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Csatornadíj
Egyebek mellett a csatornarákötések volt szó  
a szokásos szerdai sajtótájékoztatón.

2

Gazdagító kultúra
Idén is a Magyar Írószövetséggel közösen 
ünnepelte meg városunk január 22-ét. 

3

Verselõ fiatalok

Kisiskolások és felsõsök gyülekeztek a magyar kul-
túra napját követõen, január 23-án a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban, hogy idén is megméret-
tessék magukat a versek ismeretében, értésében 
és elõadásában, hiszen aki igazán megérti és átéli, 
amirõl a költemény szól, élvezetesen el is tudja mon-
dani.  13. oldal

Emlékezés elûzöttekre
Az 1946-ban kitelepített svábokra emlékez-
tek Törökbálinton, koszorúzási ünnepségen.

4

Súlyos baleset
A karambolban érintett egyik autó sofõrjét a 
tûzoltók feszítõvágó segítségével emelték ki.

12

Újabb rezsicsökkentés

A rezsicsökkentésrõl tartott lakossági fórumot Érden Bánki Erik európai parlamenti 
képviselõ. A telt házas rendezvényen a politikus hangsúlyozta: meg kell védeni 
a rezsicsökkentést a Gyurcsány-féle nagykoalíciótól, amely hatalomra kerülése 
esetén eltörölné azt. A képviselõ elmondta: nemcsak harmadik, hanem negyedik 
üteme is lesz a rezsicsökkentésnek. 5. oldal

Kézikönyv a világutazó tudósról 
Egy különleges kiállítás-
sal és két emlékezetes 
elõadással ünnepelte a 
magyar kultúra napját a 
Magyar Földrajzi Múzeum. 
Január 22-én nyílt meg 
a Balázs Dénes vándor-
kiállítás, amely a múze-
umalapító életébe, mun-
kásságába, expedícióiba 
enged bepillantást, izgal-
mas és rendhagyó módon.  
 11. oldal

KORMORÁN  
KONCERT 

Érden,  
a Szepes Gyula  

Művelődési Központban 
2014. február 15-én,  

18 órai kezdettel

A belépés DÍJTALAN!

Közlemény
Az érdi Összefogás Egyesület a 
leghatározottabban tiltakozik az 
ellen, hogy a baloldali ellenzéki 
pártok, tudatosan megtévesztve 
a választókat, pártszövetségüknek 
az Összefogás nevet adták. Az érdi 
Összefogás 1997-ben alakult, és 
az azóta eltelt 17 évben jelentős 
közéleti tevékenységet folytatott, 
számos civil és politikai esemény 
szervezője volt Érden és a tér-
ségben. Az Összefogás Egyesület 
vállaltan jobboldali értékrendet 
képvisel, így a baloldali ellenzék 
névválasztása alkalmas arra, hogy 
a 2014. évi országgyűlési választá-
son megtévessze a választókat.
  Az Összefogás Egyesület meg-
teszi a szükséges jogi lépéseket 
az illetékes választási bizottsá-
goknál annak érdekében, hogy 
a Gyurcsány-koalícióba tömörült 
pártok nyilvánvaló megtévesztési 
szándéka ne sérthesse a választás 
tisztaságát.

T. Mészáros András
elnök



ismeretes, Áder János köztár-
sasági elnök az országgyûlési 
választás időpontját április 6-
ára tûzte ki. 

– A szavazás reggel 6-tól este 
7 óráig tart. A magyarországi 
lakcímmel rendelkező választó-
polgárok automatikusan felke-
rülnek a központi névjegyzékbe. 
A szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgárok a név-
jegyzékbe történt felvételükről 
értesítőt kapnak. A névjegyzék a 
helyi választási irodában (polgár-
mesteri hivatalban) tekinthető 
meg. Változást jelent, hogy idén 
nem kopogtatócédulákat kell 
gyûjteni, hanem ajánlásokat: a 
választókerületben választójog-
gal rendelkező választópolgár 
március 3-ig ajánlóíven ajánlhat 
jelöltet. A jelöléshez legalább 
ötszáz választópolgár érvényes 
ajánlása szükséges. Egy válasz-
tópolgár több jelöltet is ajánlhat 
– ismertette T. Mészáros András 
a Nemzeti Választási Iroda hir-
detményét.

– A magyarországi lakcím-
mel rendelkező választópol-
gár személyesen szavazhat. 
A szavazás napján lakóhelyétől 
távol tartózkodó választópolgár 
belföldön az általa megjelölt 
településen átjelentkezéssel, 
külföldön Magyarország kül-
képviseletein adhatja le szava-
zatát. Átjelentkezést április 4-én 
16 óráig, a külképviseleti név-
jegyzékbe való felvételt márci-
us 29-én 16 óráig lehet kérni a 
www.valasztas.hu oldalon vagy 
levélben, illetve személyesen a 
lakóhely szerint illetékes helyi 
választási irodától. Szavazni egy 
egyéni választókerületi jelöltre 
és egy országos listára lehet. 
A nemzetiségiként regisztrált 
választópolgár pártlista helyett 
nemzetiségi listára szavazhat – 
tette hozzá T. Mészáros András. 

Aki szeretne részletesebb tájé-
koztatást, a helyi választási iro-
dához fordulhat, vagy a www.
valasztas.hu honlapon kaphat 
bővebb felvilágosítást.

– Meggyőződésem, hogy a 
választás mindenki számára 
fontos. Nem mindegy, hogy 
egy országot ki és hogyan kor-
mányoz. Ezért mindenkitől azt 
kérem, vegyen részt a válasz-
táson, hogy minél több ember 
véleménye jelenjen meg az 
elkövetkező négy év vezeté-
sében – mondta a polgármester. 

A választási eljárásról szóló 
2013-as törvény előírja, hogy 
minden településen minden 
választókerületben legalább 
egy szavazóhelyiséget akadály-
mentesíteni kell. Ezzel kapcso-
latos kérdésünkre T. Mészáros 
András elmondta: a szavazóhe-
lyiségek megközelítésével eddig 
sem volt gond, aki igényel, moz-
góurnát is kaphat. 

– Aki szavazni szeretne, annak 
a választási iroda ezt lehetővé is 
fogja tenni – hangsúlyozta a 
polgármester, aki újságírói kér-
désre elmondta azt is: a városi 
uszoda december óta tartó ter-
heléses próbaüzeme alatt nem 
találtak különösebb problémát, 
minden mûködőképes, így feb-
ruártól rendes nyitva tartással 
és üzemeléssel mûködhet a 
létesítmény. 

– A lakosság visszajelzései 
jók, örömmel vették, hogy 
megnyitjuk nemcsak a sport-
csarnokot, hanem az uszoda-
részleget is. Az úszásoktatás 
a tanterv részévé vált, és a 
jövőben minden gyermek-
nek meg kell tanulnia úszni 
– ehhez most már nemcsak 
a tanuszoda, hanem a városi 
intézmény medencéje is ren-
delkezésre áll – zárta szavait.  
 Ádám Katalin
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

A csatornarákötésekkel kapcso-
latos speciális esetekről beszélt 
múlt szerdai polgármesteri saj-
tótájékoztatóján T. Mészáros 
András. Sokan teszik fel ugyan-
is a kérdést a különféle fórumo-
kon: mi a teendő építési telek, 
illetve most folyó építkezés ese-
tén?

– Építkezésnél általában van 
vízfogyasztás, csatornahaszná-
lat azonban még nincs. Ilyenkor 
a tulajdonosok méltánytalannak 
érzik, hogy csatornadíjat fizes-
senek. Szeretném megnyugtat-
ni az érintetteket: a csatorna-
díjat csak a lakhatási engedély 
kézhez vételétől kell fizetni. 
Ahol pedig a telken még nem 
áll épület, ott értelemszerûen a 
közcsatornára sem kell rákötni 
– hangsúlyozta a polgármester. 

T. Mészáros András beszá-
molt a közvilágítást érintő fej-
lesztésekről is. Mint azt már 
korábban megírtuk, a közvilá-
gítás üzemeltetését, fejleszté-
sét közbeszerzés útján a Grep 
Zrt. nyerte el, öt esztendőre. 
A közvilágítás modernizálása 
tavaly év végén kezdődött, az 
elavult fényforrások moder-
nebbre cserélésével. Emellett új 
lámpatesteket is felszerelnek.

– Vannak olyan érdi utcák, 
ahol hézagos a beépítés, és emi-
att a közvilágítási hálózat is hiá-
nyos. Az elmúlt esztendőkben 
jelentős igény merült fel ennek 
orvoslására, és az önkormány-
zat tett is lépéseket az ügyben. 
Ahol – egy-két ingatlanról lévén 
szó – nem érte volna meg a 
hálózat bővítése, ott napelem-
mel, szélforgóval mûködtetett, 
egyedi lámpákat helyeztünk ki. 
Sok esetben nem ez, hanem 
a lámpák sûrítése a megfelelő 
megoldás. Ideje volt tehát olyan 
szolgálatóra váltani, amely a 

közvilágítást teljes egészében 
kezeli, és megpróbálja a 80-90 
lámpatest igényt is kielégíteni. 
A Grep Zrt.-vel kötött szerző-
dés eredményeképp az eddig 
évi 150 millió forintos közvi-
lágítási számlánkon megtaka-
rítás keletkezik majd – az első 
években 10-15 százalék, a teljes 
modernizációt követően pedig 
akár 30-40 százalékos megta-
karítást is elérhetünk majd a 
mostani árhoz képest. Jelenleg 
8645 lámpánk van, ehhez szük-
ség lenne még kettőszázra. Idén 
a program keretében száz darab 
előállítását tudjuk felvállalni, a 
következő években pedig ötven-
ötven új közvilágítási pontot 
tudunk majd kiépíteni. Öt esz-
tendő elteltével 41 százalékkal 
csökken majd az elfogyasztott 
áram mennyisége, azaz 2445 
mWh-ról 1443 mWh-ra. Ez 
több száz ház éves fogyasztása 
– hangsúlyozta a polgármester, 
hozzátéve: a modernizációba 
befektetett érték öt-hat év alatt 
megtérül. A beruházást a Grep 
Zrt. finanszírozza, és a város az 
energia-megtakarításból téríti 
meg a társaságnak.

