapján ugyanis biztosak lehe-
tünk abban, hogy időre elké-
szülnek azzal a beruházással, 
amely elengedhetetlen a kibő-
vített szennyvíztisztító teljes 
kapacitásának kihasználásához. 
A csatorna rákötéseket azonban 
korántsem hátráltatják ezek a 
munkálatok, hiszen a dunai 
sodorvonal beruházás előtt is 
mûködött a rendszer, így folya-
matosan történhet az ingatla-
nok rácsatlakozása. A teljes csa-
tornaprojektnek azonban ez az 
építkezési szakasz is lényeges 
fázisa. Aradszki András kitért 
arra is, hogy a Duna vízminősé-
ge nem fog romlani, sőt, ha már 
a szennyvíztisztítóból kerül 
bele a víz, csak javulhat a folyó 
vízminősége – annál is inkább, 
mert az érdi szennyvíztisztítás 
már a jelenlegi adatok alapján 
is jobb eredményeket produkál, 
mint amilyeneket az Európai 
Unió szigorú előírásai megkö-
vetelnek. A Duna vize már az 
utóbbi években is rengeteget 
javult, az uniós követelmények 
hatására a környezetvédelmi 
beruházásokkal a gyártelepek 
és a Duna menti települések 
is nagyon sokat tettek azért, 
hogy ne szennyezzék a folyót. 
A jogalkotó tehát meghozta az 
idevonatkozó, szigorú szabályo-
zást, a helyhatóságoknak pedig 
az a feladatuk, hogy betartsák, 
és ellenőrizzék a betartását. 
Szerencsére már 2001-től kez-
dődően országszerte sikeresek 
voltak azok a beruházások, 
amelyek a tisztább és élhetőbb 
környezet érdekében történtek. 
Az érdi csatornaprojekt és a ma 
megkötött szerződés is épp ezt 
a célt szolgálja – zárta szavait az 
országgyûlési képviselő. 

 Bálint Edit
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A szerződés jelentőségére tekin-
tettel a január 20-ai eseményen 
jelen volt Dr. Aradszki András 
országgyûlési képviselő is, aki 
a megállapodás létrejöttét köve-
tően lapunknak nyilatkozva 
értékelte a térség csatornapro-
jektjének utolsó fázisához tar-
tozó beruházás jelentőségét. 
Előtte azonban Varga Antal, 
a Duna Aszfalt Kft. ügyveze-
tő igazgatója elmondta, hogy 
az érdi szennyvíztisztító telep 
bővítése, valamint a szennyvíz 
Dunai sodorvonalba való beve-
zetése a csatornahálózat fon-
tos részét alkotja. Hozzáfûzte: 
az érdi önkormányzat és a cég 
által megkötött megállapodás 
arra vonatkozik, hogy az előt-
tünk álló hónapokban a Duna 
Aszfalt Kft. elvégzi azt a beru-
házást, amely lehetővé teszi, 
hogy a megtisztított szenny-
vizet a Duna sodorvonalába 
vezessék. A Magyarországon 
is nagy ritkaságnak mondható 
nagyberuházás ugyanis akkor 
lesz majd végérvényesen befe-

jezett és komplett, ha ezen az 
utolsó fázison is túl lesznek. 
A kivitelezésre a szerződés 
aláírásának napjától számított 
180 nap áll rendelkezésükre, és 
természetesen mindent meg-
tesznek azért, hogy határidőre 
elvégezzék a feladatot – ígér-
te a Duna Aszfalt ügyvezetője. 
Szerinte a téli időszakban is 
tudnak majd dolgozni, hiszen 
a munkaterületük közmûvel 
ellátott részen van, így máris 
elkezdhetik a munkát – a janu-
árhoz képest enyhe időjárás is 
kedvez a kivitelezési munká-
latoknak, így biztosan tartani 
tudják a szerződési feltéteket 
– mondta Varga Antal igazgató. 

Az Érdi Újságnak nyilat-
kozva Dr. Aradszki András 
országgyûlési képviselő kifejtet-
te, hogy az évszázad beruházá-
sa, a csatornaprojekt valójában 
már befejeződött Érden és kör-
nyékén, de a teljes beruházás-
nak lényeges részét képezi ez a 
mostani megállapodás, hiszen 
ha majd minden háztartás ráköt 

Fél éven belül elkészül a Dunai sodorvonal beruházás

Tisztítás után folyik majd  
a szennyvíz a Dunába
Tavaly év végén befejezõdött városunkban az évszázad beruházása, azaz egész Érd 
területén lefektették a csatornahálózat gerincvezetékeit. Ám miközben az ingatlan-
tulajdonosok már a házi rákötéseket intézhetik, T. Mészáros András polgármester 
újabb szerzõdést írt alá, amely a csatorna-beruházás végsõ szakaszát jelzi: a Duna 
Aszfalt Kft. ügyvezetõjével kötött megállapodás ugyanis a szennyvíz dunai sodor-
vonalba való bevezetésérõl szólt.

A megállapodás aláírói: Varga Antal, a Duna Aszfalt Kft. ügyvezetõ igazgatója és T. Mészáros András polgármes-
ter, mellette Dr. Aradszki András országgyûlési képviselõ
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Meghívó – Pozivnica
Az Érdi Horvát Önkormányzat

tisztelettel meghívja Önt  
és családját, barátait

a 2014. február 8-án este 19 órakor 
kezdődő

Hagyományőrző Rác Bálra.

Helyszín:
Finta Rendezvényház 
Érd, Velencei út 29.

Fellépők:
Zorica Tánccsoport Ercsiből
Komsije Tököli Népdalkör

Igraj Kolo érdi rác tánccsoport

Zenét szolgáltatja:
Pinka Band Szentpéterfáról

Belépő: 1.000,- Ft.
A bál jellege batyus bál,

a helyszínen büfé üzemel.
Sorsolásra tombolatárgyakat  

elfogadunk.
A helyfoglalás érkezési  
sorrendben történik.

Mindenkit szeretettel várunk!

Jegyek elővételben vásárolhatók: 

Antunovits Antal:  20-363-8498
Weszelovits Istvánné:  20-371-6566

Elköltözött Érd legegészségesebb hamburgerese, a Grillburger. Továbbra is a 
Bajcsy Zsilinszky úton, de már a 70-es szám alatt található a hetvenes évek 
amerikai hangulatát megidéző, családias étkezde.

Vadonatúj étlappal, nosztalgikus környezetben várja a családokat a Grillburger. 
A hetvenes évek amerikai dinervilágát idéző helyszínen a finom és egészséges fala-
tok mellett lehetőség van csocsózni, valamint flipperezni A fekete lagúna szörnyével.

Elsődleges cél azonban továbbra is az elégedett és jóllakott vendég. A húspogácsák 
nem mélyfagyasztóból kerülnek az asztalra, helyben készülnek és sülnek mindenki sze-
me láttára a látványkonyhában. A csakis ellenőrzött alapanyagokból előállított finom-
ságok tárháza bővült, a hamburgerek mellett egytálételeket is megkóstolhatnak a ven-
dégek. A sertésflekken, csirkemell filé, csirkecomb, debreceni is a rostlapon sül, a pék 
pedig külön a Grill Burger számára készíti a puffancsokat, zsemléket. 

A vegetáriánus ugyanúgy megtalálja a kedvencét, mint a húsimádó, akinek a há-
rom darab 120 grammos hússzeletet magában foglaló, baconnal, rántottával töltött, 
kézilabda nagyságú Jumbo hamburger ad egész napra való kulináris élvezetet. 

A legjobb retró 
hamburger 

Ha szeretne finom, tápértékben gazdag és 
egészséges hamburgert enni, van egy tippünk!
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. január 27 – február 2.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu 
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre! 
Jegyvásárlás: hétfőtől – pénte-
kig 10-18 óráig, hétvégén ren-
dezvénytől függően, 1 órával a 
rendezvény előtt.

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 27. hétfő 17 óra 
Dumaparti, esetleg nótázás is.
Előadó: Makai József 

Duna–Art Fotó Klub

Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi 
06-20/ 411-3673
2014. január 28. kedd 18 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.

Egy bükki kirándulás képei
A Duna-Art fotóklub kiállítás

A kamarateremben
Magyar irodalmi arcképtár
Budai Tibor grafikái
Megtekinthető: február 28-ig

Programok: 

2014. január 27-én, hétfőn 10 és 14 órakor
az őszi Micimackó bérlet utolsó 
előadása
Brumi és a téli álom
zenés bábjáték a Fabula 
Bábszínház előadásában
Alkalmi belépő: 800 Ft.

Előzetes:

ÚJ! ÚJ! ÚJ!
Babaszínház 1-3 éves korig
Február 20-án, csütörtökön 10 órakor
Hadede zenés tárgyjáték
Belépő: 800 Ft.

Micimackó Színház 2014. 
Tavasz
2014. február 17-én, hétfőn 10 és 14 órakor
Pöttöm Panna
táncmese a VSG Táncszínház 
előadásában.
Alkalmi belépőjegy: 800 Ft
2014. február 23-án, vasárnap 11 órakor
Csiribiri – Halász Judit gyer-
mekkoncertje
Belépő: 2500 Ft.
Jegyek már kaphatók a műve-
lődési központ pénztárában.

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 zenei könyvtár programja 

Január 30. (csütörtök) 17.30 óra
Zenei klub
Találkozó Madarász Katalin 
énekessel

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

Ír Sztepp Tánc Show  
a mûvelõdési központban

A Catherine Gallagher nevével fémjelzett Queen of the Dance 
– szuperprodukció – Ír Sztepp Tánc Show 2014. február 28-
án 18 órás kezdettel, a Szepes Gyula Művelődési Központ 
Színpadán 2x 50 perc időtartamban lép fel. A társulatról 
annyit mindenképp érdemes tudni, hogy a Queen of the Dance 
az ír sztepptánc legkiválóbb táncművészeiből álló társulat. 
Szólótáncosa és koreográfusa az ír nemzeti bajnok és többszö-
rös világbajnok Catherine Gallagher, aki tagja volt a világhírű 
Riverdance együttesnek és megannyi vezető társulatnak, akik 
eme jeles műfajban szórakoztatják a közönséget. A világon 
egyedüliként koreografál és vezet nőként ír sztepp tánctár-
sulatot. A nőiesség, annak minden emocionális többletével, 
kreativitásával, finomságával, ugyanakkor kirobbanó lendüle-
tességével meg is mutatkozik az előadásban, amely egyszerre 
tartalmaz autentikus ír elemeket és Catherine izgalmas, újsze-
rű, modernebb zenei alapokra helyezett koreográfiáját. 

A Queen of the Dance egy új különleges színfolt az ír tánc és 
a táncművészet világában, amelyet frenetikus, élőzenekaros 
dallamok kísérnek. A géppuskalábú táncosok lábdobpergé-
sének hangja szinte extázisba hozza a közönséget, Catherine 
pedig dinamikus, szenzációs és lélegzetelállító szólókat tán-
col. Szabad szemmel szinte alig követhető, ahogyan a profi 
táncművészekből álló társulat elképesztő sebességgel szteppel 
a színpadon. Catherine Gallagher új táncműfajt teremtetett, 
amely egyszerre őrzi az ír sztepptánc hagyományait, de 
mégis modern és megújult. Az est sztárvendége Barry John 
Gallagher a Lord of the Dance Las vegasi csapatának szólistája, 
Catherine testvére.

Elsöprő erejű élményre számíthat tehát az, aki megnézi a 
Catherine Gallagher vezette ír sztepptánc produkciót. A Queen 
of the Dance, nevének megfelelően valóban az ír sztepptánc 
Hercegnőjét mutatja be a hazai közönségnek – összetársít sok-
féle stílust és műfajt, legyen az akrobatikus tánc vagy balett, 
ezzel különleges és kihagyhatatlan kulturális élményt ígérve!

Jegyek korlátozott számban kaphatók a művelődési központ 
pénztárában és a Domi Tours-nál (Érd, Budai út 24. Tel: 06-
23-523-597)

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

TÉLI TÁRLAT  
című kiállítás 

Megtekinthető február 15.ig.