– A lakosság a nagy forgalmú 
helyeken a közvilágítás minő-
ségében látja majd a változást, 
fehérebb és erősebb fény for-
májában, és tapasztalni fog-
ják, hogy azokon a helyeken 
is mûködik közvilágítás, ahol 
eddig nem. Régi igényt teljesít 
a város, és reméljük, a közvilá-
gítási fejlesztések a következő 
években is folytatódnak majd, 
hiszen ötszáz kilométeres úthá-
lózatunk van, amely mellett  
még nincs mindenütt megfe-
lelő közvilágítás – mondta T. 
Mészáros András.

A polgármester a 2014-es 
választásokról is beszélt. Mint 

Jogszabály magyarázat

Kinek kell, és kinek nem kell fizetnie?
A 2003. évi LXXXIX. törvény az alábbiak szerint rendelke-
zik: a díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki 
a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. 
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a 
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe 
helyezését követő 90. naptól terheli. Tekintettel arra, hogy a 
90. nap téli időszakra esett volna, az önkormányzat a törvény 
által biztosított jogkörével élve mentességet ad április 30-ig, 
így lényegében nem a 90 nap az érvényes, hanem a 2014. ápri-
lis 30-i határidő. Ez jóval több, mint amit a törvény eredetileg 
biztosít, mivel mintegy 150 nap a mûszaki átadástól.

Akinek nincs építmény a telkén vagy nem használ-
ja életvitelszerûen, azaz nem keletkezik szennyvíz, annak 
értelemszerûen nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A törvény 
szerint ugyanis azt terheli díjfizetési kötelezettség, aki helyi 
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya 
alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt 
szennyvíztározót is – alkalmaz. Ez lényegében azt jelenti, 
hogy annak kell fizetnie, aki „emésztőbe” engedi a keletkezett 
szennyvizet, azaz ténylegesen is keletkezik szennyvíz az ingat-
lanán. Ha az ingatlanon van vízfogyasztás és életvitelszerûen 
ott laknak, akkor bizonyára keletkezik szennyvíz, tehát akkor 
is fizetni kell.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbe-
szerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisé-
ge, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú fel-
használásra figyelembevett víz mennyiségével. A talajterhelési 
díj egységdíjának alapmértéke: 1200 Ft/m3, ezt kell szorozni 
a törvény által meghatározott területérzékenységi szorzóval, 
ami Érd és környéke esetén 3. Így jön ki az, hogy Érden és 
környékén – mivel különösen védendő talaj van – 3.600 Ft/m3 
díjat kell fizetni.

A talajterhelési díj alapja (a m3) csökkenthető azzal a szám-
lákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a hivatalos 
szippantó közszolgáltatóval szállíttat el, amely a folyékony 
hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Választási tudnivalók, változások

Csatornadíj és mentesség
A csatornarákötésekkel kapcsolatos speciális ese
tekrõl, a közvilágítás korszerûsítésérõl, illetve az 
országgyûlési választással kapcsolatos tudnivalókról 
beszélt T. Mészáros András múlt szerdai sajtótájékoz
tatóján. A polgármester a városi uszoda terheléses 
próbaüzemének tapasztalatairól is beszámolt.

T. Mészáros András az áprilisi választással kapcsolatos tudnivalókról is 
beszámolt (felvételünk a 2010-es voksoláson készült)
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Érden minden van. Ha faluban 
akarsz téblábolni, kerítésnek 
támaszkodó, egymással tereferé‑
lő szomszédokat akarsz látni, hát 
találsz. A háziállatok népessége 
persze megfogyatkozott, tehenet, 
disznót és a jól ismert istállóilla‑
tot ne keress, a tyúk sem kapir‑
gál már az árokparton, mert úgy 
elcsapná az autó, hogy a saját 
kotlós édesanyja is csak tollazatá‑
ról ismerne rá. De Ófaluban tény‑
leg van még falusias hangulat. 
A két háború között épült, sok‑
szor már a felismerhetetlenségig 
átalakított családi házak, hogy 
villanegyedet ne merjek monda‑
ni, még egyszerre őrzik a korabeli 
nyaralóépítés és a munkáslakóte‑
lepek, vagy a kétlaki paraszti pol‑
gárosodás életmódbeli nyomait. 
Aztán Érd sem úszta meg: van 
neki lakótelepe, „blokkoltak” is 
errefelé, az országban mindenütt 
ismert négyemeletesekkel, csú‑
szó zsaluztak és alagút zsaluztak, 
amíg a betonöntéshez nélkülöz‑
hetetlen felszerelés el nem fáradt, 
és van panel is. Ám ha igazi 
építészeti, ízlésbeli távolságot 
keresünk, akkor a kúriaépítészet 
köznemesi hagyományait is őrzi 
jó néhány épület, s van bevásár‑
lóközpont is, cserélhető építésze‑
ti kulisszákkal. Magyarán akár 
ötévente is olyan homlokzatot 
tehet az építész a kocka palástjá‑
ra, amilyet akar, belül az üzletek 
maradnak, amilyenek. Ha most 
még ehhez hozzáteszem, hogy a 
legjobb állapotban talán a róma‑
iak által lerakott kővel burkolt 
út van, mert azt mûemléki jel‑
lege miatt aligha lehet havonta 
fölszedni egy‑egy újabb kábel, 
vagy vízvezeték lefektetéséhez, 

akkor az időszámításunk előtti 
védvonal, a limes is itt hagyta az 
építészeti nyomait, hogy most a 
Duna magas partján álló és még 
ennél is régebbi földvárról ne is 
beszéljünk. S kinek van még az 
országban egyáltalán Pécs, Eger, 
Mohács mellett minaretje? Hát 
nekünk, érdieknek. És akkor még 
egyetlen árva szót nem ejtettünk 
az újgazdagok sajátos rétegéről, 
akik nem bírják ki, hogy az autó‑
juk mellett a házukon is látszód‑
jék anyagi gyarapodásuk. Ez a 
legújabb kori beépítések világa, 
ahol az új modernizmustól a szer‑
ves építészet esetenként pusztán 
stiláris nyomain át a márvány‑, a 
gránit‑ és mészkőburkolatokban, 
új és használt téglatakarásokban 
tobzódó házak sorjáznak egymás 
mellett. Ilyen esetben egy utcán 
belül a teljes európai építészet‑
történetet végigkóstolhatjuk a 
mediterrántól az északi minimá‑
lig, és csak reménykedhetünk, 
hogy a jó ízlés határain belül. 
Egy‑két építésznek ilyenkor szí‑
vesen elkobozná a ceruzáját az 
ember, na de Magyarországon, és 
ugye Érd éppen ez ország kellős 
közepén terül el, a pénz beszél, 
illetve nevében a megrendelő. 
Az építész pedig csak azért felel, 
némileg leegyszerûsítve a dolgot, 
hogy össze ne dőljön a ház. Van 
Érdnek egy kiváló főépítésze, aki 
mint minden főépítész, gúzsba 
kötve táncol, és csak akkor lehet 
boldog, ha kettesben marad a 
rajzasztalával és álmodozik. 
Olyankor nyugodtan képzelheti 
magát alkotó embernek, eseten‑

ként mûvésznek is. Egyébiránt 
városrendezési tervek szerint kel 
és fekszik, szakigazgatási, enge‑
délyezési kérdésekben igyek‑
szik közös nevezőt találni, az 
építkezésektől rendre lemaradó 
közszolgáltatások, a víz, villany, 
szennyvíz vezetékek hálózatával 
álmodik. A középületek esetében 
pedig egyszerre kellene az okta‑
tás, az egészségügy, a szociális 
gondozások, a kisdedóvók és 
az idősotthonok, a könyvtár és 
a mûvelődés, a múzeum és a 
mûemlékek dolgában eljárnia. 
Ágó Mátyás főépítész úrnak 
ráadásul a helyiekkel, a polgá‑
rokkal, a civilekkel is zöldágra 
kell vergődnie (mert a száraz ág 
leszakadna alattuk, fejtem meg 
szívesen a szóképet), hiszen mit 
ér a város városvédő, városszé‑
pészeti egyesület nélkül. Csak 
belepillantok az Élőlánc az Érdi 
Kistérségért Egyesület neki szóló 
levelébe (a levéltitkot a világháló 
sértette meg, nem a firkász) és 
ebből kitûnik, hogy megszûnt 
a Védegylet, ami Érd ügyeiben 
korábban a civilek nevében igye‑
kezett véleményt formálni és 
közvetíteni. Nagyon remélem, 
hogy ezen kívül – politikai kötő‑
désre való tekintet nélkül – még 
jó néhány tisztes segítőkészség‑
gel, okos javaslatokkal, hozzáér‑
tő polgári öntudattal jelentkező 
társaság akad, amely úgy kíván 
beleszólni a közügyekbe, hogy 
azok haladjanak, s ne akadoz‑
zanak a közigazgatás dzsun‑
gelében. 2013. őszin az ország 
főépítészei konferencián tanács‑
koztak, mégpedig Érden. Ez 
azért nem lehet véletlen. 
 Antall István

A világ közepe

A skandinávoktól származ‑
tatják azt a területtervezési 
módszert, amikor a létesíten‑
dő köztereken eleinte nem 
építenek utakat. Elsimítják a 
felszínt, alkalmassá teszik a 
közlekedésre, de utakat nem 
építenek, hanem figyelnek. Azt 
figyelik, hogy merre járnak az 
emberek. Aztán amikor már 
kiderült, hogy milyen útvona‑
lon közlekednek a legtöbben, 
akkor oda építik az utat. Így 
biztosra vehetik, hogy az arra 
járók nem fognak átvágni az 
esetleg időközben odatelepí‑
tett füves részen, pláne nem a 
virágágyásokon, hiszen bolon‑
dok lennének kerülni, amikor 
a kész úton járni – aminek 
nyomvonalát gyakorlatilag ők 
alakították ki – sokkal célsze‑
rűbb, gyorsabb, rövidebb. 

Mindez – talán furcsának 
tűnik, de – a kisebb‑nagyobb 
újonnan verbuválódott, ám a 
közélet területén többségükben 
régi reflexekkel mozgó politikai 
szerveződésekről jutott eszem‑
be. Pontosabban: a nevükről. 
Az új nevek, vagy inkább a 
névadók között vannak olya‑
nok, ahol eleve nem az a cél, 
hogy egy választáson bármit is 
elérjenek, inkább a feltűnés, a 
jópofaság, illetve felvállalt fel‑
adatként az is, hogy a demok‑
ratikus választás intézményét 
nevetségessé tegyék. Így jött 
létre például a Nem Szavazók 
Pártja, a Problémákban Segítők 
Pártja, vagy a Választási Laza 
Szerveződés. A legnagyobb 
karriert közöttük kétségtelenül 
a Kétfarkú Kutya Párt csinálta, 
amin nem is lehet csodálkoz‑
ni, hiszen programjukban nem 
kevesebbet ígértek, mint örök 
életet és ingyen sört. 

Egy másik csoportba azok az 
újnevű pártok tartoznak, ame‑
lyek bevált fogalmakat sajátí‑
tanak ki. A gyanútlan szemlélő 
nem győz csodálkozni, hogy 
milyen gomba módra szapo‑
rodnak a demokratikus, a sza‑

bad, a független és hasonló 
elnevezésű csoportosulások. 
Ezeket a pártokat, ponto‑
sabban a vezetőiket az sem 
befolyásolja, hogy bizonyos 
elnevezések már használatban 
vannak. A nekik tetsző neveket 
– divatos szlenggel élve – egy‑
szerűen lenyúlják, mögöttesen 
nyilvánvalóan arra számítva, 
hogy a névvel együtt a név‑
hez tartozó szimpatizánsokat 
is megszerzik, akik majd rájuk 
voksolnak.

Talán érdemes lenne kipró‑
bálni itt is a bevezetőben 
leírt tájépítészeti módszert. 
Képzeljük csak el: alakul egy 
párt – vagy néhány korábbi 
romjain egy laza összeszövet‑
kezés – és nem választ nevet. 
Semmilyet. Elkezd viszont 
tevékenykedni: politikusai 
programot hirdetnek, célo‑
kat fogalmaznak meg, állást 
foglalnak különféle ügyekben 
– az emberek meg attól füg‑
gően, hogy mit tapasztaltak, 
elnevezik őket. A módszer 
rejt némi kockázatot, hiszen 
egyáltalán nem biztos, hogy a 
mostani gyakorlathoz hasonló‑
an kizárólag pozitív, kellemes 
hangzású nevek születnének, 
hiszen így létrejöhetne mond‑
juk a Korrupciós Közösség 
elnevezés is. Aztán: Széthúzók 
Szövetsége, Csalók Társasága, 
esetleg Népellenes Koalíció, 
Antiszociális Egyesület, 
vagy Külön Könnyebb Párt. 
A módszer számos előnnyel 
járna, mindenekelőtt azzal, 
hogy az innen‑onnan szerzett 
elnevezések nem takarnák el a 
nevek alapján döntő választók 
elől a pártok valódi céljait és 
szándékait – igaz, a tájékozott, 
gondolkozó szavazók így is 
tudják, miért és hova tegyék 
az x‑et. 

A szerkesztõ jegyzete

Neve, ha van…

Kölcsey Ferenc 1823. január 
22‑én véglegesítette Hymnus 
címû költeményét, és erről a 
napról 1989 óta – idén éppen 
25 esztendeje – a Magyar kul‑
túra napjaként emlékezünk 
meg. Az Érden hat éves hagyo‑
mányra visszatekintő ünnep‑
ség, amit a város és a Magyar 
Írószövetség közösen ül meg, 
példa az olyan apró munkára, 
amelyre a jövőt lehet építeni. – 
szögezte le Szentmártoni János, 
hozzáfûzve, hogy a közösen 
alapított költői díj, amit a sza‑
vak egyik legnevesebb mesteré‑
ről, Bella Istvánról neveztek el, 
és amit minden évben a Magyar 
Kultúra Napján adnak át, szin‑
tén fedezete az igazságnak, az 
értéknek, a legjobb szó hitelé‑
nek. Ezt megelőzően a Magyar 
Írószövetség elnöke a mai társa‑
dalom, a jelenkor megtéveszté‑
seiről beszélt. Amikor a média 
hazudik, már szinte észre sem 
vesszük. Ha a költő, az író lódít 
olykor – valljuk be – nem sok 
vizet zavar – mondta, majd hoz‑
zátette: Pedig egyáltalán nem 
mindegy a jövőnk szempontjá‑
ból, hogy ki vezet minket. Az 
sem, hogy a média masszává 
akar gyúrni társadalmakat. Az 
sem, hogy a szóra felesküdött 
írót még akár halála után is 

számon kérhetik, ellentétben a 
felelősség homályába merülő 
politikusokkal és a médiasztá‑
rok seregével. Kinél és hol van 
az igazmondás aranyfedezete? 
A népmeséinkben talán, ami‑
ket unokáink már nem fognak 
ismerni? A verseinkben, ame‑
lyeket újra meg kell tanulnunk 
értékelni, és szeretni? – tette fel 
a költői kérdést Szentmártoni 
János, majd hamarosan a 
választ is megfogalmazta: Bár 
apróságnak tûnhet ez a gon‑
dolatfutam, de az ilyen apró 
munkák nélkül nincsenek nagy 
tettek és látványos alkotások 
sem. Talán nem stílustalan az 
igazmondásról elmélkedni a 
Himnusz születésének napján. 
Kölcseyék ugyanis tisztában 
voltak azzal, hogy hazát épí‑
tenek, nem lehet hibázni, sem 
mellébeszélni. Azt is tudták, 
hogy minden nagy jövőt egy 
aprólékosan kidolgozott, mun‑
kával felfûtött jelen biztosíthat, 
amelynek minden percét vál‑
lalni kell. Az is természetes volt 
számukra, hogy gondolkodni 
tanítsák népüket, „versenyké‑
pesebbé” tegyék szellemüket, 

hogy ne tudják eladni Európa 
piacain – fogalmazott a Magyar 
Írószövetség elnöke, majd azzal 
zárta ünnepi gondolatait, hogy 
mindannyiunknak azt kívánja: 
a mai napon átélt érzések és 
gondolatok jegyében éljük az 
esztendő valamennyi napját, 
Kölcseyék mércéjével mérjük 
magunkat, s ezt adjuk örökül 
utódainknak is, így meglátjuk, 
hogy a hazára fény derül.

A rendezvény természetesen 
a Himnusszal kezdődött, amit 
az Avis Cantrix Leánykar segít‑
ségével és Rápli Györgyi kar‑
nagy vezetésével közösen éne‑
kelt el a népes ünneplő közön‑
ség, majd Petrás Mária Príma 
Primissima díjas népdalénekes, 
iparmûvész lélekemelő mûsorát 
követően Ós Enikő színmûvész 
mondott verset. 