Csiribiri
2014. február 23-án, vasárnap 11 órakor

Halász Judit  
gyermekkoncertje

a Szepes Gyula Művelődési Központban

Belépő: 2500 Ft.

Jegyek már kaphatók 
a művelődési ház pénztárában.

Helyi szolgáltatók



még egy képzőmûvészeti cso-
portosulás? Nincs belőlük elég 
a városban? Nos, ezt talán majd 
az idő fogja eldönteni. Tény 
azonban, hogy a nem hivatá-
sos mûvészek szerveződésének 
története jóval régebbre nyúlik 
vissza Érden. Csaknem két évti-
zeddel ezelőtt a bőrgyógyász-
ként praktizáló, néhai dr. Tállai 
Katalin kezdeményezte az 
összefogást. A doktornő akko-
riban a kerámia technikájával 
ismerkedett éppen, és rejtett 
tehetségét, a mûvészethez való 
különleges vonzódását fedez-
te fel általa, majd olyannyira 
magával ragadta az alkotás 
öröme, hogy szükségét látta 
egy olyan alapítvány létrehozá-
sának, amely a nem hivatásos 
alkotókat hívatott összefogni, 
segíteni. Tállai Katalin önzet-
lenségére vall, hogy nem kizá-
rólag a keramikusokra, és nem 
is csak képzőmûvészekre gon-
dolt, hanem az irodalom és a 
zene területén tevékenykedő, 
szárnyaikat próbálgató alkotók-
ra is, ezért kapta a csoportosu-
lás a Poly-Art Alapítvány nevet. 
Mint ismert, Tállai Katalin korai 
halála után Somfai István – aki 
addig is segítette az alapítvány 

tevékenységét – vállalta magára 
a Poly-Art feladatait, és immár 
tizenhét éve derekasan helyt is 
áll ebben. 

A Képzőmûvészek Érdi Kö-
zösségének alakuló ülésén 
Somfai István röviden össze-
gezte a Poly-Art eddigi tevé-
kenységét, ami csaknem ötven 
pódiumestet, kilenc irodalmi 
antológiát, számos szerzői ki-
adványt és évente megrende-
zett képzőmûvészeti kiállítást, 
valamint korábban szervezett 
kerámia mûvésztábort jelentett, 
amelyek eddig is lehetőséget 
adtak – és adnak a jövőben is – a 
nem hivatásos alkotóknak, hogy 
maguknak és másoknak örömet 
szerezzenek. Hozzáfûzte: bár 
a kiadványok szerkesztése, a 
kiállítások és pódiumestek szer-
vezése nem kevés munkával jár-
tak, az elmúlt több mint másfél 
évtized alatt rengeteg értékes és 
baráti kapcsolattal ajándékozták 
meg őt, amelyek tartalmasabbá 
tették az életét. És hogy még 
tartalmasabb legyen, a KÉK ve-
zetését is elvállalta, hiszen a 
szervezésben szerzett tapaszta-
lataira, baráti kapcsolataira, és 
nem utolsó sorban rugalmassá-
gára, tapintatosságára, no meg 
a humorára a képzőmûvészek 
is igényt tartanak. 

Kétség nem férhet hozzá, 
hogy a Poly-Art Alapítvány 
– főként Somfai tanár úrnak 
köszönhetően – eddig is eleget 
tett a küldetésének, de most, 
a KÉK megalakulásával még 
inkább kiteljesedett, hiszen az 
Irodalomkedvelők klubjához 
hasonlóan, létrejött a nem hiva-
tásos képzőmûvészek közössé-
ge is – talán, hogy egy kissé fel-
rázza az érdi alkotókat. A titkári 
teendőket átmenetileg Daróci 
Lajosné vállalta el, hiszen neki 
is nagy gyakorlata van a gyors 
és precíz szervezésben. 

A lehetőség tehát adott, ettől 
kezdve már kizárólag az alkotó-
kon múlik, élnek-e ezzel a tálcán 
felkínált, nagyszerû lehetőség-
gel, hiszen a KÉK várja az érdi és 
környékbeli képzőmûvészeket. 
Minden hónap utolsó keddjén, 
17 órakor találkoznak a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban. 
A következő összejövetelüket 
február 25-én tartják, és kérik, 
hogy erre mindenki hozzon 
magával egy alkotást, illetve 
– ha van ötlete és elképzelése 
– tervezzen egy logót a KÉK 
számára. Aztán majd közösen 
eldöntik, kié lesz a „befutó”. 
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január 27. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

zin 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 Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

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

16:50 Polgár-társ
17:20 A madármentő pusztadoktor magyar 

dokumnetumfilm, 50’  
rendező: Cséke Zsolt 

18:10 Négyszemközt 
18:30 Kapocs 10/4. ismeretterjesztő,  

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:00 A madármentő pusztadoktor magyar 

dokumnetumfilm, 50’  
rendező: Cséke Zsolt 

21:50 Híradó ism.
22:10 Polgár-társ
22:40 Négyszemközt ism.

január 28. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

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

08:50 Fény-Kép
09:20 Négyszemközt
09:40 Kézilabda-mérkőzés
11:10 Kapocs 10/4. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 
14:50 Híradó
15:10 Fény-Kép
15:40 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

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

16:10 Négyszemközt
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/42. 
17:30 Kapocs 10/4. ismeretterjesztő, gasztronó-

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

Nemes Tibor filmje 27. 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 27. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/42. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

január 29. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A madármentő pusztadoktor magyar 

dokumnetumfilm, 50’  
rendező: Cséke Zsolt 

09:45 Négyszemközt
10:05 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

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

10:35 Polgár-társ
11:05 Bibliai Szabadegyetem 90/42. 
12:05 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 27. rész 
15:00 Híradó
15:20 Fény-kép
15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 90/42. 
17:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:40 Négyszemközt 
18:00 Polgár-társ
18:30 Kapocs 10/4. 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 6/6. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Kapocs 10/4. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 

január 30. 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 27. rész 
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

élő közvetítése
14:55 Híradó
15:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 27. rész 
15:45 Négyszemközt 

16:05 Fény-Kép
16:35 Polgár-társ
17:05 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

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

17:35 Négyszemközt 
17:55 Mozgás
18:25 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/6. 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 90/43. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 27. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

január 31. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/43. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

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

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 27. rész 

10:50 Négyszemközt
11:10 Fény-kép
14:50 Híradó 
15:10 Fény-kép
15:40 Mozgás
16:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:40 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

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

17:10 Négyszemközt 
17:30 Mozgás
18:00 Polgár-társ
18:30 Kapocs 10/4. ismeretterjesztő, gasztronó-

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:20 Álmomban rétisas szállt a kertünk-

be… magyar dokumentumfilm 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:50 Híradó
21:10 Bibliai Szabadegyetem 90/43. 
22:10 Négyszemközt
22:30 Álmomban rétisas szállt a kertünkbe… 

magyar dokumentumfilm 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

február 1. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Tótszerdahely, 50/46. gasztronó-

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

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

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

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/43. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Tótszerdahely, 50/46. gasztronó-

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

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 27. rész 
20:30 A nagy alakítás 

ír-német-angol vígjáték, 88’ 
rend.: Conor McPherson 
fsz.: Michael Caine, Dylan Moran 

22:00 Érdi Panoráma

február 2. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/43. 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Tótszerdahely, 50/46. gasztronó-

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Tótszerdahely, 50/46. gasztronó-

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/43. 
17:00 A nagy alakítás 

ír-német-angol vígjáték, 88’ 
rend.: Conor McPherson 
fsz.: Michael Caine, Dylan Moran 

18:30 Álmomban rétisas szállt a kertünkbe… 
magyar dokumentumfilm 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:00 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 28. rész 

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

2014. január 27 – február 2.
Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Az

A múlt héten, január 17-én a 
Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban kilenc lelkes, az 
ügyet támogató jövendő tag 
gyûlt össze, majd rövid tanács-
kozást követően egyhangúlag 
megalakította a Képzőmûvészek 
Érdi Közösségét, röviden a 
KÉK-et – de már most biztos-
ra vették, hogy sokkal többen 
lesznek. Máris szinte záporoz-
tak az ötletek, tervek, hogy mi 
mindent szeretnének közösen 
megvalósítani. Szinte tapintha-
tó volt, milyen régóta érlelődik 
az együttmûködés, az együtt 
alkotás gondolata azokban, 
akik ezt szívügyüknek érezték. 
Azonnal megfogalmazódtak 
a célok, a feladatok is, egyik 
felvetés szülte a másikat, bár 
abban is megegyeztek, hogy 
az elhangzottak még biztosan 
kibővülnek a tagság gyarapodá-
sával. Mindenekelőtt szeretnék 
megismerni egymás alkotásait, 
technikáját, gondolatvilágát. 
Ezzel együtt természetesen min-
denki megtartja a saját karak-
terét, alkotói stílusát, viszont 
mégis gazdagodna azáltal, hogy 
időről-időre a hozzá hason-
ló alkotókkal eszmét cserél. 
Találkozásaik, beszélgetéseik, 
tapasztalatcseréjük során akár 
észrevétlenül is tudnának pozi-
tívan hatni egymásra, hiszen 
olykor egy-két jó szó, kedves 
gesztus is csodákra képes az 
érzékeny lelkekben. 

Ám nem csupán az elvont 
értékeket sorolták a jelenlé-
vők, hanem konkrétumokról is 
szó esett. Például arról, hogy 
tavasszal szervezhetnének egy 
közös Duna-parti festőnapot, 
vagy zenére alkothatnának a 

Zenei Könyvtárban. Felmerült a 
kihelyezett mûtermi látogatások 
ötlete, és persze a pályázatfi-
gyelés, amikor egy adott témát 
dolgozhatnának fel, mindenki a 
saját módszerével és stílusában, 
mégis egy picit egymást ösztö-
nözve, segítve. Noha betegsé-
ge miatt nem lehetett jelen, de 
korábban már Majorné Bániczki 
Julianna, nyugdíjas rajztanár és 
alkotómûvész is jelezte, hogy 
szívesen segítené a nem hiva-
tásos mûvészek közösségét, 
ezért a jelenlévők megegyeztek 
abban, hogy utólagos belegyezé-
sével felkérik őt tanácsadónak, 
hiszen jól ismeri az alkotói folya-
matot, és az eddigi tárlatmegnyi-
tó beszédeiből kitûnt, hogy ért a 
kompozícióhoz, a színekhez, a 
téma és az üzenet összefüggésé-
hez. Habos László, az IRKA egyik 
szerkesztője pedig felvetette, 
hogy az irodalomkedvelőknek 
meghirdetett, hagyományos őszi 
pályázati témát megkaphatnák a 
KÉK tagjai is, így ebből állhatna 
az őszi IRKA Galéria kiállítási 
anyaga, hiszen az alkotók jó 
részének eddig is kiváló volt a 
kapcsolata az Irodalomkedvelők 
klubjával. Évente négyszer két-
két képzőmûvészt mutatnak be 
az IRKA folyóirat egyes számai-
ban, és már második alkalommal 
rendeztek számukra kiállítást a 
kultúrházban, de ezt kiegészítve 
lehetne még egy tavaszi tárlat 
is. 

Tervekben, elképzelések-
ben tehát nem volt hiány, és 
a paletta a tagság lészámával 
arányosan még biztosan bővül-
ni fog. Persze az is elképzelhe-
tő, hogy a szkeptikusok csak 
legyintenek; ugyan, minek kell 

Megalakult a Képzõmûvészek Érdi Közössége

Festõnap, mûterem-látogatások, közös témák
Az íróemberekhez hasonlóan a nem hivatásos képzõmûvészek is vágytak már egy 
inspiráló, motiváló, úgy is mondhatni: egymásnak szárnyakat adó alkotói közösség-
re, ezért a múlt héten –  a Poly-Art égisze alatt – az Irodalomkedvelõk klubjának jó 
példájára megalakult a Képzõmûvészek Érdi Közössége. 