– Ha a magyarok által képvi‑
selt kultúra eltûnne a Föld szí‑
néről, akkor nem csak egy sajá‑
tos irodalom, zene vagy egyéb 
mûvészet tûnne el, hanem 
Európa és a nagyvilág lenne 
örökre szegényebb egy sajátos 
rímmel, dallammal vagy gon‑
dolattal – kezdte köszöntőjét 
Aradszki András országgyûlési 
képviselő. Majd azzal folytat‑
ta, hogy természetesen nem 
adhatta senki az egyetemes 

irodalomnak Goethét, csak a 
németek; nem szülhette senki 
az egyetemes festészet számá‑
ra Michelangelót, csak az ola‑
szok, és nem adhatta az egye‑
temes építészetnek Gaudit más, 
csak a katalánok. Ugyanígy 
nem adhatja más Szent 
Istvánt, Erzsébetet és Margitot; 
Rákóczit, vagy éppen Kölcsey 
Ferencet, Széchenyit, Petőfit és 
Mindszenty bíborost vagy Cseh 
Tamást más, csak és kizárólag 
a magyarság. Igaz ez akkor is, 
ha egyébként egyesek közülük 
nem a magyar népből származ‑
tak, mert kifejezési rendsze‑
rük, erkölcsi fundamentumaik, 
világlátásuk és alkotóerejük a 
magyar kultúrából táplálkozott, 
és a magyar kultúra értékterem‑
tőivé lettek – állapította meg a 
politikus, majd azzal folytatta, 
hogy A magyar kultúra napja 
alkalmából szeretettel és nagyra‑
becsüléssel köszönt mindenkit, 
akik hittel és akarattal felvértez‑
ve bíznak abban, hogy a magyar 
kultúrával gazdagabb a világ, 
mint nélküle. Akik akarják is, 
hogy a magyar kultúra értékes 
színe legyen a politikai, gazda‑

sági és katonai szövetségben élő 
Európának. Akik a soknyelvû és 
sokszínû, de elfogadásában az 
ember szabad akaratától függő 
nemzeti identitást is képező 
kultúrát előnyben részesítik a 
globalizálódó szórakoztatóipar 
erőltetett és kommersz kliséivel 
szemben. Aradszki András az 
Alaptörvény ide vonatkozó sza‑
kaszát idézte, azt, amely hatá‑
rozottan leszögezi: „Vállaljuk, 
hogy örökségünket, egyedülálló 
nyelvünket, a magyar kultúrát, 
a magyarországi nemzetisé‑
gek nyelvét és kultúráját (…) 
megóvjuk. (…) Hisszük, hogy 
nemzeti kultúránk gazdag hoz‑
zájárulás az európai egység 
sokszínûségéhez. Tiszteljük 
más népek szabadságát és 
kultúráját, együttmûködésre 
törekszünk a világ minden 
nemzetével.” Majd a képviselő 
arra is utalt, hogy ez az idézett 
Nemzeti Hitvallás fundamentu‑
ma kell, hogy legyen a válto‑
zatosságában pompázó magyar 
kultúrának és a tágabb magyar 
közéletnek. Erre kell törekedni 
akkor is, ha még vannak olyan 
erők, amelyek ízlésterrorral, a 
nemzeti kultúra karakterének 
ignorálásával foglalkoznak. 
Majd leszögezte: minden nehéz‑
ség ellenére élnek és alkotnak 
közöttünk olyan magyarok, 
akikre a jövő nemzedéke úgy 
tekint majd, mint a maiak 
Bartók Bélára, Kuncz Aladárra 
vagy Illyés Gyulára.

Ós Enikő Jászai Mari hazasze‑
retetről megfogalmazott gondo‑
latait mondta el, majd immár 
hatodik alkalommal kerülhetett 
sor az Érd városa és a Magyar 
Írószövetség által közösen ala‑
pított Bella István‑díj átadására. 
T. Mészáros András polgármes‑
ter és Szentmártoni János, az 
Írószövetség elnöke a kuratóri‑
um döntése alapján idén Papp‑
Für János költőnek nyújtotta át 
a rangos irodalmi kitüntetést, 
akit Bíró Gergely író mutatott be 
az érdi közönségnek. Papp‑Für 
János költő, szerkesztő 1976‑
ban Hajdúnánáson született. 
2010. óta a Magyar Írószövetség 
költőszakosztályának tagja. 
Gyerekverseit Gerendás Péter 
zenésíti meg és ezzel az elő‑
adás sorozattal járják együtt az 
országot „Versek, rímek, dal‑
lamok” címmel általános isko‑
lás korú alsó tagozatos gyere‑
keknek tartanak előadásokat. 
Jelenleg értelmi fogyatékos gye‑
rekeknek kifejlesztett modellel 
rendhagyó irodalomórákat tart. 
Írással komolyabban 2002‑óta 
foglalkozik, azóta publikál rend‑
szeresen folyóiratokban, irodal‑
mi lapokban. 2007‑ben jelent 
meg első kötete „Rámcsukódott 
ajtók mögött” címmel, majd 
újabbak követték. Legutóbb egy 
esszenciális, lírai válogatáskö‑
tetét vehették kézbe az iroda‑
lom kedvelői, melynek címe: 
„Nehogy egyedül”. Az ifjú költő 
meghatottan vette át a Bella 
István‑díjat. 

Az ünnepség folytatásában T. 
Mészáros András helyi kitünte‑

Idén is az Írószövetséggel közösen ünnepelte meg városunk január 22-ét 

A magyar kultúrával gazdagabb a világ
Hazánkban a rendszerváltás óta, immár negyed évszá-
zada ünnepeljük A magyar kultúra napját, és hatodik 
éve annak, hogy ezt a jeles napot Érd városa a Magyar 
Írószövetséggel közösen üli meg. Idén a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban január 22-én megrendezett 
városi ünnepségen elõször Szentmártoni János, az 
Írószövetség újraválasztott elnöke osztotta meg gon-
dolatait nemzeti kultúránk múltjáról és jelenérõl, majd 
Aradszki András országgyûlési képviselõ is köszöntötte 
a megjelenteket. A sokszínû mûsor végén sor került a 
Bella István-díj és helyi kitüntetõ címek átadására is.

téseket adott át. Elsőként Fritz 
Rautner képzőmûvésznek nyúj‑
totta át az Érdi Mûvészeti Díjat. 
A Judenburgban született, majd 
a stájerországi Eisenerzben 
nevelkedő mûvész 1970 óta 
él és foglalkozik mûvészettel 
Németországban. 2009‑ben kap‑
csolódott be az érdi mûvészeti 
közösségbe. Tagja az X‑Art 
Képzőmûvészeti Társaságnak, 
valamint az Érdi Mûvészte‑
lepnek. A továbbiakban, A ma‑
gyar kultúra napja alkalmából 
T. Mészáros András polgár‑
mesteri dicséretben részesítet‑
te a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban mûködő, három 
igen népszerû klub vezető‑
jét: köztük Tamakáné Jakab 
Margitot, a Kézmûves klub, 
illetve a Szövőmûhely veze‑
tőjét; Daróci Lajosnét, az 
Irodalomkedvelők klubja, vala‑
mint Makai Józsefet, a Vitalitás 
klub vezetőjét. Valamennyi 
kitüntetett bejegyezte nevét Érd 
város Krónikájába, és mielőtt az 
ünnepség résztvevői gratulálhat‑
tak volna az idei díjazottaknak, 
az ünnepi rendezvény záró‑
akkordjaként az Avis Cantrix 
leánykarral közösen elénekel‑
ték a Szózatot, majd az ünnepi 
mûsort fogadás és jó hangulatú 
baráti beszélgetés követte. 

 Bálint Edit

Az Avis Cantrix leánykar Rápli Györgyi karnagy vezetésével nemcsak 
Himnuszt, hanem kórusmûveket is énekelt az ünnep alkalmából
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Petrás Mária Príma Primissima díjas népdalénekes fellépését is szeretet-
tel fogadta az érdi közönség
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„Isten veled hazám! Még akkor 
is, abban az utolsó pillanat-
ban, amikor már mindannyian 
tudatában voltak az elkerülhe-
tetlennek, akkor is a hazától 
vettek utolsóként búcsút. Mert 
a diktatúrában a haza az egyet-
len, ami nem árulhat el, azt 
csak az ember teheti.” – idéz-
te Orbán Viktor miniszterelnök 
sorait ünnepi beszédét kezdve 
Turai István, Törökbálint pol-
gármestere. A kormányfő sza-
vait tovább idézve, így folytatta: 
„Minden ember a saját maga 
bûneiért felel. Egy bûnös rend-
szer bûneiért nem felelhetnek 
azok, akiknek a bûnük annyi, 

hogy ugyanazt a nyelvet beszé-
lik. Mégis vannak, akik még ma 
is ragaszkodnak ahhoz, hogy 
kollektíven el lehet ítélni népe-
ket és népcsoportokat. A bûnt 
bûnnel jóvátenni nem lehet. Vélt 
bûnt bûnnel még kevésbé, és 
vélt bûnt kollektív büntetéssel, 
végképp nem!” A miniszterelnök 
levelében egyebek mellett hang-
súlyozta: „Magyarországon az 
emlékezés kultúrájára van szük-
ség minden gaztettel és gonosz-
tettel szemben.” 

Törökbálinton, ahol kétezer-
nél több svábnak kellett elhagy-
nia szülőhazáját, már évek óta 
ezt teszik. Emlékeznek. Idén 

az országgyûlés határozatának 
megfelelően – amely január 
19-ét a magyarországi néme-
tek elûzésének és elhurcolásá-
nak emléknapjává választotta 
– szerveztek megemlékezést 
az egykori német honfitársaik-
nak állított szobornál. Nagyon 
régen, az 1700-as évek elején 
települtek ide a sváb családok, 
és két évszázad alatt felvirágoz-
tatták Törökbálintot, hogy 1946-
ban kisemmizzék, és szülőföld-
jükről elüldözzék őket, minden 
hála nélkül. A kitelepítés gyor-
san, napok, hetek alatt zajlott. 
Február 7-én kezdődött a mint-
egy kétezernyi sváb első cso-
portjának a kitelepítése. Reggel 
7 órakor csak a legszükségesebb 
holmijukkal kellett elhagyniuk 
otthonaikat, teherautók, lovas 
szekerek karavánja vitte őket 
végig az egykori Fő utcán a 
budaörsi vasútállomásra, ahol 
a tehervagonok már készen áll-
tak a hosszú útra. Mint „oldott 
kéve”, úgy szóródtak szét 
Németországban a családok. 
Megesett, hogy gyermekek, test-
vérek és rokonok közül egyesek 
többé már nem láthatták egy-
mást. Az idősek közül az elve-
szett haza iránti honvágyuk és 
bánatuk következtében sokan 
elhunytak. Szomorú tény, hogy 
a hatalom akkori urai a svábok 
kitelepítéséhez lelkesen asszisz-
táltak. 

– Az évszázadok óta Magyar-
országon élő német kisebbség 
elüldözése a II. világháború után 
a német-magyar múlt sötét és 
nyomasztó fejezete, még 68 
év távlatából is, és úgy, mint 
azelőtt, ma is tovább foglal-
koztatja mindkét államot, itt, 
a közös Európában élőket is – 
mutatott rá ünnepi beszédében 
Turai István polgármester. – Az 
évszázadok óta Magyarországon 
élő németség különbözőképpen 
viszonyult az 1930-as évektől 
mind a hitleri Németország, 
mind Magyarország politikájá-
hoz. Az 1920-as népszámlálás 
adatai szerint 550 ezer német 
élt az ország határain belül, 
akiknek 40 százaléka, az 1930-
as összeírás szerint a főváros 
környékén, az úgynevezett 
sváb gyûrûben talált magának 
otthont és munkalehetőséget. 
A területgyarapodások után 
1942-ben pedig már 720 ezren 
voltak, akik közül 417 ezren csak 
német anyanyelvûnek, 303 ezren 
pedig német nemzetiségûnek 
is vallották magukat. Már a II. 
világháború befejező szakaszá-
ban, majd az 1940-es évek máso-
dik felében a Kárpát-medencé-
ben élőkkel szembeni retorzió 
nem az egyéni felelősség, az 
esetenkénti bûnösség megálla-
pítására korlátozódott, hanem 
azt a fordított eljárást alkalmaz-
ták mindenütt, hogy elvben 
minden németet kitelepítettek, 
és a mentesíthetőknek kellett 
bizonyítaniuk bûntelenségüket. 
Eleve lehetővé tették a kollektív 

felelősségre vonást az ártatla-
nokkal szemben is, azáltal, hogy 
áttelepítésről szóló rendelet már 
a címében is egyértelmûsítette: 
nem csupán egyes személyekről, 
hanem a magyarországi német 
lakosságnak Németországba 
való áttelepítéséről intézkedtek. 

– A szövetséges ellenőr-
ző bizottság ülésén megho-
zott határozat alapján 1946. 
augusztus 1-jéig félmillió 

németnek kellett volna elhagy-
ni Magyarországot. Ennek az 
óriási számnak láttán a magyar 
kormány is megdöbbent, 
hiszen az 1941-es népszámlá-
lási adatok alapján összesen 
303 ezren voltak, de ha ebből 
levonjuk az elhurcoltakat és 
a háborúban elesetteket, kide-
rül, hogy körülbelül 200 ezer 
svábbal lehetett számolni. 
A félmilliós adat pontos ere-
detét nem tudjuk – állapítot-
ta meg a polgármester – de 
annyit igen, hogy a szövetsége-
sek szimpátiáját élvező Benes 
mintegy 500 ezer magyart 
akart elûzni a Felvidékről, és 
ennek érdekében pressziót 
gyakorolt a szövetségesekre 
a magyarországi kitelepítése-
ket illetően. A magyarországi 
németség a II. világháború 
vereségét kétszeresen szen-
vedte el. Egyfelől nemzetkö-
zi mértékkel egy háborúban 
vesztes ország állampolgára-
ként. Másfelől a világégésben 
alulmaradt országban utóbb 
vezető szerepet szerzett politi-
kai erők nemzetközileg előírt, 
és ezért támogatott erőpolitiká-
jának következményeként.

 Turai István beszéde végén 
visszatért azokhoz a gondola-
tokhoz, amelyeket Orbán Viktor 
miniszterelnök a 68 éve kite-
lepített németekre emlékezve 
fogalmazott meg levelében: 
„Az egész nemzet pótolhatatlan 
vesztesége az 1946-ban elhur-
colt németség.” A törökbálinti 
ünnepségen a helyi, Zimándy 

Ignác Általános Iskola tanulói 
és a Hagyományőrző Svábkórus 
német nyelvû mûsorát hallgat-
ták meg a metsző hidegben is 
szép számban összegyûlt meg-
emlékezők, majd koszorúikat 
és virágaikat elhelyezve fejet 
hajtottak a Sváb téren felállított 
szobor előtt. A megemlékezést 
a helyi katolikus templomban 
szentmisével zárták.

 Bálint Edit

Az 1946-ban kitelepített svábokra emlékeztek Törökbálinton

Itt születtek, mégis menniük kellett
Szüleik, nagyszüleik és dédszüleik is itt születtek, ám két évszázad után, az 1946-
ban történt kitelepítések során a törökbálinti sváboknak mégis el kellett hagyniuk 
a szülõföldjüket. Rájuk emlékeztek azon a január 26-ai koszorúzási ünnepségen, 
amit Törökbálint Önkormányzata, valamint Német Önkormányzata a kitelepítés 68. 
évfordulója alkalmából a Sváb téren felállított szobornál tartott meg. A megemléke-
zésen részt vett és a szobornál koszorút helyezett el Aradszki András országgyûlési 
képviselõ is. 

A januári dermesztõ hideg dacára szép számban összegyûltek a megemlékezõk a téren, köztük volt Aradszki 
András, a térség országgyûlési képviselõje is
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A Hagyományõrzõ Svábkórus és a Zimándy Ignác Általános Iskola diákjai 
dalokkal, versekkel emlékeztek a megrázó, fájdalmas eseményre

Turai István polgármester Orbán Viktor levelébõl azokat a sorokat idézte, 
amelyekben a kormányfõ kifejtette: csak egyéni felelõsség van, kollektív 
bûn nincs

Fegyelmezettebbek voltak  
az ünnepi árusok 

Elkészült az a jelentés, amely szerint az 
átlagnál nagyobb adófegyelmet tapasz-
talt a NAV a fővárosban az ünnepek 
alatt. Az adóellenőrök a karácsonyi, 
szilveszteri forgatagban többször kaptak 
nyugtát, mint korábban és egy esetben 
sem találkoztak olyan mulasztással, 
amelyet – bírságoláson túl – üzletbezá-
rással kellett volna szankcionálniuk. 
  A NAV ellenőrei a múlt hónapban 
a főváros és Pest megye karácsonyi 
vásárait, forgalmas rendezvényeit és 
piacait járták vizsgálva a kereskedők, 
vendéglátósok és szolgáltatók bevéte-
leinek bizonylatolását, az alkalmazottak 
bejelentését, valamint az árueredetet. 
A nemrég elkészült jelentés szerint a 
régióban éves szinten átlagosan tapasz-
talható 30%-os megállapítási aránytól 
eltérően a most lefolytatott közel 600 
ellenőrzés mindössze 18,5%-ában tártak 
fel valamilyen mulasztást a revizorok, és 
nem volt olyan eset, amelyben üzletbe-
zárásra lett volna szükség. Szankcióként 
összesen 12,7 millió forint összegű 
mulasztási bírság kiszabása várható. 
  A NAV fővárosi tapasztalata szerint 
érzékelhető a korábbi ellenőrzési akciók 
preventív hatása. Mindamellett, hogy a 
nagyobb bevásárlóközpontokban és a 
hagyományos piaci területeken egyaránt 
több volt a kitelepült árus, adókötelezett-
ségükkel kapcsolatban is jobban fel voltak 
készülve, többen adtak nyugtát az értéke-
sítéseikről és az alkalmazottak bejelenté-
sénél is nagyobb volt a fegyelem. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Közép-magyarországi 

Regionális Adó Főigazgatósága

Helyi szolgáltatók

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

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

középfokú  nyelvvizsgát,  a  felkészüléshez 
kizárólag  a  Kreatív  Tananyagot  használták.  Figyelem,  manapság 
gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele 
nem veheti át diplomáját!
 A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvta-

nulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog, amiért érde-
mes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, mondat és a 

hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség 
nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelv-

vizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredmé-
nyei is bizonyítják.
3.  Kiváló  módszer  újrakezdésre,  szinten 

tartásra, sőt – újra elővéve – bármikor felfris-
síthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy 
be kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További  információ  az 

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

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI! www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége

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

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

tananyagok megtekinthetők és
21990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

II. kerület: 2014 . február 3. (hétfő) és 11. (kedd) 17-19 óráig
Marczibányi Téri Művelődési Központ (Marczibányi tér 5/A.)

 II. kerület (Pesthidegkút): 2014. február 4. (kedd) és 10. (hétfő) 17-19 óráig
Klebelsberg Kultúrkúria (Templom u. 2-10.)

XXII. kerület: 2014. február 5. (szerda) és 13. (csütörtök) 17-19 óráig
Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ (Nagytétényi út 31-33.)

IV. kerület: 2014. február 5. (szerda) és 12. (szerda) 17-19 óráig
FSZEK Király Utcai Könyvtára

XIII. kerület: 2014. február 6. (csütörtök) és 13. (csütörtök) 17-19 óráig
Kult13 (József A. MK.) – Rubin terem (József Attila tér 4.)