A KÉK alakulásán résztvevõ alkotók egy része, akik szívügyüknek tekintik a közösség létrejöttét, és sokat várnak tõle

A 
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Az IRKA Galéria második kiállításán több tucatnyi alkotó vett részt, akik 
közül biztosan sokan csatlakoznak majd a KÉK-hez

2030 Érd, Alsó u. 9. – Tel.: 23/365–490; fax: 23/364–735  
www.szepesmk.hu

Muzsikál
a bonyhádi ILLÉS ANTI és zenekara.

Február 22-én szombaton  20 órától

Ft

KOSARAS SZÉKELYBÁL
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  Mosolyra
            váltottuk:)

Erzsébet-utalványával Ön több mint negyedmillió ember,

köztük több mint százezer gyermek üdüléséhez járult hozzá!*

A Kormány által támogatott

* 2012-ben és 2013-banVincze Kornél

Erzsébet-program
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Az Alapítvány mintegy 15 ezer nyugdíjas jelentke-
zését várta a pályázatra, ezt a keretet január 15-én a 
beadott igények száma elérte, amely azt is igazolja, 
hogy az Alapítvány elképzelése és a pályázók igé-
nyei találkoztak. 

Az elmúlt év végén kiírt és a január máso-
dikától elérhető fürdőbelépésre jogosító pályá-

zatra mintegy 15 ezer nyugdíjas jelentkezett, 
az Alapítvány által biztosított létszámkeret ki-
merült.  

Az Alapítvány örömmel fogadta, hogy a 
nyugdíjasok ilyen aktívan és gyorsan éltek az 
Erzsébet-program keretében kiírt fürdőbelépő 
pályázati lehetőséggel.

Az Ajándék, az Étkezési, a 
Gyermek védelmi, valamint az 
Iskolai Erzsébet-utalvány 2014. 
január 15-től az áruházlánc mind 
a 93 magyarországi boltjában fel-
használható vásárlásra. 

Az Erzsébet-utalványt ma az 
országban közel 55 ezer helyen 
fogadják el. Több mint 44 ezer 
munkáltató döntött úgy, hogy 
az Erzsébet-utalványt választ-

ja, a felhasználók száma pedig 
több mint 2 millió. Az utalványt 
elfogadják a CBA, a Coop, a Reál, 
az Arzenál, a Tesco, a SPAR, az 
Auchan, a Penny Market, a Lidl 
élelmiszer áruházláncok, a MOL 
benzinkutak, több ezer kisbolt 
és vendéglátóhely, és 2014. janu-
ár 15-től már az ALDI üzletei is.

Az Erzsébet-program megva-
lósítását az Erzsébet-utalvány 

forgalmazásából származó 
pénzügyi eredmény biztosítja, 
központi költségvetési forrá-
sok bevonása nélkül. A Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány ál-
tal működtetett szociális üdül-
tetési program több mint ne-
gyedmillió embernek, köztük 
több mint 100 ezer gyermek-
nek biztosított az elmúlt 2 év-
ben üdülési, pihenési lehető-
séget.

Idén is nagyon népszerűek az Erzsébet-program pályázatai
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a pályázói visszajelzéseket figyelembe véve bővítette az Erzsébet-
program szociális üdülési pályázatait, így az idei év újdonságaként hirdette meg a „Fürdőbelépő nyug-
díjasok részére Erzsébet Kártyán" pályázatot, amit 2500 forintos önrész befizetése után az ország 60 
gyógyfürdőjéből választva lehet legalább 5, de akár 33 alkalommal is igénybe venni.

Már az    ALDI üzleteiben is fizethet 
Erzsébet-utalvánnyal

Erzsébet-utalvány elfogadóhelyekké váltak az ALDI üzletei annak a megállapodásnak 
az eredményeként, amely – az Erzsébet-utalvány kibocsátójával, a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvánnyal egyetértésben – az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. és az ALDI 
Magyarország Élelmiszer Bt. között jött létre.

A Főigazgatóság, amelyhez a turiz-
mus és a szociálturizmus is tartozik, 
36 oldalas kérdőívet küldött az uni-
ós tagállamok turisztikai szervezete-
inek, feltérképezve az adott tagállam 
szociálturisztikai gyakorlatát, elsődle-
gesen az idősebb korosztály, illetőleg 
egyéb célcsoportok (fiatalok, nagy-
családosok, fogyatékossággal élők) 
részvételére koncentrálva.

Mivel az Erzsébet-program célki-
tűzései illeszkednek a fenti koncep-
cióba, a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány munkatársai december-
ben elkészítették a válaszdokumentu-
mot, összegezve az Erzsébet-program 
eddigi eredményeit és pénzügyi hát-
terét. A bemutatkozás alapján az 
Alapítványt meghívták abba a szűk 
körű, 23 szakértőből álló testületbe, 
amely – az európai országok gyakor-
latát elemezve – javaslatokat fogal-
maz meg az európai szociálturisztikai 
kezdeményezések lehetséges jövőbe-
ni irányaira vonatkozóan.

A testületben való részvétel fontos 
eleme az Erzsébet-program nemzetkö-
zi megismertetésének.

Nem   zetközi szakértői testület tagja lett az MNÜA
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
meghívást kapott az Európai 
Bizottság Vállal kozáspolitikai és 
Ipari Főigazgatósága által szerve-
zett Szenior Üdültetési Szakértői 
Testületbe, amelynek első munkameg-
beszélésére 2014. január 29-én kerül 
sor Brüsszelben.

Fo
tó

k: 
ww

w.
er

zs
eb

et
pr

og
ra

m
.h

u

Az Alapítvány négy országos hálózattal – az ifjúsági 
információs és tanácsadó irodákat tömörítő Ifjúsági 
Szolgáltatók Országos Szövetségével, az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tereket koordináló Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 
Intézettel, az eMagyarország Program végrehajtójá-
val, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési 
Intézettel, valamint a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületével (melynek irodái kizárólag a nagycsalá-
dosok számára nyújtanak segítséget) – kötött megál-
lapodást a pályázatok elektronikus benyújtásának elő-
segítése érdekében. E szervezetek irodáiban az érdek-
lődők a jelentkezéshez minden segítséget megkapnak: 
internetkapcsolatot biztosítanak számukra, segítenek 
az űrlapok kitöltésében, e-mail cím létrehozásában, 
vagy akár a szállásfoglalásban.

Idén az ország területén több mint 1000 segítő iro-
da áll a pályázók rendelkezésére, amelyek elérhető-
ségéről az Erzsébet-program Pályázatok oldalán, a 
Hasznos tudnivalók rovat Együttműködés szerveze-
tekkel pontjában tájékozódhatnak az érdeklődők, il-
letve a telefonos ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást 
számukra a 06 1 371 3242-es telefonszámon, mun-
kanapokon 8 és 16 óra között.

Országos hálózat segíti 
a pályázókat

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a tavalyi 
évhez hasonlóan idén is technikai háttér biztosí-
tásával segíti az Erzsébet-program pályázóit an-
nak érdekében, hogy minél egyszerűbb és köny-
nyebb legyen a pályázatok beadása.

Erzsébet-program
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A villamos  energia mindennap‑
jaink  része;  magától  értetődő, 
hogy  egy  kattintásra  felgyullad 
a  villany,  egy  gombnyomásra 
felbúg a hajszárító, egy tekerés, 
és melegszik  az  étel.  Az,  hogy 
az  áram  veszélyforrás  is  lehet, 
legfeljebb  akkor  jut  eszünkbe, 
ha  apró  gyerek  van  a  háznál, 
és  dugózni  kell  a  konnektoro‑
kat – az áramütéses balesetektől 
amúgy  körülbelül  annyira  tart 
egy  átlagember,  mint  (mond‑
juk) egy földrengéstől, azaz leg‑
többször eszünkbe se jut. Pedig 
a statisztika azt mutatja, hogy a 
tüzek keletkezési okaiban a vil‑

lamosság a harmadik helyen áll. 
Mivel  az  üzemek,  cégek  ilyen 
szempontból rendszeres vizsgá‑
lat alá esnek, cseppet sem meg‑
lepő  az  sem,  hogy  a  villamos 
balesetek  98  százaléka  magán‑
lakásokban  következik  be, 
érdemes tehát egy kis figyelmet 
szentelni  annak,  hogy  házunk 
táján  e  tekintetben  minden 
rendben  van‑e  –  állítja  Novák 
Mihály érdi villanyszerelő mes‑
ter, villamos biztonságtechnikai 
felülvizsgáló.
–  Évtizedek  óta  dolgozom 

villamos  igazságügyi  szakértő‑
ként, és sajnos sokszor találko‑

zom  halálos  kimenetelû,  áram 
okozta  balesetekkel  a munkám 
során.  Volt  olyan  év,  mikor  a 
dabasi  és  budaörsi  rendőrka‑
pitányság  területén  több  mint 
tíz  ilyen kivizsgálásban  is  részt 
vettem.  Emellett  villanyszere‑
lőként  is  gyakran  találkoztam 
életveszélyes  állapotokkal. 
Tapasztalataim szerint a lakások 
legalább  felénél nem megfelelő 
az  érintésvédelem,  és  nemcsak 
a  régi,  hanem  az  új  épületek 
esetében sem. Ráadásul a tulaj‑
donosok egyáltalán nem tudnak 
ezekről  a  hibákról,  mindaddig, 
míg a baj, esetenként a tragédia 
be nem következik. Létrehoztam 
hát  egy  villanyszerelő  szakmai 
fórumot, amelyhez eddig tizen‑
egy  villamos  szakember  csat‑
lakozott:  vállaljuk,  hogy  saját 
lakhelyünk  közelében  ingye‑
nesen  felülvizsgálják  a  lakások 
biztonsági  szintjét  –  mondta 
lapunknak Novák Mihály,  hoz‑
zátéve: a kezdeményezés tavaly 
ősszel  indult;  pár  hónap  alatt 
mintegy  tizenöt  érdi  és  kör‑
nyékbeli címen végzett érintés‑
védelmi és villamos tûzvédelmi 
egyszerûsített  felülvizsgálatot, 
és az esetek 70‑80 százalékában 
talált  hibát  –  gyakran  alapvető 
problémát.
–  Tudni  kell,  hogy  az  áram‑

ütés elleni védelem egyik alapja 
a védővezetős (nullázott)  rend‑
szer, ám ez még nem jelent tel‑
jes biztonságot; szükség van az 
áramvédő  kapcsolókra  is,  ami‑
ket  a  köznyelvben  Fi  relének 
neveznek. Sajnos, ez nem min‑
denütt van beépítve. A rendszer 
hiányosságai  miatt  halálos  bal‑
esetek következhetnek be, mint 
igazságügyi szakértő több tragé‑
diának voltam tanúja, és bizony 
elég  sokáig  a hatásuk alatt  vol‑
tam  –  elevenítette  fel  emlékeit 
Novák  Mihály,  megjegyezve: 
mint  minden  szakmában,  a 
villanyszerelésben  sem  dolgoz‑
nak  egyforma  jó minőségben  a 
vállalkozók,  és  előfordul,  hogy 
a  legújabb  szabványok  szerinti 
rendszer sincs jól kiépítve.
–  Nem  igaz  tehát,  hogy  az 