XIV. kerület: 2014. február 7. (péntek) és 14. (péntek) 17-19 óráig
Cserepesház – fölszinti előadó (Vezér út 28/B.)

EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!
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Több mint négyszázan jöttek el 
múlt csütörtökön arra a lakossá-
gi fórumra, amit Bánki Erik fide-
szes európai parlamenti képvi-
selő tartott a rezsicsökkentés-
ről. A Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ széksorai megteltek, 
így sok érdeklődőnek csak álló-
hely jutott.

Bánki Erik a fórum előtti 
sajtótájékoztatón – amelyen 
jelen volt Aradszki András 
országgyûlési képviselő és T. 
Mészáros András polgármester 
is – hangsúlyozta: a rendezvény 
célja, hogy megvédjék azokat 
az eredményeket, amelyeket a 
kormány négy év alatt elért.

– Az újkori demokráciában 
még meg nem tapasztalt lépés-
sorozatra került sor az elmúlt 
években. Erre azért volt szük-

ség, mert 2010-re Magyarország 
a csőd szélére került: az IMF 
által folyósított hitel tudta csak 
egyensúlyban tartani hazánk 
költségvetését, amely bizto-
sította a bukott baloldalnak 
azt, hogy 2010-ig meg tudja 
tartani a hatalmát. Az állam-
adósság 83 százalékra nőtt. 
A munkanélküliek száma 2002 
és 2010 között 250 ezer fővel 
nőtt, a gazdaság teljesítménye 
7,5 százalékkal csökkent. Az 
Orbán-kormány tehát a remény-
telenségből indult el, és nem 
volt más választása, mint azon-
nal megkezdeni az újjáépítést. 
Munkánk eredményeképp egy 
teljesen új gazdasági modell, a 
magyar modell bebizonyította, 
hogy életképes, és az EU többi 
tagországához mérten is tud-

tunk olyan eszközöket alkalmaz-
ni, amelyeknek köszönhetően 
mára Magyarország gazdasága 
az uniós átlag fölött, 2 százalék-
kal növekedett, és egyes elem-
zők szerint jövőre ez a növe-
kedés elérheti a 3 százalékot 
is. Visszafizettük az IMF-hitelt, 
és a befektetőknek olyan bizal-
mi környezetet tudtunk terem-
teni, amelynek köszönhetően 
2013-ban volt az elmúlt 15 év 
legnagyobb tőkebeáramlása. Az 
aktív dolgozók száma négymil-
lió fölé emelkedett. Persze még 
mindig van előttünk feladat, de 
elmondhatjuk: Magyarország 
jobban teljesít, mint 2010-ben 
– hangsúlyozta Bánki Erik. 
A rezsicsökkentéssel kapcso-
latban elmondta: a Gyurcsány-
kormány idején tizenötször 
növekedtek a közüzemi költsé-
gek (a gáz ára a kétszeresére, 
a villamos áramé a triplájára 
nőtt), és a népesség egyötöde a 
teljes jövedelmének több mint 
harmadát a rezsi fedezésére for-
dította.

– Ez tarthatatlan állapot volt. 
Az Orbán-kormány 2010-ben 
befagyasztotta a rezsiárakat, és 
megkezdte a csökkentés folya-
matának előkészítését. Tavaly 
januárban tíz százalékkal mér-
séklődött a gáz és villamos ener-
gia ára, nyártól pedig a víz, a csa-
torna, a pb-gáz, a szippantás és 
a szemétszállítás díja csökkent. 
Tavaly novemberben újabb 
11,1 százalékkal mérséklődött 
a gáz és a villamos energia ára. 
A rezsicsökkentésnek köszön-
hetően évi 240 milliárd forint 
marad a családok zsebében, és 
a rendszerváltoztatás óta a leg-
mélyebb szintre, 2 százalék alá 
csökkent 2013-ban az infláció. 
A fegyelmezett gazdaságpoliti-
kának köszönhetően 3 százalék 
alatt maradt az államháztartási 
hiány, ami még a tervezettnél is 
200 milliárd forinttal kevesebb 
lett. Minden tekintetben igaz 
tehát az, hogy Magyarország 
jobban teljesített. Az elmúlt évi 
intézkedések közösen járultak 
hozzá ahhoz, hogy az elmúlt 
tíz évben végre reálértéken 
növekedhettek a nyugdíjak és a 
bérek. A további rezsicsökken-
tés még jobb helyzetbe hozza 

majd a családokat, párosulva 
azzal a jövedelem-megtakarí-
tással, amit az új adórendszer 
hozott számukra – hangsúlyoz-
ta a politikus, hozzátéve: az 
egykulcsos személyi jövedelem-
adónak és a családtámogatási 
rendszerben életbe lépett extra 
kedvezményeknek köszönhető-
en 630 milliárd forint marad a 
családoknál évente. Ha ehhez 
hozzáadjuk a rezsicsökkentés-
nek köszönhető 240 milliárdot, 
összesen csaknem 900 milliárd 
forint az eredmény. 

– Ez olyan teljesítmény, amit 
mindenképp elismerés illet. 
Köszönjük Magyarország pol-
gárainak, hogy partnerek vol-
tak ebben, köszönjük azoknak, 
akik kiálltak a rezsicsökkentés 
mellett, és kérjük őket, tegyenek 
meg mindent annak érdekében, 
hogy ezeket az eredményeket 
meg tudjuk tartani – mondta 
Bánki Erik, megjegyezve: remé-
lik, hogy az a csaknem 2,5 millió 
ember, aki aláírta a rezsicsök-
kentést támogató íveket, fontos-
nak érzi, hogy megvédje ezt a 
közös sikert.

– A Gyurcsány-féle nagy-
koalíció mindhárom vezetője, 
Gyurcsány, Bajnai, Mesterházy 
eltörölné kormányra kerülé-
se esetén a rezsicsökkentést. 
Megszüntetnék a családi adó-
kedvezmény rendszerét, a gyed 
extrát, valamint a bankadót is. 
Ezért magunk köré kell gyûjteni 
azokat az embereket, akik a 
Fidesz-KDNP képviselőjelölt-
jeit támogatják szavazataikkal, 
mivel e politikusok nemcsak 
megvédik az eddigi sikereket, 
hanem további, a társadalom-
nak kedvező lépéseket is meg 
szeretnének tenni – mondta a 
politikus, aki arra a kérdésre: 
várható-e a napokban bejelen-
tett harmadik után negyedik 
rezsicsökkentés, igennel vála-
szolt.

Az EP-képviselő arra a fel-
vetésre, mit tud tenni a kor-
mány azokban az esetekben, 
mikor a bankok – amelyeknek 
februártól két készpénzfelvételt 
ingyenesen kell biztosítaniuk 
– egy része válaszul megemeli 
díjait, elmondta: a törvények 
garantálják, hogy a bankok 
nem hozhatnak olyan döntése-
ket, amelyek a lakosságot átlag 
feletti teherrel sújtják. Másrészt 
vannak olyan magyar bankok 
is, amelyek nem emelik szolgál-
tatásaik díját, tudva, hogy így 
több ügyfélre tehetnek szert.

Aradszki András országgyû-
lési képviselő, aki részt vett a 
banki rezsicsökkentés előkészí-
tésében, hozzáfûzte: a magyar 
jogszabályokban még van tarta-
lék; ha a német rendszer mintá-
jára kellene a bankoknak bizo-
nyos költségelemeket ingyenes-
sé tenniük, bizony nagy bajban 
lennének.

– Tekintettel voltunk a bank-
rendszer állapotára, de ha nem 
értenek a simogató szóból, van-
nak még jogalkotási eszközeink 
– tette hozzá a politikus, aki 
a rezsicsökkentéssel kapcsola-
tos helyi adatokat is közölt a 
sajtótájékoztatón: Érden és a 
környező településeken a vízdíj 
és a csatornadíj 11 százalék-
kal csökkent, a szemétszállítás 
díja pedig (120 literes edény-
zet esetén) 22,5 százalékkal. 
A politikus felhívta a figyelmet 
arra is, hogy a rezsicsökkentés-
nek köszönhetően 3,5 milliárd 
forint maradt az érdi családok 
zsebében. Ádám Katalin

Telt házas fórum a rezsicsökkentésrõl Érden

Jön a harmadik, és várható 
a negyedik ütem is
A rezsicsökkentésrõl tartott lakossági fórumot Érden Bánki Erik európai parlamenti 
képviselõ. A telt házas rendezvényen a politikus hangsúlyozta: meg kell védeni a 
rezsicsökkentést a Gyurcsány-féle nagykoalíciótól, amely hatalomra kerülése ese-
tén eltörölné azt. A képviselõ elmondta: nemcsak harmadik, hanem negyedik üteme 
is lesz a rezsicsökkentésnek.