újépítésû  házakat  nem  kell 
vizsgálni.  Vannak  egyébként 
árulkodó  jelek:  ha  például  ráz‑
nak, csípnek a háztartási gépek, 
illetve a csap, az arra utal, hogy 

nincs  megfelelő  érintésvéde‑
lem. Ha a konnektorok zúgnak, 
a  lámpák  „pislognak”,  olvadt 
mûanyag  szaga  érződik,  illet‑
ve  az  elosztódoboz  környéke 
elszíneződik,  az  elektromos 
tûz előtti állapotot valószínûsít. 
Előfordulhatnak azonban egyéb 
gondok is, például a megszokott 
használat mellett nő az áramfo‑
gyasztás  (amit  okozhat  példá‑
ul  egy meghibásodott  elosztó). 
Azokkal  a  mûszerekkel,  ame‑
lyekkel  az  ingyenes  felülvizs‑
gálatot  végezzük,  a  hiányossá‑
gok  általában  felderíthetők.  Ez 
a  felmérés  természetesen  nem 
kötelezi  a  lakókat  arra,  hogy 
velem  javíttassák  meg  a  hibát 
– az eddigi tizenöt esetből min‑
dössze egy helyre tértem vissza 
villanyszerelőként –, nem is ez a 
cél, hanem az, hogy minél töb‑
ben  legyenek  tisztában  azzal, 
megbízható‑e  a  lakásuk  villa‑
mos hálózata. Ezért szeretném, 
ha minél  több  szakember  csat‑
lakozna kezdeményezésemhez, 
mind országszerte, mind Érden 
–  hangsúlyozta  Novák  Mihály, 
aki  felhívta  a  figyelmet  arra  is: 
míg középületeknél, üzlethelyi‑
ségeknél  rendszeres  időközön‑
ként  kötelező  a  villamos  biz‑
tonságtechnikai  felülvizsgálat, 
a  lakóházak  tulajdonosait  nem 
kötelezik  ilyen mértékben erre. 
Ugyanakkor  a  szakember  tud 
olyan esetről, mikor egy családi 
házat elpusztító elektromos tûz 
után a tulajdonosnak nem fize‑
tett  a  biztosító, mert  úgy  ítélte 
meg,  hogy  a  lakók  felelőssége 
lett  volna  a  villamos  hálózat 
megfelelő módon történő kiépí‑
tése, karbantartása. 
–  Borzasztó  elképzelni  is  azt 

a tragédiát, mikor az embernek 
odavész  a  háza,  és még  csak  a 
biztosító  sem  fizet  a  kár  után 
– jegyezte meg a szakember.
Az  ingyenes  felülvizsgálat  az 

alábbi módon zajlik: először az 
elosztótáblát  nézi  át  apróléko‑
san  a  mester,  mert  abból  már 
következtetni  lehet  a  kiépített 
villamos  rendszerre.  Ezután 
következik a konnektorok, ház‑
tartási  gépek  szúrópróbaszerû 
ellenőrzése,  a  mûszeres  kont‑
rollmérés, illetve, ha van szaba‑
don lévő doboz, abban is ellen‑
őrzi a kötéseket. 
–  Ez  nem  teljes  körû  vizs‑

gálat,  de  arra  megfelel,  hogy 
a  főbb  hibákat  feltárjuk. 
A felülvizsgálatról  dokumentá‑
ciót  készítek,  amit  igény  ese‑
tén átadok az ügyfélnek, aki az 
eredmény alapján tisztában lesz 
a  hiányosságokkal,  és  ütemez‑
ni  tudja  azok  kijavítását.  Jelen 
gazdasági  helyzetben  az  ingye‑
nes  felülvizsgálat  lehetősége 
jelentős segítség, nem beszélve 
arról,  hogy  olcsóbb  megelőzni 
a  bajt,  mint  utólag  orvosolni 
–  emelte  ki  Novák  Mihály,  aki 
a  http://villanyszerelo.forum.
hu honlapon, illetve a 30/9660‑
019‑es  telefonszámon  várja  az 
ingyenes  biztonságtechnikai 
felülvizsgálatot igénylők, illetve 
az ebben részt venni szándéko‑
zó kollégák érdeklődését.
–  Tisztában  vagyok  azzal, 

hogy  sok  szakmabeli  szerint  a 
felülvizsgálatot  üzleti  alapon 
kellene  elvégezni,  nem  pedig 
ingyen,  amikor  az  ügyfelet 
semmi nem kötelezi arra, hogy 
a  javíttatást  a  hiba  feltárójával 
végeztesse  el.  Ugyanakkor  úgy 
érzem,  hogy  ezt  a  saját  szak‑
területén  megteheti  bárki,  aki 
szívén  viseli  az  emberek  biz‑
tonságát  –  zárta  szavait  Novák 
Mihály.  Ádám Katalin

A zúgó konnektorok, pislogó lámpák, csípõs csapok elõjelei lehetnek a bajnak

Elektromos katasztrófák ellen  
ingyenes felülvizsgálat
Különleges kezdeményezést indított Novák Mihály villanyszerelõ: ingyenesen vé-
gez érintésvédelmi és villamos tûzvédelmi egyszerûsített felülvizsgálatot az érdi 
lakosságnál. Teszi ezt azért, hogy kevesebb baleset, tragédia történjen – mint 
igazságügyi mûszaki szakértõ sok ilyet tapasztalt. Állítása szerint az eddig vizsgált 
mintegy 15 érdi épület háromnegyedében talált hibát. 

Novák Mihály a gyakorlatban is bemutatta, hogyan zajlik egy felülvizsgálat
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helyi társadalom

A Fogócska  Egyesület  tizenki‑
lenc  esztendeje  alakult  azzal  a 
céllal,  hogy  lehetőséget  bizto‑
sítson  az  addig  iskolai  keretek 
között sportoló, majd az iskolai 
védőhálóból  kikerülő  értelmi 
sérült  fiataloknak  a  sportolás‑
ra.  Kezdettől  fogva  törekedtek 
az  integrációra  –  befogadták  a 
sérült  fiatalok  testvéreit,  isme‑
rőseit,  majd,  ahogy  teltek  az 
évek,  egyre  jobban  kibővültek: 
2012‑ben  megalakult  a  rögbi, 
2013‑ban a tollaslabda, illetve a 
labdarúgó szakosztály, amelyek 
ép sportolókat tömörítenek. 
Jelenleg  háromszáz  regiszt‑

rált  sportolójuk  van,  közülük 
97 értelmi fogyatékos, akik több 
sportágban  (erőemelés,  str‑
eetball,  asztalitenisz,  tájfutás, 
evezős  ergométer)  –  érnek  el 
országos sikereket. Az egyesület 
büszke  lehet  múltbeli  eredmé‑
nyeire is: a sydneyi Paralimipián 
három  saját  nevelésû  sportoló‑
juk szerzett érmet.
A Fogócska  Egyesületnek 

országszerte  vannak  verseny‑
zői,  Tatabányán  éppúgy,  mint 
Tárnokon.  Az  egyesület  több 
mint  másfél  évtizedig  főváro‑
si  székhellyel  mûködött,  majd 
tavaly tavasszal Érdre költözött. 
Szerették  volna,  ha  minél  töb‑
ben  megismerkednek  velük, 
ezért  január  19‑én  megrendez‑
ték  első  családi  sportnapjukat 
a  Batthyány  Tornacsarnokban. 
Saját  sportolóik  mellett  lehető‑
séget  adtak  más  érdi  egyesü‑
letek  bemutatkozására  is,  ven‑
dégül  látták  a  kerekesszékes 
rögbi  csapatot,  a  Fogyatékkal 
Élők  Sportszervezeteinek 
Magyarországi  Szövetsége  lab‑
darúgó  válogatottját,  és  több 
híres  labdarúgót.  A program 
így  igazán  színesre  sikeredett: 
foci  házimérkőzések,  capoeira, 
rögbi,  akrobatikus  rock  &  roll, 
hastánc  és  pompon  bemutató, 
látványfoci,  vetítés,  néptánc, 
asztalitenisz  szerepelt  az  „étla‑

pon”.  A programok  délelőtt  9 
órától  délután  6‑ig  tartottak; 
a  családi  nap  sikerét  mi  sem 
mutatja  jobban,  mint  az,  hogy 
már  délelőtt  11‑ig  ötszázan 
regisztráltak. 
–  Nem  számítottunk  ekkora 

érdeklődésre,  de  nagyon  jóle‑
sik – mondta  lapunknak moso‑
lyogva Mentes Éva,  a Fogócska 
Egyesület  elnöke,  akit  nehéz 
volt  akár pár percre  is  félrehív‑
ni  kapni  számtalan  tennivalója 
között. 
–  Gyógypedagógus  végzett‑

ségû  vagyok,  és  az  egyesület 
mindennapjaiban  nagy  öröm 
látni, hogy az ép fiatalok milyen 
természetességgel kezelik fogya‑
tékos társaikat. Szerettem volna 
ezt megmutatni  családi  napun‑
kon, hogy a  társadalom  is elfo‑
gadóbb  legyen  a  sérült  embe‑
rekkel  –  hangsúlyozta  Mentes 
Éva,  aki  kérdésünkre  elmondta 
azt  is: olyan sok érdi  egyesület 
szeretett  volna  részt  venni  ren‑
dezvényükön,  hogy  reggel  10 
óráról 9‑re kellett módosítaniuk 
a kezdés időpontját. 
–  Sérült  sportolóink  több 

bemutatóban  is  részt  vesznek. 
Õk  nem  gyerek‑,  hanem  fiatal 
felnőtt korúak, ugyanis egyesü‑
letünk  az  iskolából  kikerülők‑
nek  szeretne  lehetőséget  biz‑
tosítani  a  sportolásra.  Úsznak, 
bowlingoznak,  asztaliteniszez‑
nek, kirándulnak, futnak ép tár‑
saikkal  együtt.  Természetesen 
várjuk  az  egészséges  gyerekek 
jelentkezését is szakosztályaink‑
ba.  Ez  a  családi  nap  számunk‑
ra  bemutatkozási  lehetőséget 
jelent;  aki  ma  eljött,  láthatja, 
milyen  nagy  tömeget  tudunk 
megmozgatni – mondta Mentes 
Éva,  aki  szerint  a  sportolás  a 
fogyatékos  fiataloknak  nagy 
magabiztosságot,  önbizalmat, 
sikerélményt ad – és persze tár‑
sakat, különleges lehetőségeket, 
csakúgy, mint ép társaiknak.
  Ádám Katalin

Családi sportnap 

Te is lehetsz Fogócska!
Csaknem két évtizede mûködik a felnõtt fogyatékosok 
sportolását felkaroló Fogócska Egyesület, amely több 
paralimpikont adott már az országnak. Az elmúlt évek-
ben három új szakosztállyal bõvültek, amelyekben ép 
fiatalok sportolnak. Az egyesület nemrég Érdre költö-
zött, múlt hétvégén pedig bemutatkozó családi napot 
tartott a Batthyány Tornacsarnokban, vendégül látva 
több más érdi egyesületet.

A családi napon több foci házimérkõzést is rendeztek gyerekeknek
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Aki akart, pingpongozhatott is
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A tavaly  március  15‑ei  hófúvás 
okozta  rendkívüli  helyzetből 
levonták  a  tanulságokat,  leg‑
főképpen  azt,  hogy  idén  szo‑
rosabbra  kell  fogni  a  védeke‑

zésben és mentésben résztvevő 
szervezetek  közötti  kommu‑
nikációt  –  hangsúlyozta  Pécsi 
Norbert Sándor kommunikációs 
osztályvezető  a  Magyar  Közút 

Tárnoki  üzemmérnökségén 
megtartott,  megyei  központi 
tájékoztatón,  amelynek  a  télre 
való  felkészülés  volt  a  témája. 
A minden  elemében  átgondolt 

átszervezésnek  köszönhetően 
immár országos szinten koordi‑
nálják az autópályák és a főutak 
téli karbantartását, és kezelik a 
rendkívüli helyzeteket. 
Az  osztályvezető  minde‑

nekelőtt  felvázolta,  hogyan 
mûködik a rendszer, hogy rávi‑
lágítson, milyen  lehetőségei és 
határai vannak. A magyar köz‑
úthálózaton  egységes  irányítás 
van,  így  minden  megyében 
egységes  szolgáltatást  nyújta‑
nak.  A Magyar  Közút  ügyeleti 
rendszerét  úgy  alakították  ki, 
hogy  szükség  esetén  átcsopor‑
tosítják  az  erőket  oda,  ahová 
szükséges, hiszen ritkán fordul 
elő,  hogy  az  ország  minden 
területén  egységesek  az  időjá‑
rási viszonyok. A 19 megyében 
77 a közutakat, és 18, az autó‑
pályákat  felügyelő  üzemmér‑
nökség  mûködik.  Ezt  a  telet 
mintegy 75 ezer tonna só betá‑
rolásával  várják,  és  több  mint 
négyezer  közutas  áll  hadrend‑
ben  –  mondta  Pécsi  Norbert 
Sándor.  Pest  megyében  több 
mint  300  beavatkozási  terület 
van.  A gépeket  úgy  helyezték 
el, hogy 25‑40 kilométer  távol‑
ságból elérhessék a munkaterü‑
letüket.  A főutakon  30,  a  mel‑
lékutakon  80  kilométerenként 
várnak a gépek bevetésre. 
Az  osztályvezető  arra  a  gya‑

kori  kérdésre  is  választ  adott, 
sûrû havazáskor miért találkoz‑
nak  az  autósok  felemelt  eké‑
vel  közlekedő  géppel?  Ennek 
technikai  okai  vannak:  vagy 
még  nem  olyan  magas  a  hó, 
hogy tisztítani kell, vagy éppen 
a  munkaterületére  igyekszik  a 