Bánki Erik EP-képviselõ sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: meg kell védeni a rezsicsökkentést, és folytatni kell a 
társadalom érdekében tett intézkedéseket

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A lakossági fórumon több mint négyszázan voltak jelen

aktuális

Meghívó
Tudatosan a daganatos betegségek ellen

Egészségnap a Dr. Romics László Rendelőintézetben 
a daganatos betegségek elleni világnap alkalmából

2014. február 4. 10.00-14.00

Életmódja megváltoztatásával járuljon hozzá egészsége megőrzéséhez, 
mielőbbi gyógyulásához

Tudjon meg többet a daganatos betegségek kockázatának csökkentéséről 
és a daganatok korai felismeréséről:

A leszokott dohányosok életkilátásai javulnak 
leszokást segítő tanácsadás

A rendszeres testmozgás hozzájárul egészsége megőrzéséhez 
edzéstanácsok kezdőknek

Mérték az érték – mérlegen az alkohol 
a túlzott alkoholfogyasztás ártalmai

Daganatok korai felismerése: tájékoztató a szűrővizsgálatokról 
mammográfiás meghívólevéllel már Érden is

Szeretettel várjuk Érd lakóit!

BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
PMKH Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

Dr. Romics László Rendelőintézet

Tudatosan a rák ellen, le a tévhitekkel!

2000-ben a Párizsi Charta február 4-ét a daganatos betegségek elleni küzdelem napjá-
vá nyilvánította, hogy az „a világ összes emberének szívében és gondolataiban éljen”.
Az idei központi vezérgondolat – mint egy évvel korábban is: számoljunk le a tévhi-
tekkel!

Tévhit: Nem tehetek semmit a rák ellen.
Az igazság: A leggyakoribb daganatos betegségek harmada megelőzhető
• a dohányzás mellőzésével,
• zöldségben, gyümölcsben gazdag, zsírban szegény táplálkozással,
• rendszeres fizikai aktivitással (legalább napi 30 perces tempós gyaloglás),
• a túlsúly, az elhízás megelőzésével/megszüntetésével,
•  az alkoholfogyasztás mellőzésével vagy legfeljebb mértékletes  

alkoholfogyasztással.

Tévhit: A ráknak nincs tünete.
Az igazság: Számos daganatféleségnek van korai jele, amelyek  
szűrővizsgálattal, megfelelő gondossággal észlelhetők:
• népegészségügyi szűrővizsgálatok
• emlőszűrés: 45-65 éves nők kétévente, meghívólevéllel, Érd és környékének lakói az 
•  idei évtől az érdi dr. Romics László Egészségügyi Intézménybe kapnak  

meghívólevelet, megkönnyítve ezzel a szűrőállomásra való eljutást
• méhnyakszűrés: 25-65 éves nők legalább háromévente meghívólevéllel
• vastagbélszűrés: háziorvos segítségével
• testünk jelzéseinek észlelése, szükség esetén orvoshoz fordulással
• az emlő, here, bőr önvizsgálatával,
•  a két héten túl is fennálló rendellenességek orvosi kontrolljával (vérzés,  

váladékozás, köhögés, széklet-, vizeletürítés jellegének megváltozása stb.)
• a háziorvos felkeresése legalább kétévente még panaszok és tünetek híján is.

Egészségünk legalább felerészben saját döntéseinken múlik! 
Ezen a napon tegyünk legalább egy lépést az egészségesebb életmód felé.

Érden, a Bajcsy Zsilinszky út 70. alatt megtaláltuk azt a helyet, ahol az egészségére 
ügyelő és minőségre vágyó család be tud vásárolni. Az ásványvíztől a zöldségig min
den kapható, amire otthon szükség lehet. Ha úgy döntenek, hogy egészséges ala
panyagokból készült árut vinnének haza, ez az a bolt, ahol erre minden lehetőségük 
megvan.

– Az a különös ebben a gépsonkában, hogy húsból van – mutatja Aranyos Mária 
boltvezető a húspultban lévő árut, némi iróniával a hangjában, miután beléptünk az 
Ökoporta Csemegébe. – A zöldséget, gyümölcsöt, pékárut rendelésre hozzuk, hogy 
mindig friss legyen. Ellenőrzött, csak tiszta forrásból származó termékek kerülnek a 
polcra. Olyan termékeket árulunk, amiben nincsenek mesterséges színezékek.

Liszt, tészta, rizs, fűszerek, tejtermék, húsféle. Tényleg minden megvan, amire 
a hétköznapokban szükségünk lehet. – Az elmúlt éveket azzal töltöttük, hogy 
számtalan biogazdaságba elmentünk. Közvetlenül a termelőknél akartuk felmérni, 
hogyan is dolgoznak. Akiknél azt tapasztaltuk, hogy valóban megbízhatóan dol
goznak, megkötöttük a megállapodást, így a legautentikusabb helyről érkeznek a 
termékek – avat be minket a részletekbe Szűcs Géza, a tulajdonos.

Még az sem igaz, hogy fajlagosan drágább a minőségi, tiszta hús, hiszen 
abból – a teltségérzés kialakulásáig – kevesebbet fogyasztunk, mint a silány 
minőségűből, aminek nincs tápértéke. Szűcs Géza egy hasonlattal érzékeltette a 
fenti tényt.– Sokan az élelmiszer minőségén spórolnak, pedig nem lenne szabad. 
Ez olyan, mint az üzemanyag. Az autóba sem tölt senki vizet csak azért, mert ol
csóbb, mint a benzin. 
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi és 
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. február 3 – 9.

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
Február 3. hétfő 17 óra 
A homoktövis, mint természe-
tes antioxidáns. Előadó: Prof. 
Dr. Dörnyei József 

Kertbarát Kör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Információ: Németh Antal 
06 30/549 4230
Február 7. péntek 17 óra
Szőlőtermelés, borászat Érden
Vendég: Hudák Mihály érdi 
gazdálkodó 

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

Kiállítások

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

A fotógalériában
Egy bükki kirándulás képei
A Duna-Art fotóklub kiállítás

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

Minigolf oktatás
péntekenként 15 órától  ingyenes 
minigolf oktatás kezdőknek a 
művelődési központ minigolf 

pályáin. Érdeklődni lehet: Tóth 
Jánosnál, a 06 30/948-0235 
telefonszámon

Programelőzetes!

„Színház az egész világ” 
2014 tavasz
2014. február 16. vasárnap 15 óra
Francia négyes avagy négyen  
a kanapén
zenés vígjáték két részben -
Szereplők: Szabó Zsófi, 
Németh Kristóf, Szabó Máté,
Gregor Bernadett, Harsányi 
Gábor
Alkalmi belépőjegy: 2800 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

ÚJ! ÚJ! ÚJ!
Babaszínház 1-3 éves korig
Február 20-án, csütörtökön 10 órakor
Hadede zenés tárgyjáték
Belépő: 800 Ft
 
Február 23-án, vasárnap 11 órakor
Csiribiri
Halász Judit koncertje gyerme-
keknek. Belépő: 2500 Ft

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 
Február 5-19-ig
Alkotó olvasó
Kertész Csilla népi hímző kiál-
lítása

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

Felnőtt könyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h

Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:   szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h
 
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h

Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h

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

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

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

23/360-143
Nyitva: H-P: 10-18 óráig

TÉLI TÁRLAT  
című kiállítás 

Megtekinthető február 15.ig.

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
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február 3. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:45 Ízőrzők Tótszerdahely, 50/46. gasztronó-

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

10:15 Érdi Panoráma
10:45 Polgár-társ
11:15 Fény-Kép
15:25 Négyszemközt 
15:40 Érdi Panoráma
16:10 Fogadóóra
16:40 Ízőrzők Tótszerdahely, 50/46. gasztronó-

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

17:10 Polgár-társ
17:40 Álmomban rétisas szállt a kertünkbe… 

magyar dokumentumfilm 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

18:10 Négyszemközt 
18:30 Kapocs 10/5. 

ismeretterjesztő, gasztronómiai  
és kulturális filmsorozat 20’ 

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt, 

 beszélgetés aktuális témákról
19:40 Kézilabda-mérkőzés
21:10 Álmomban rétisas szállt a kertünkbe… 

magyar dokumentumfilm 28’
rendező: Cséke Zsolt

21:40 Híradó ism.
22:00 Polgár-társ
22:30 Négyszemközt ism.

február 4. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Tótszerdahely, 50/46. gasztronó-

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

08:50 Fény-Kép
09:20 Négyszemközt
09:40 Kézilabda-mérkőzés
11:10 Kapocs 10/5. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 
14:50 Híradó
15:10 Fény-Kép
15:40 Ízőrzők Tótszerdahely, 50/46. gasztronó-

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

16:10 Négyszemközt
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/43. 
17:30 Kapocs 10/5. ismeretterjesztő, gasztronó-

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

Nemes Tibor filmje 28. rész 
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:40 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 28. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/43. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

február 5. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 Álmomban rétisas szállt a kertünkbe… 

magyar dokumentumfilm 28’  
rendező: Cséke Zsolt

09:20 Négyszemközt
09:40 Ízőrzők Tótszerdahely, 50/46. gasztronó-

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

10:15 Polgár-társ
10:45 Bibliai Szabadegyetem 90/43. 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 28. rész 
15:00 Híradó
15:20 Fény-kép
15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 90/43. 
17:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:40 Négyszemközt 
18:00 Polgár-társ
18:30 Kapocs 10/5. ismeretterjesztő, gasztronó-

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

beszélgetés aktuális témákról
19:40 Mozgás, sportmagazin
20:10 Magyarok Afrikában 5/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

21:00 Híradó ism.
21:20 Mozgás ism.
21:50 Négyszemközt ism.
22:10 Kapocs 10/5. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 

február 6. csütörtök
08:00 Híradó 
08:20 Mozgás
08:50 Négyszemközt
09:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
09:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 28. rész 
10:10 Polgár-társ
10:40 Magyarok Afrikában 5/1. magyar ismeret-

terjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

11:20 Négyszemközt
14:40 Híradó

15:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 28. rész 

15:30 Négyszemközt 
15:50 Fény-Kép
16:20 Polgár-társ
16:50 Ízőrzők Tótszerdahely, 50/46. gasztronó-

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

17:25 Négyszemközt 
17:45 Mozgás
18:15 Magyarok Afrikában 5/1. magyar isme-

retterjesztő filmsorozat, 40’ rendező: 
Cséke Zsolt 

19:00 Híradó 
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:40 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:10 Bibliai Szabadegyetem 90/44. 
21:10 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 28. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

február 7. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/44. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok Afrikában 5/1.