Országos szinten összehangolják az utak karbantartását

Készek a rendkívüli helyzetek kezelésére is, de 

remélik, nem lesz rá szükség
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felkészült az év legnehezebb hónapjaira – tudtuk meg 
a tárnoki üzemmérnökségen megtartott tájékoztatón. Mûködésbe helyezték az esz-
közparkot, feltöltötték a síkosságmentesítési raktárkészletet, bevezették a 24 órás 
munkarendet, folyamatosan figyelemmel kísérik az idõjárási elõrejelzéseket, és 
tartják a kapcsolatot a védekezésben résztvevõ szervezetekkel – jöhet az igazi tél!

hókotró,  hiszen  mindegyiknek 
megvan  a  saját munkaterülete. 
Pest  megyében  7  darab  kettős 
rendeltetésû és 9 darab hóeké‑
vel felszerelt gép tartja karban a 
közutakat, ezeken kívül 30 gép 
áll rendelkezésre az autópályák 
tisztítására.  A rendkívüli  hely‑
zetekre öt hómaró is készen áll, 
és szükség esetén más megyék‑
ből is átirányíthatók még gépek. 
Pécsi  Norbert  Sándor  arról  is 
beszélt,  hogy  téli  útüzemelte‑
tésben  a  legjobb  eszközfelké‑
szültség mellett  is  az  a  legfon‑
tosabb, hogy pontos informáci‑
ókkal rendelkezzenek, ezért az 
ország  területén  ötven mérőál‑
lomás figyeli és közvetíti az idő‑
járást, valamint azt is, milyenek 
az  útviszonyok.  A mikroklíma 
tekintetében  veszélyes  helye‑
ken  külön  mérőállomásokat  is 
kihelyeztek,  de  webkamera  is 
fontos  információkat  közvetít 
az interneten. Mindezek mellett 
az  autósoktól  és  a  hivatásos 
sofőröktől  érkező  információk 
is  fontosak  számukra. Az útin‑
form weboldala  is megújult, és 
folyamatosan  friss  információ‑
kat közvetít. 
A hóeltakarítás  mellett  a 

síkosság  elleni  védekezés  is 
óriási  kihívást  jelent  télen. 
Legfőképpen  a  jégképződést 
kell megakadályozni. Jegesedés 
ellen  tiszta,  illetve  nedvesített 
sót  használnak,  ami  a  termé‑
szetben  semmilyen  kárt  nem 
tesz.  Az  osztályvezető  arról 
is  tájékoztatta  a  jelenlévőket, 
hogy hóesésében előbb a főuta‑
kat tisztítják, és csak ezután ke‑
rülhet sor a mellékutak hómen‑
tesítésére.  A hóesést  követően 
a  főutak  karbantartását  hat,  a 
mellékutakét 24 órán belül kell 
elvégezni.  A legnehezebben 
kezelhető  időjárási  helyzet  az 
ónos  eső, mert  ekkor  a  sózás‑
nak nincs hatása,  a nedves  ré‑
teg  ismét  azonnal  ráfagy  az 
útburkolatra. Ilyenkor egyetlen 
módon  lehet védekezni, és ezt 

tanácsolják  is  mindenkinek, 
hogy  ne  induljanak  útnak 
mindaddig, amíg el nem áll az 
ónos  eső!  Szerencsére  egy  téli 
időszakban  legfeljebb  három 
ilyen  napot  kell  kibírni  az  au‑
tósoknak. 
Azt viszont soha nem tudhat‑

juk előre, milyen télre kell szá‑
mítanunk. A túlzott  felkészülés 
nem gazdaságos, de az sem jó, 
ha alul  terveznek – mutatott  rá 
a szakember, ezért a rendkívüli 
helyzetekre  is  mindig  készen 
kell  állniuk.  Ilyenkor  az  élet‑
mentés  az  elsődleges,  a  máso‑
dik  a  közellátás  biztosítása,  és 
csak  ezek  után  következhet 
a  közlekedés  biztonságának 
helyreállítása.  Minden  esetben 
országos  szinten  koordinálják 
a  munkát,  és  állandó  kapcso‑
latban  állnak  a  helyi  védelmi 
bizottságokkal.  Pécsi  Norbert 
Sándor hangsúlyozta: bár a köz‑
útkezelő  felkészültsége  fontos 
feltétele  a  zavartalan  közleke‑
dés  biztosításának,  a  téli  for‑
galomra a gépjármûvezetőknek 
is  alaposan  fel  kell  készülniük. 
Téliesíteniük  kell  autóikat,  és 
jóval figyelmesebben kell vezet‑
niük, mint a nyári körülmények 
között.  Erről  további  tanácso‑
kat  olvashatnak  a  www.kozut.
hu  honlapon.  A szakember 
arra  is  figyelmeztetett,  hogy  a 
speciális közúti  jelzéseket min‑
dig  komolyan  kell  venni,  és  az 
autósoknak  ennek megfelelően 
kell  alkalmazkodniuk  a  körül‑
ményekhez.  Gyakran  előfor‑
dul  például,  hogy  a  „Hóakadás 
miatt  lezárva”  figyelmeztetést 
nem  veszik  komolyan,  mégis 
behajtanak – és elakadnak. 
A kommunikációs  osztályve‑

zető  azzal  zárta  a  tájékoztatót, 
hogy a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.  egységesített  rendszere  jól 
átgondolt,  mindenki  pontosan 
tudja,  mi  a  feladata,  és  kellő‑
en  felkészült  az  autópályák  és 
főutak téli üzemeltetésére.
  Bálint Edit

Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetõje a Pest megyei autópályák 
és fõutak téli karbantartására való felkészülésrõl tartott tájékoztatót 
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Mobis Parts Europe N.V. is the European sub-
sidiary of Hyundai Mobis in Korea. Hyundai 
Mobis is one of the main companies in the 
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MOBIS PARTS EUROPE
Hungarian Branch is
looking for new candidates
to join our newly established 
Hungarian team in the
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mon kezdték el üldözni a betö
rőket, és hamarosan el is fogták 
egyiküket, akit őrizetbe vettek. 
Megtalálták nála az aznap esti 
zsákmányt is, amit visszaszol
gáltattak a tulajdonosnak, így a 
kár azonnal megtérült. Az elkö
vető kihallgatása során aztán 
az is bebizonyosodott, hogy 
nemcsak ezt a bûncselekményt 
követte el, hanem további négy, 
korábban történt betörés is a 
számlájára írható. Ugyanakkor 
az is kiderült, hogy valamennyi 
bûncselekményben társa is volt, 
akit nem sokkal később elfogtak 
és őrizetbe vettek a rendőrök, 
majd mindkettőjük előzetes 
letartóztatását is kezdeményez
ték a bíróságon. 

– Ugyancsak a napokban vet
ték őrizetben Érden azt a férfit, 
aki folyamatosan bántalmazta 
élettársát. A többszöri verést 
követően végül a rendőrségtől 
kért segítséget a nő. Erőszakos 
élettársát előzetes letartóztatás
ba helyezte a bíróság. Gyorsított 
eljárással, lopás miatt kapta 
meg jogerős büntetését az a nő, 
aki ugyancsak idén januárban, 
az egyik érdi áruházban drága 
illatszereket próbált fizetés nél
kül megszerezni. A harminc 
napon belüli eljárásra akkor 
van lehetőség, ha teljes mér
tékben és kétséget kizáróan 
bizonyítani lehet, hogy ki volt 
az elkövető, és tettét beismeri. 
A bolti szarka úgy próbálta meg 
ellopni a márkás parfümöket, 
hogy a dobozokról eltávolította 
az áruvédelmi etikettet, hogy 
ne sípoljon, ha majd fizetés 
nélkül próbál kimenni a kasz
szánál. Mégsem sikerült neki 
kiosonni a nagyáruházból, mert 
a biztonsági őr éberségét nem 
tudta kijátszani. Az őr gyanút 
fogott és feltartóztatta a tolvajt, 
majd azonnal hívta a rendőrsé
get. A tetten ért nő nem tehetett 
mást, mint beismerő vallomást, 
mivel az illatszerek is előkerül
tek, így gyorsított eljárással már 
a jogerős büntetését is meg
kapta. 

Tolnai Ildikó kapitányságve
zetőhelyettes lapunknak nyi
latkozva elmondta: az Érdi 
Rendőrkapitányság munka
társai továbbra is éberen 
és nagy erőkkel dolgoznak 
azért, hogy minél kevesebb 
bûncselekmény történjen a tér
ségben, ha pedig nem sikerül 
megelőzni (mindenütt ugyan
is nem lehetnek jelen), akkor 
igyekeznek a lehető legrövi
debb időn belül rendőrkézre 
keríteni és bíróság elé juttatni 
az elkövetőket. Egyben felhív
ta a lakosság figyelmét, hogy 
bátran tegyenek bejelentést a 
rendőrségen, ha bármilyen, 
bûncselekményre utaló jelet 
észlelnek, mert az állampolgári 
bejelentések sokat segíthetnek 
a megelőzésben, az elkövetők 
elfogásában és az ügyek felde
rítésében is. Rendkívül fontos, 
hogy az emberek is odafigyelje
nek egymásra és értékeikre.

 Bálint Edit
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Név: Telefon: E-mail:

Bartek István 0620/9740766 bartek@invitel.hu
Biczi Károly 0630/9895807 biczikar@tonline.hu
Bodó Sándor 0630/7480681 sanib@hotmail.hu
Bojtár Ádám 0630/2361124 bojad@freemail.hu
Bor Ferenc 0630/6972431 ferbor@freemail.hu
Boross Adrienne 0670/4017843 borossadrienne@freemail.hu
Csapliczky László 0630/9519623 gvf2000@tonline.hu
Csóli László 0620/6226881 csolilaszlo@tonline.hu
Czibók András 0670/5576463 a.czibok@gmail.com
Dedinszky András (TÉHB) 0630/9584934 andreas@andreas.hu
Devescovi György 0630/4745750 gyorgy.devescovi@diadev.hu
Fogarasy Andrea 0630/3719908 afogarasy@hotmail.com
Fügedi Attila 0620/9824958 fugediterv@fugediterv.hu
Felhős Koppány 0670/6139362 k.felhos@kulturcad.hu
Forczek Károly 0620/6226394 forczek.karoly@gmail.com
Galló Gergely 0620/4724376 halasz.r.gabriella@gmail.com
Gasparics Ferenc 0630/5527545 gasparicsferenc@tonline.hu
Handó Attila 0620/5528700 hando.attila1@chello.hu
Herczegné Maróti Györgyi 0630/8764749 herczegne@tonline.hu
Humpester Ferenc 0630/2412697 fhumpester@temail.hu
Jancsó Béla 0630/9406688 rapcsakera@tonline.hu
Jankó András 0630/9717580 jjjandras@gmail.com
Kardos Máté 0620/5259163 kardosmate@gmail.com
Kiss Árpád 06303702521 ujkanaan@nettv.hu
Kocsis Tünde (TÉHB) 0630/4889886 andreas@andreas.hu
Kovács Zoltán Károly 0620/9417227 kzk@pipecon.hu
Kovács Péter Barna  kpeterbarna@gmail.com
Krebsz Gábor 0630/9411325 klpkft@tonline.hu
Levárdy László 0630/4734375 levardy@tonline.hu
Lukács Dávid 0620/9910882 szegedbeton.erd@gmail.com
Magyar János 0630/2852804 magyar_janos@freemail.hu
Meggyesi László 0630/9140760 meggyesi.laszlo@upcmail.hu
Mosbontner Gábor 0630/8949931 mosbontner.gabor@gmail.com
Nemes Attila 0630/9812946 nemesattila@tonline.hu
Németh János 0620/5202767 kw96bt@enternet.hu
Németh Pálné 0630/4892403 zambori2@temail.hu
Pál Tibor 0630/6310919 pal.tibor@freemail.hu
Papp Zoltán 0630/9384111 cbau@temail.hu
Pásztor István 0630/2731398 pasztorsteve@gmail.com
Petró Tibor 0670/6250116 sanib@hotmail.hu
Sánta Szilárd (TÉHB) 0630/3349090 santa.szilard.s@gmail.com
Sebesy Dezső 0630/3943537 sebesy.dezso@citromail.hu
Somogyi Miklós 0630/2113745 somogyimiklos@vipmail.hu
Subert István (TÉHB) 0670/3814554 andreas@andreas.hu
Szabó János 0630/4915648 csabastyl@gmail.com
Szatmári Gábor 0620/9412874 szatmarigabor480801@freemail.hu
Szabó Attila Róbert 0630/2572402 sza@epitem.com
Székely Lajos 0620/5369299 szela07@gmail.com
Tabi László 0630/3901969 laszlo.tabi@freemail.hu
Takács Miklós 0630/3306088 miktak@freemail.hu
Urbányi Miklósné 0630/2266502 margitdobos@gmail.com
Vető Béla 0620/9184121 vetobela@gmail.com
Vincze Gábor 0620/4339294 vg@innoepulet.hu
Vladár Zoltán 0620/3179312 vladarzoltan@gmail.com
Waszner Péter (TÉHB) 0630/2253877 wenabau@wenabau.hu

Akkreditált tervezõk
A kora esti órákban a város
központ Pelikán sétánya végén 
lévő parkolóban két fiatalkorú 
fiú éppen azon igyekezett, hogy 
egy gépkocsit ellopjon – kezd
te a beszámolót Tolnai Ildikó 
rendőr őrnagy. 

– A szolgálatukat teljesítő jár
őröknek azonnal feltûnt, hogy a 
két ifjú rosszban sántikál, mert 
épp egy autó ajtaját feszegették. 
Azonnal elfogták, majd előállí
tották a kapitányságra mindket
tőt, ahol gyanúsítottként hall
gatták ki őket. Ezt megelőzően 
két betörőt is sikerült kézre 
keríteni. Január elején betörés 
történt az érdi Ruca utcában. 
A járőrök a bejelentést követő
en azonnal a helyszínre siettek, 
ahol kiderült, hogy a nemrég 
kereket oldó elkövetők egy 
gázcirkót vittek el a tulajdonos 

garázsából. A rendőrök a felvett 
adatok alapján, még forró nyo

Eredményesen indult az év az Érdi Rendõrkapitányságon

Tetten érték a fiatalkorú autótolvajokat
Mint azt lapunkban is hírül adtuk, a fokozott 
ellenõrzéseknek és a kiemelt járõrszolgálatoknak 
köszönhetõen csaknem eseménytelenül múltak el 
az ünnepek az Érdi Rendõrkapitányságon. Az idei 
esztendõt eredményesen kezdték városunk rendõrei: 
január elején a városközpontban fiatalkorú autótol-
vajokat fékeztek meg a járõrök, aztán elfogtak két 
sorozatbetörõt, rács mögé juttattak egy, az élettársát 
bántalmazó férfit és egy bolti szarkát is letartóz-
tattak – tudtuk meg Tolnai Ildikó rendõr õrnagytól, 
kapitányságvezetõ helyettestõl. 

Tolnai Ildikó rendõr õrnagy, kapitányságvezetõ helyettes: Az állampolgári 
bejelentések sokat segíthetnek a megelõzésben, az elkövetõk elfogásában 
és az ügyek felderítésében is

Bár számos szolgálati jármûve van az Érdi Rendõrkapitányságnak, 
alapvetõen kevés parkol a rendõrségi épület elõtt, mert többnyire szolgá-
latban vannak

mozaik

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
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Mielőtt részletesen ismer-
tetnénk az elmúlt év sikereit, 
engedtessék meg egy olyan 
részlet, amelyre mondhatnánk 
akár azt is, hogy kinek mi köze 
hozzá, s azt is, hogy mit keres 
ez egy lap hasábjain? Hogy 
mégis megtesszük, annak az az 
oka, hogy Tar Mihály is meg-
nyert egy nagy-nagy meccset az 
elmúlt évben…

A tavaly tavasszal még 165 
kilós férfi nem kevesebb, mint 
52 (!) kilót adott le, s most, ami-
kor találkoztunk, mindössze 
százegynéhány kilót „hozott 
magával” a beszélgetésre.

A miértre csak annyit válaszolt 
az egyébként makkegészséges 
sportember, hogy „muszáj volt, 
mert mondták az orvosok, hogy 
fölöslegesen cipelek magammal 
vagy fél mázsát. Rosszat tesz ez 
a szívnek, az ízületeknek, meg 
mindennek. Nekiálltam, lefogy-
tam, s ma már éppen csak vala-
mivel vagyok száz kiló fölött. 
Azonban ami a leglényegesebb, 
hogy tudom tartani a visszafo-
gott, megváltoztatott étkezést, 
s így a súlyomat is. Higgye el, 
sokkal, de sokkal jobban érzem 
magam”. Arról nem beszélve, 
hogy a 60 éves Tar Mihály ért-
hetően külsőleg is megválto-
zott. Ahogy mondani szokták: 
„slank” úriemberként éli a nap-
jait, s dolgozik reggeltől estig a 
birkózóteremben.

Aki fogyókúrázott már, az 
tudja: ekkora súlyvesztés leg-
alább akkora dolog, legalább 
akkora akaraterőről árulkodó, 
mint amikor egy-egy verseny 
után a dobogó legfelső fokára 
állhat a győztes.

Igaz, a mínusz ötvenért nem 
járt semmiféle érem, de enged-
tessék meg, hogy lapunk nevé-
ben átnyújtsunk Tar Mihálynak 
egy képzeletbeli oklevelet. Mert 
megérdemli…

Ezek után akkor nézzük: 
vajon milyen szavakat és mon-
datokat érdemelnek meg a veze-

tőedző „gyerekei”? Õk, akik az 
elmúlt év sikereit szállították a 
sportéletében is egyre nagyobb 
léptekkel fejlődő Érdnek?

A lényeggel kezdi a vezető-
edző, ám ebben a néhány mon-
datban benne is foglaltatik szin-
te minden.

– A szakosztályok rangsorá-
ban az ötödik helyen zártuk 
az évet. A Dorog, a Vasas, az 
Erzsébet s a Cegléd tudott csak 
elénk kerülni, amire azért is 
büszkék lehetünk, mert olyan 
egyesületeket előztünk meg, 
mint a Haladás, a Csepel, a 
Ferencváros, a Diósgyőr. Nem 
kis dolog ez, sokat tettek érte a 
fiúk és a lányok egyaránt.

Hasonlóan dicsőséges szám-
adat kerül elő akkor, amikor 
arról beszél a szakember, hogy 
hány érmet nyertek az érdiek 
a hazai és a nemzetközi férfi és 
női viadalokon.

– Pontosan 170-szer állha-
tott dobogóra érdi birkózó az 
elmúlt évben, ami „átszámítva” 
azt jelenti, hogy durván min-
den második napon szereztünk 
egy érmet… Hetvenegy arany-, 
harmincnyolc ezüst és hatvan-
egy bronzérem került szparis 
nyakba, s azt hiszem, ezzel is 
valahol a dicsőséglista elején 
járunk.

Persze láblóbálás idén sem 
lesz. Olyannyira nem, hogy már 
a január is az edzések jegyében 
telik el.

– Az idei első edzőtáborunkat 
itthon, Érden tartottuk, mégpe-
dig napi két gyakorlással, s csak 
aludni mentek haza srácok és 
a lányok. Ezután, hogy divatos 
szóval éljek, „csapatépítő” tábo-
rozás volt Püspökladányban, 
ahol már tavaly is voltunk, s 
tökéletes szakmai munkát tud-
tunk végezni. Ez tehát a kezdet 
most, „éhgyomorra”, hogy aztán 
beinduljon a versenyidény, s az 
egyik vetélkedés a másikat érje, 
a serdülő csapatbajnokságtól a 
felnőtt Európa-bajnokságig.

S ha már a kiemelt versenye-
ket említette Tar Mihály, meg-
kértük, emelje ki, sorolja föl, 
kikre számít ezeken, kiktől vár-
ható el a legjobb eredmény?

– Vitathatatlan, hogy a tava-
lyi eredményei alapján Dénes 
Mercédesz az első számú bir-
kózónk, aki junior korúként is 
biztosan került be a felnőtt válo-
gatott 48 kilós súlycsoportjába. 
Nem fog unatkozni az idén sem, 
bár vigyázni fogunk arra, nehogy 
megint túl sok versenye legyen… 
Finnországban lesz a felnőtt 
Eb, majd Lengyelországban a 
junior, végül a horvátországi 
junior vébén is bizonyítania 
kell Mercinek. Kemény lesz, de 
ilyen ő is, így aztán sokat várok 
tőle, különösen, hogy lassan 
beleerősödik, belenő a legjob-
bak közé. Antunovics Laci, a 
másik nagy reményég, harcban 
áll… Harcban a 84 kilós válo-
gatott mezért, s azért, hogy ő 
képviselhesse a színeinket a 
kontinens- és világversenye-
ken. Három szparis lehet ott az 
Ifjúsági Olimpián. Váncza István 
a 42 kilósok között, Kovács 
Bence az 52 kilós kategóriá-
ban, Lajsz Dominik pedig a 85 
kilóban juthat szerephez. Õk a 
legnagyobb értékeink, persze, 
mindenki előtt nyitva áll az ajtó, 
csak edzeni kell, s akkor csodák 
nélkül lehet elérni csodás ered-
ményeket…

Persze, ne higgye senki, hogy 
Tar Mihály nem tud megállni, 
mielőtt nekivág az éppen aktuá-
lis feladatnak. Megáll, de az is a 
birkózásról szól…

– Hagyomány már, hogy 
farsangban megrendezzük a 
Birkózó bált. Jelentem, az idén 
sem marad el. A helyszín a már 
megismert Finta József rendez-
vényterem lesz, s valójában a 
programot sem mi állítjuk össze, 
hanem azok a sikeremberek, 
akik miatt büszkék lehetünk.  
Jutalmakat adunk át, oklevele-
ket, elismeréseket, s nem csak 
sportolóknak. Jelezni akarjuk 
ezzel is, hogy a sikereinkből egy 
nagy szelet jár a városnak is, a 
vezetésének is, meg azoknak az 
embereknek is, akik akárcsak 
egyetlen versenyünket meg-
nézték. Közös ügy ez, s nem 
is akarjuk kisajátítani. Sokkal 
inkább megosztani valamennyi 
érdi emberrel. Róth Ferenc

Õk is kellettek a sikerekhez
A vezetőedző munkáját olyan edző-csapat segíti, amelyik nélkül 
– állítja Tar Mihály  –  nem születtek volna meg ezek az ered-
mények. Álljon itt a nevük, megérdemlik: Südi Gábor, Kovács 
János, Pécz Imre, Vajki Tamás, Lemák Diána (nem mellesleg 
háromszoros országos bajnok is…), és ifj. Tar Mihály.

Csodás eredmények csodák nélkül, „csak” edzéssel

Farsangi bálra és újabb sikeres évre 

készülnek a birkózók
Kis  túlzással  akár  minden  év  elején  elõre  leírhatnánk,  megjósolhatnánk,  hogy 
az  Érdi  Spartacus  SE  birkózó  és  sumó  szakosztálya  sikeres  évet  fog  zárni.  Ezt 
természetesen  nem  tesszük  meg,  azonban  ennek  az  évnek  az  elején  is  kijelent-
hetjük a 2013-as esztendõ eredményei alapján, hogy ismét csúcson voltak az érdi 
birokvetõk. A részletekrõl Tar Mihályt, a Szpari elnökét, nem mellesleg a birkózók 
vezetõedzõjét kérdeztük.

Az Érdi Spartacus Püspökladányban megrendezett csapatépítõ táborában készült a kép, most, januárban – bal-
ról: Tar Mihály, Dénes Mercédesz és Südi Gábor

Az érdi temetőben van egy kis 
sziget, színes sziget, tele élő 
virággal. Körülötte rideg szür-
keség. Január közepe van, a 
virágtenger néha borzoló-
dik, talán zúg is egy kicsit, 
a szél fújja a szirmokat, az 
üzenetekkel teli szalagokat. 
Beszélgetnek. Élők üzennek 
a holtnak. A temetői meghitt 
csöndben a virágok borzongató 
„csevegése” elvisz egy másik 
világba, ahonnan nincs vissza-
térés. Mi, földi halandók csak 
állunk a sírnál és elmélkedünk 
az élet rövidségéről, a könyör-
telen elmúlásról, az elbúcsúz-
tatott szerettünkről, akit most 
beborítanak a virágok. 

Az érdi horgászok egyik leg-
ismertebb, legkedveltebb veze-
tője nyugszik itt. Koller József, 
akit mindenki, aki megismerte, 
a szívébe zárt. Hat évtized jutott 
neki a földi létből. Hónapokig, 
évekig küzdött az életért, sze-

retteiért. Tudtuk heroikus küz-
delmét, amit egy-egy derûs és 

reményt keltő mondatával sza-
kított meg, elterelve a figyelmet 
a világtól való lassú elszakadá-
sától. Nagy fájdalmai közben is 
terveket szőtt, másokkal törő-
dött, másokon próbált segíteni. 

Benne volt a város közélet-
ében, állandóan szervezett, szí-
nes, vidám programokra invi-
tálta horgásztársaival együtt az 
érdi családokat. Decemberben, 
még utolsó pillanataiban, 
betegágyából is telefonált, taná-
csokat osztogatott. Búcsúzott, 
néha elcsukló hangon üzent. 
Most a virágok üzennek neki. 
A januári éjszakai faggyal 
dacol az ezernyi virágszál, de 
a nappali szokatlan meleg újra 
éleszti őket…

A szél fújja a csevegő szirmo-
kat, szalagokat, amelyek egyi-
kén fel-felbukkan Józsi derûs 
arcképe, aztán elmerül a hatal-
mas virágtengerben. A szeretet 
tengerében… (temesi)

Emlékezõ virágok

A sírt még most is koszorúk borítják

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Virágok között, a szalagról Koller Józsi arcképe néz ránk 

panoráma
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Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú termékeket, kizárólag
kiadónkon keresztül vásárolhatja meg. Keresse webshopunkat a tema.hu

oldalon, vagy munkaidőben hívja a 06 20 319-9022 telefonszámot!

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!

AJTÓ-ABLAK

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

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

www.diadaliv2001.hu

- 7 év garanciával

Kérjen irodánktól személyre szabott ajánlatot!
Már 12 éve a lakosság szolgálatában!

Azok számára, akik ezekkel a 
problémákkal küzdenek a lézeres 
BIOquant N készülék a megfelelő 
megoldás. Ez az első műszer, ami-
nek segítségével megszabadulhat 
egészségügyi nehézségeitől az ott-
hona kényelmében anélkül, hogy 
várakoznia kelljen a várótermek-
ben vagy gyógyszert szedjen.

A készülék a keringő vér besugár-
zásának elvén működik. A vörös vér-
sejtek szerepe az oxigén szállítása a 
sejtekbe, az egész testbe és a szén-
dioxid kiválasztása a szervezetből. 
Abban az esetben, ha magas a kolesz-
terinszint vagy más zsírok mennyi-
sége a vérben, a vörös vérsejtek ösz-
szetapadnak. Ez jelentősen csökken-
ti oxigénszállító és szén-dioxid kivá-
lasztó szerepüket. 

A magas vérzsírszint  és az erek 
rugalmasságának csökkenése, eset-
leg összeszűkült erek, az egyik oka a 
szívünk magas terhelésének és a ma-
gas vérnyomás kialakulásának. 

A BIOquant N készülék rendsze-
res használata biztosítja, hogy a vö-
rös vérsejtek nem tapadnak egymás-
hoz (1. kép), hanem szabadon mo-
zoghatnak a testünkben (2. kép).

Bioquant N lézeres készülék
- Javítja az oxigén szállítását a szer-

vezet sejtjeibe
- Növeli az agy vérellátását és javít-

ja a memóriát
- Csökkenti a zsírt a vérben, meg-

előzésként és segítségként szolgál 
magas vérnyomásnál

- Javítja a mikrocirkulációt, jobbá 
teszi a vérkeringést a lábakban és 
megelőzi az érelmeszesedést 
(különösen cukorbetegeknél)

- Csökkenti 
a trombózis (vérrögök) 
kialakulásának esélyét

Az ORIN Hungary cég most egy egyedülálló lehetőségét kínál, ingyenes 
vérvizsgálat és analízis, valamint INGYENESEN kipróbálhatja készülé-
künket! Látogasson el a www.orin.hu weboldalra, töltse ki az űrlapot 
„Próbálja ki a készüléket” vagy hívja a  0630 228 9141-es telefonszámot.

Magas a vérnyomása 
vagy a koleszterin szintje?

1. kép 2. kép
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Nemzetközi orvostechnikai eszközö-
ket gyártó és forgalmazó cég diósdi gyá-
rába HAGYOMÁNYOS ÉS CNC GÉPKEZELÕ 
(MARÓS és ESZTERGÁLYOS) munkatársakat 
keres. Elvárások:minimum 3 éves szakmai 
tapasztalat; programozás területén szerzett 
tapasztalat elõny. Fényképes önéletrajzokat 
az ag@biotech-medical.com e-mail címre 
várjuk.

Érdi állványüzembe munkabíró géplakatost 
felveszek, szériamunkára. Érdeklõdni napköz-
ben. T:06 20 319 2996

ÁLLAT

Tojótyúk eladó közvetlen a termelõtõl 
Bábolnai kettõshasznú, 250 Ft/db. Baracs, 
Széchenyi út 153. Nyitva, minden nap: 9-17 
óráig.

Pávák, 8 hónaposak. Egy kakas, három jérce 
eladók. T: 06 23 375 906

ÁLLATORVOS

AUTÓBONTÓ

BIZTOSÍTÁS

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS









CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉLELMISZER

Frissen vágott, konyhakész, saját nevelésû 
tanyasi csirke házhoz szállítva, idõszakosan 
kapható, egy darab is! T:06 20 411 3181

ÉPÍTÕANYAG

Vásárolok NF-30-as téglát és kerámia béléstes-
tet E-gerendához, reális áron. T:06 20 922 0964

FELVÁSÁRLÁS

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GARÁZS

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

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCS

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Bankbetétek helyett értékálló ingat-
lan! Apartmanok Siófok-Aranyparton már 
4.950.000+Áfától. www.aranyhid.hu +36 30 
389 3000 www.ingatlan.com/6668184

XXII. kerület központjában, 34 nm-es, 
gázfûtéses lakás jó adottságokkal eladó! Irányár: 
6.900.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. kerületben, Kápolna utcánál, 1,5 szobás 
házrész melléképülettel, saját kerttel akciós áron 
eladó! Irányár: 17.500.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XI. Kelenföldön, nappali+hálós, cirkós, 
felújított, kertre nézõ lakás 16,9 mFt 06-20-
426-0015

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

Siófok-Szabadifürdõ 280 m² telken 25 m² 
faház összközmûves, aszfaltos utcában eladó. 
T:0620 9392 042

JÁRMÛ





















KERT

KIADÓ

Rendes káros szenvedélytõl mentes idõsebb 
férfinek albérlet kiadó, ház körüli segítségért+ 
15 E Ft-ért. T:06 23 367 590

Érden 2 szobás családi ház+fedett garázs+ 
gk. beálló kiadó 50 E Ft+rezsi+1 hó kaució 
részletre is. T:23/373-134

Kiadó Parkvárosban kül. bejáratú 1 szoba 
összkomf. lakrész, 40 E Ft rezsivel+20 E kaució 
T:06 30 434 3005

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

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

Érden olcsó albérlet kiadó, jó közlekedéssel, 
kaució nincs. T:06 70 513 9174, 06 23 365 653

Bem térhez közel külön bejáratú összkomfor-
tos lakás 3 fõ részére kiadó. T:06 23 371 466

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

KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közlekedés-
sel ügyfeleink részére a belvárosban (I-XIV. 
kerületekben). Hívja a 70-627-3436 számot és 
segítünk gyorsan kiadni lakását!

Megbízható fiatalok kiadó lakást keresnek 
Budapest belterületén, jó közlekedésnél, hosszú-
távra! 2 hó kaucióval. 266-2698, 06/30 826 
6691

Kiadó lakást keresek 1 vagy 2-szobásat, jó 
közlekedésnél hosszútávra. Tel: 06-70-635-0551

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

MÉTERÁRU























MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT VÁLLAL

Nyugdíjas ápolónõ délelõtti elfoglaltsággal 
hétfõtõl péntekig munkát vállal.T:0670 401 6270

Takarítást vállal, megbízható hölgy, jó refe-
renciával, gyakorlattal. T: 06 30 9703 593

OKTATÁS

Csecsemõ és kisgyermek elsõsegély tanfo-
lyam! 2X4 óra elmélet, gyakorlat. Újraélesztés, 
Fulladás, Sérülések ellátása, Betegségek. 
Jegyzettel és videóval! 0670/347-5077

Tanulj Te is gitározni! Szórakoztató gitár-
órákon, melynek fõ célja, hogy élvezd, amit 
csinálsz. Tel.: 06 30 201 3197

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára felkészí-
tés tapasztalt, diplomás nyelvtanárnál. 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, bútormozgatással, 
takarással akár azonnalra! Tel: 706-64-19, 06-
20-9877-273

SZOLGÁLTATÁS

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

TÁRSKERESÕ

TETÕSZERVIZ

TV JAVÍTÁS





ÜDÜLÉS

ÜDÜLÉSI JOG

VEGYES

Lábazati mûkõ 35x6,5x5 cm-es törtfehér 
építkezésbõl megmaradt kb. 2200 db féláron 
eladó. T:06 23 375 906

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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





AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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Az utóbbi hetekben sorjáznak 
a presztízscsaták az érdiek 
életében, és ugyan a Siófok, 
valamint a Veszprém is tün-
dökölt már jobban a korábbi 
bajnokságokban, az ellenük 
megszerzett négy pont rendkí-
vül fontosnak bizonyult. Ezeket 
követte az Ipress Center-Vác 
derbi, amely az utóbbi évek 
egyik legizgalmasabb párosítá-
sává nõtte ki magát. Az elõzõ 
szezonban ráadásul abszolút 
megismerhették, ki is tapasztal-
hatták egymást a felek, a bronz-
érem is ebben az ütközetben 
dõlt el – az érdiek javára.

Természetesen az érdi szur-
kolók is aktivizálták magukat az 
Ipress Center-Vác elleni, kiemelt 
fontosságú meccsre, szép szám-
mal érkeztek a Dunakanyarba. A 
szezon elsõ találkozóján az ÉRD 
éles védekezésével teljességgel 
megfojtotta a Vác játékát, tíz 
gólt pakolva a két együttes közé. 
Azóta viszont folyamatosan ala-
kul, épül Konkoly Csaba együt-
tese, sõt, mostanra a felsõházi 
aspiránsok közé lépett – habár 
némileg leszakadva követi az 
érdieket. A négypontos differen-
cia megtartásáért léptek pályára 
a vendégek, azzal a tudattal, 
hogy a Dunaújváros veresége 
miatt akár a Fejér megyei rivális 
elé ugorhattak. 

A tétnek megfelelõ volt az 
elsõ tíz perc. Jó váci kezdés után 
pár perc késéssel ocsúdott fel 
a bajnoki bronzérmes. Bognár 
Barbara remek irányítójátéka 
határozta meg az ÉRD játékát. 
Alja Koren kiállítása miatt sem 
jött zavarba Szabó Edina alaku-
lata. Az õszi találkozón szinte 
az összes váci játékos önbizal-
mát lenullázta a bravúrt-bravúr-
ra halmozó Oguntoye Viktória, 
ezúttal viszont jóval hatéko-
nyabb volt a hazaiak támadójá-
téka. Kamper Olívia vezetésével 
az elsõ félidõ derekán már a 
vendéglátóknál volt az elõny. 
Janurik Kinga beállt a kapuba 

és kiválóan vette fel a meccs 
ritmusát, mentéseivel megadta 
a lehetõséget csapattársainak, 
hogy visszavegyék a vezetést. 
Szétoszlottak az érdi találatok, 
újabb és újabb név került fel 
az eredményjelzõre a vendé-
gek oldalán. A Vác becsülettel 
kapaszkodott, a mérkõzés ala-
kulása miatt a kétgólos elõny 
már soknak számított, ám 
a hazaiak egyenlíteni tudtak. 
Kovács Anna állt az érdi roha-
mok élére, így megint ellépett 
az ÉRD. A félidõ hajrája viszont 
egyértelmûen a Konkoly-csapa-
té volt, egymás után jöttek a 
gólok, így hosszú periódus után 
vette át ismét a vezetést.

Az összecsapásra jellemzõ 
hullámzás folytatódott a máso-
dik harminc percben is. A 
Vácnak nem jött jól a szünet, a 
zsinórban lõtt három góljukra, 
a szünet után Klivinyi Kinga 
vezetésével válaszolt az ÉRD, 
Szekeres Klára pedig már a veze-
tést szerezte meg. A sorminta 
folytatódott, ezúttal éppen váci 
pillanatok következtek, 19-17-
re meg is szerezték a vezetést. 
Természetesen a rövid szakasz 
után következett a vendégek 
válasza – ismét három góllal. Az 
ÉRD törte meg a beidegzõdést, 

szakított a zsinórban lõtt három 
találatok hagyományával. 
Bognár Barbara hosszú, súlyos 
sérülése és az októberi vissza-
térése utáni legjobb mérkõzését 
játszotta, ezáltal mindig lépés-
kényszerbe hozva a hazaiakat. 
A Vác két könnyû, gyors góllal 
megint egyenlített, úgy festett, a 
háromtalálatos lélektani határt 
kellett volna valamelyik együt-
tesnek átlépnie. Keményen 
tartotta magát a nagy rivális 
és megint be kellett mutatnia 
ugyanezt, mert megint az ÉRD 
került elõnybe. Ismét odake-
rült a kétgólos határra Szabó 
Edina csapata, végül másod-
szorra sikerült is megszereznie 
a legnagyobb elõnyt az össze-
csapáson. Szara Vukcsevics 
gólját még érvénytelenítette a 
Herczeg-Südi kettõs, a 27-24-es 
állást azonban ez csak elodázta, 
ugyanis Balog Beáta értékesí-
tette a hétméterest. Ráadásul 
emberelõnyben játszhattak a 
vendégek és elkezdõdött a rend-
kívül kaotikus utolsó öt perc. 
Kamper Olívia addig is húzó-
ember volt, a hajrában viszont 
elképesztõ idegrendszerrõl 
tett tanúbizonyságot. Az ÉRD 
jól játszott, de minden szorult 
helyzetbõl kimászott a rivális. 
Úgy festett, nyernek a vendé-
gek, az utolsó másodpercek-
ben azonban újra elõnyt kellett 
szerezniük. Ziccerben Szara 
Vukcsevics koncentrált jól, de 
még volt egy támadásra ideje a 
Vácnak. Veszélyes lövésig nem 
jutottak el a dunakanyariak, 
Konkoly Csaba a veszett fejsze 
nyelét próbálta megragadni, két 
és fél másodperc táncolt még 
az eredményjelzõn. Egyetlen 
esélye maradt a Vácnak, egy 
passz, egy lövés és ez ugyan 
általában már nem hoz meg-
váltást, a montenegrói Szandra 
Nikcsevics megtalálta az utat a 
kezek erdejében. 

A Vác Harry Houdinihez 
hasonló menekülési soroza-

tot produkált hatvan percen 
keresztül, ennek pedig egy pont 
lett az eredménye. A vendégek 
sem lehetnek azonban különö-
sebben csalódottak a döntet-
len miatt, hiszen megõrizték a 
négypontos elõnyt, a döntetlen 
pedig ebben az esetben harma-
dik helyet is ért a Dunaújváros 
megelõzésével.

Ipress Center-Vác – ÉRD  
28-28 (16-15)
Vác, Városi Sportcsarnok, 600 
nézõ
Játékvezetõk: Herczeg Péter, 
Südi Péter
Vác: Bíró Blanka, Triffa Ágnes 
(kapusok), Ana Niksic 2, 
Hámori Konszuéla, Farkas 
Veronika 2 (1), Szondi Zsófia, 
Ivanics Dóra, Kamper Olívia 
7, Szádvári Krisztina 5, Ertl 
Rebeka, Fülöp Andrea 5, 
Szandra Nikcsevics 3, Dakos 
Noémi, Hansághy Beatrix, 
Németh Lilla, Virág Noémi 4
Vezetõedzõ: Konkoly Csaba
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 1, Triscsuk Krisztina 
2, Kovács Anna 6, Szara 
Vukcsevics 2, Balog Beáta 1 
(1), Szekeres Klára 1, Kisfaludy 
Anett 3, Klivinyi Kinga 2, Wolf 
Alexandra 3 (3), Oláh Nóra, 
Alja Koren 2, Bognár Barbara 5
Vezetõedzõ: Szabó Edina
Hétméteresek: 1/1, ill. 5/4
Kiállítások: 4, ill. 4 perc

A 12. fordulóból elhalasztott 
mérkõzésen:
Gyõri Audi ETO KC – FTC-Rail 
Cargo Hungaria 29-21 (14-10)

A 15. forduló további  
eredményei:
DVSC-TVP – Eszterházy KFSC-
Globál Safe 33-22 (19-11)
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– Dunaújvárosi Kohász KA  
35-26 (17-10)
Siófok KC-Galerius Fürdõ 
– Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC 24-22 (12-8)
Fehérvár KC – MTK-Budapest 
33-16 (15-8)
Gyõri Audi ETO KC – Eubility 
Group-Békéscsabai ENK SE  
24-20 (15-9)

A 16. fordulóban a DVSC-TVP 
együttese érkezik az érdi Városi 
Sportcsarnokba. A mérkõzést 
január 22-én, 18 órától, lapzár-
tánk után rendezték. Január 
25-én az Elek Gyula Arénában, 
az FTC-Rail Cargo Hungaria ott-
honában vizitál az ÉRD együt-
tese. Az összecsapás 13 órakor 
kezdõdik.

 Szarka András

Ipress Center-Vác – ÉRD 28-28 (16-15)

A dudaszó pillanatában...

Hiába volt minden jó tanács Szabó Edinától, a Vác minden helyzetbõl 
kimenekült

Ugyan az ÉRD oldalán volt a vezetés a meccs túlnyomó részében, az egy 
pont sem számít kudarcnak

A napokban szokatlan hangok 
szûrõdtek ki az érdi Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központból. 
Három napon át fura kakas-
kukorékolás, kotkodácsolás 
és madárcsicsergés hangza-
vara hallatszott, sõt, áradt ki 
a kisterembõl. Bár a helyszín 
nem volt épp a legszerencsé-
sebb ehhez a bemutatóhoz, de 
kezdetnek és a figyelem felkel-
tésének mindenképpen meg-
felelt, így a mûvelõdési köz-
pont kamaratermébe várták 
az érdeklõdõket a múlt hétvé-
gén, január 17-tõl 19-éig az I. 
Érdi Galamb- és Díszbaromfi 
Bemutatóra. 

A korábbi nemzedékeknek 
nem okozott gondot felismerni 
a kakast meg a tyúkot, hiszen 
– ha másutt nem – a nagyszülõk 
baromfiudvarában mindig volt 
bõven ezekbõl a házi tolla-
sokból, míg a betonrengeteg-
ben felnövekvõ generációnak 
már egyre gyakrabban csak 
tankönyvbõl tudják bemutatni 
a házi baromfit. Hogy ez ne 
így legyen városunkban, arról a 
közelmúltban megalakult Érdi 
Galamb- és Baromfitenyésztõk 
Egyesülete gondoskodott az 
elsõ helyi bemutatójával, amit 
a jövõben biztosan újabbak is 
követnek majd, hiszen – mint 
azt Czékus István lapunknak 
elárulta – éppen pár napja vet-
ték kézhez a bírósági értesítést 
arról, hogy bejegyzésre került a 
szervezetük. A Magyar Galamb- 
és Kisállattartók Szövetségének 
égisze alatt mûködik ezentúl a 
szervezet, és a helyi, meg a kör-
nyékbeli hobbitenyésztõket fogja 
egybe. Kiállításokra, minõsítõ 
bemutatókra készülhetnek fel 
közösen, és a városban is több-
ször rendezhetnek sokszínû, 
fõleg a gyermekek érdeklõdésére 
számot tartó kiállításokat. 

Elsõ bemutatkozásukat is 
fõként a település legkisebb-
jeinek szánták, arra alapozva, 
hogy manapság az óvodások 
és a kisiskolások is csak igen 

ritkán láthatnak élõ madara-
kat, baromfiféléket. Sorakoztak 
is egymás után a kicsinyekbõl 
álló csoportok, így a kakasku-
korékolást és a madárhangokat 
gyakran csak a kicsinyek elége-
dett gyermekzsivaja szárnyal-
ta túl. Igaz, õk nem azt érté-
kelték elsõsorban, hogy kiváló 
minõségû német, spanyol, dél-
amerikai, vagy ázsiai baromfi 
fajtákat látnak és hallanak, vagy 
épp különleges, többszörös díj-
nyertes galambok turbékolnak-
e a ketrecek mögött. Nekik már 
az is élmény volt, hogy egészen 
közelrõl megszemlélhették a 
parányi madárkákat éppúgy, 
mint a hatalmasra nõtt tarajo-
sokat. Mivel a ketrecekbe zárt, 
és erõs csõrük miatt, veszélyes-
nek tûnõ baromfit mégsem ciró-
gathatták meg a gyermekek, a 
szervezõk nyuszikat helyeztek 
el az egyik sarokba. Így a kíván-
csi nebulók a tapsifüleseket már 
bátran kézbe vehették, és meg-
simogathatták. Ám, ha kedvük 
volt hozzá, „zsûrizhették” is a 
díszbaromfit meg a galambo-
kat. Mindenki kapott egy szava-
zószelvényt, amelyre ráírhatta, 
hányas számú ketrecben volt 
a számára legérdekesebb vagy 
legszebb madár. Czékus István 
pedig minden kérdésükre bámu-
latos hozzáértéssel, türelemmel 
és szeretettel mesélt díjnyertes 
baromfijáról, és ugyancsak sok 
érdekességet tudhattak meg – 
nemcsak a gyerekek - a díszga-
lambokról meg a pintyekrõl is.  

 Bálint Edit

Galambok és díszbaromfik

Bemutatkoztak  
a helyi madártenyésztõk 

Nemcsak csoportok, hanem családok is érkeztek a díszmadár bemutatóra 
- gyermekeknek igazi élmény volt ennyi madarat látni egyszerre

Érdekes, mutatós tollazatú galam-
bok turbékoltak a ketrecekben
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kaleidoszkóp

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