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 28. rész 

11:00 Négyszemközt
11:20 Fény-kép
14:40 Híradó 
15:00 Fény-kép
15:30 Mozgás
16:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:30 Magyarok Afrikában 5/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:10 Négyszemközt 
17:30 Mozgás
18:00 Polgár-társ
18:30 Kapocs 10/5. ismeretterjesztő, gasztronó-

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

beszélgetés aktuális témákról
19:40 Mozgás
20:10 Szózat a jurtában 

magyar dokumentumfilm 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:40 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/44. 
22:00 Négyszemközt
22:20 Szózat a jurtában magyar dokumentum-

film 28’ rendező: Cséke Zsolt

február 8. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Négyszemközt
15:20 Mozgás
15:50 Magyarok Afrikában 5/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:30 Négyszemközt
16:50 Bibliai Szabadegyetem 90/44. 
17:50 Fény-kép
18:20 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 28. rész 
20:30 És a hajó megy (1983) 

olasz-francia vígjáték, 132’ 
rend.: Federico Fellini 
fsz.: Barbara Jefford, Freddie Jones 

22:40 Érdi Panoráma

február 9. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/44. 
11:20 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:50 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/44. 
17:00 És a hajó megy (1983) 

olasz-francia vígjáték, 132’ 
rend.: Federico Fellini  
fsz.: Barbara Jefford, Freddie Jones 

19:20 Szózat a jurtában magyar dokumentum-
film 28’ rendező: Cséke Zsolt

19:50 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 29. rész 

20:20 Fény-kép
20:50 Mozgás
21:20 Polgár-társ
21:50 Érdi Panoráma
22:20 Fény-kép
22:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. február 3 – 9.
Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Az

Csaknem harminc képzőmûvész 
mintegy félszáz alkotása látható 
az Érdi Galériában, ahol január 
24-én este a Téli tárlat megnyi-
tó ünnepségét tartották. A tágas 
kiállítótermek zsúfolásig megtel-
tek, nem csupán a bemutatkozó 
mûvészekkel, hanem a kortárs 
képzőmûvészet szerelmesei-
vel, a szellemi kultúra tiszte-
lőivel. A kiállítást immár tize-
dik alkalommal Feledy Balázs 
mûvészeti író nyitotta meg, aki 
az elmúlt esztendőkre visszate-
kintve arról is említést tett, hogy 
a kezdetekhez képest ezek az 
évenkénti egy alkalommal meg-
rendezett tárlatok folyamatosan 
bővültek, kiteljesedtek, és igen 
hosszú utat tettek meg, míg a 
kultúrház – ma már szûkösnek 
mondható – kiállítótermétől 
eljutottak a Városi Galériáig. 
Minden találkozáskor felmerült 
ugyanis a vágy egy érdi képtár 
megépítésére, de a munka nem 
haladt túl gyorsan. 2011-ben 
mégis eljutottak a Galéria meg-

valósításáig, így azóta igazán 
méltó helyen találkozhatnak, és 
állíthatják itt ki munkáikat a 
kortárs képzőmûvészek. Feledy 
Balázs hozzátette, igen nagy-
ra értékeli ezt az érdi beruhá-
zást, hiszen az országot járva 
egyre inkább azt tapasztalja, 
hogy napjainkban egyáltalán 
nem épülnek képtárak, ezért az 
Érdi Galéria óriási eredmény-
nek számít országos viszony-
latban is. Már az eltelt rövid 
időszakban is rengeteg jelen-
tős esemény történt itt, számos 
értékes kiállítás színhelye volt 
ez a létesítmény. A mûvészeti 
író A magyar kultúra napjáról 
megemlékezve kiemelte, jele-
nünkben roppant fontos ez 
az ünnep, mert egyre inkább 
azt tapasztaljuk, hogy rend-
kívüli módon terjed a magyar 
kulturálatlanság. Leginkább a 
mûveltség értékét próbálják 
megkérdőjelezni, ezért sokan 
érzik szükségét annak, hogy 
ez ellen tenniük kell valamit. 

Igaz, a kultúra tágabb értelme-
zésben a materiális fejlődést, de 
szûkebb értelmezésben szelle-
mi terméket jelenti, és ide sorol-
hatjuk a tudományt, a filozófiát, 
az erkölcsöt és a mûvészeteket. 
Csakhogy úgy tûnik, jelenünk-
ben az anyagi jellegû kulturált-
ság legyûri, mintegy eltaposni 
akarja a szellemiség kultúráját. 
Mintha a gyakorlatiasság kul-
túrája fontosabb lenne a gon-
dolkodás kultúrájánál. Ezért 
kell erről beszélni, és sok eset-
ben nemcsak beszélni, hanem 
ilyen és ehhez hasonló, jelentős 
eseményekkel fókuszba emel-
ni a szellemi kultúrát, hogy a 
magyar közgondolkodásba visz-
szaállítsuk ezen értékek fontos-
ságát. Immár 25 éves jubileumát 
üljük a magyar kultúra napjá-
nak, amely épp a rendszervál-
tás viharában jött létre, és igen 
fontos alkalom arra is, hogy 
arra a Kölcseyre is emlékez-
zünk, aki nemcsak költő volt, 
hanem esszéista és filozófus, 
és aki minta lehet a közélet mai 
szereplői számára. 

Visszakanyarodva a képzőmû-
vészethez, Feledy Balázs meg-
jegyezte, a magyar irodalom-
történetében talán nincs még 
egy olyan vers, amely ennyire 
képszerû lenne, mint Kölcsey 
Himnusza. Minden egyes sora 
képeket keletkeztet bennünk, 
miközben összefoglalja a 
mûvészeteket, és egy vizuális 
látásmód felé vezet bennün-
ket. Az elhangzottakból pedig 
világosan következik, hogy az 
összmûvészetekben fontos sze-
repe van a képzőmûvészetnek, 
amely Érd város életében is 
– más mûvészetekkel együtt 
– kimagasló helyen áll, amit 
ez a kiállítás is bizonyít. A Téli 
tárlatot – sokoldalúsága okán 

– Feledy Balázs nem is kiállítás-
nak, hanem elsősorban a mûvek 
együttesének nevezné, hiszen 
szervezésekor véletlenszerû, 
hogy milyen munkák érkez-
nek be. Véletlenszerû az is, kik 
adnak be az adott évben alko-
tásokat a meghívottak közül, 
így a szervező intézmény 
némileg ki van szolgáltatva 
annak a körülménynek, hogy 
milyen lesz a beérkezett anyag, 
mert nemcsak Érdről, hanem 
Százhalombattáról, Diósdról, 
Tárnokról, Törökbálintról és 
máshonnan is érkeznek mun-
kák. Ezért inkább „agóra”, egy 
találkozóhely ez a mûvészek 
számára, amely egyben kifejezi 
az összetartozásukat is – muta-
tott rá a mûvészeti író. Ezt kife-
jezetten hasznosnak ítéli, mert 
– mint mondta – néha őt is 
meglepi, hogy az azonos telepü-
lésről származó mûvészek sem 
ismerik egymást, pedig érdeke-
ik érvényesítése szempontjából 
ez fontos lenne. A közös kiál-
lítás, a mûvek együttese azon-
ban kifejezi az egymás iránti 
szolidaritást is, miközben öröm 
látni, hogy teljesen más generá-
ciók, merőben eltérő stílusok, 
technikák sorakoznak fel. Ez 
olykor nehezíti a tárlat berende-
zését, de páratlan élményt nyújt 
a szemlélőknek. Eltérő techni-
kák és a mûvészethez való elté-
rő viszonyok férnek meg itt egy-
mással, mert összeköti őket az 
a szociológiai körülmény, hogy 
alkotóik, bár nem azonos szem-
lélettel, de legalább azonos kör-
nyezetben alkotnak. Vannak, 
akik évről évre elhozzák mun-
káikat, mások időről időre fel-
bukkannak, majd eltûnnek, de 
vannak, akik már véglegesen 

távol maradtak: Hadik Gyulától 
és Mészáros Lászlótól örökre el 
kellett búcsúzni, s hiányuk érzé-
kelhető is a tárlaton – állapította 
meg Feledy Balázs, majd a sok-
oldalúságot azzal is érzékeltette, 
hogy valamennyi képzőmûvész 
itt látható munkájáról megosz-
totta a személyes impresszi-
óit, mindenkiről mondott pár 
jó szót. Leszögezte: hihetetlen 
gazdagság jellemzi a kiállítást, 
ahogyan a festői gazdagság az 
egész magyar mûvészetre is jel-
lemző. 

Feledy Balázs összefogla-
lónak nevezte a Téli tárlatot, 
annál is inkább, mert szerinte 
mindaz látható itt, amit 2014-
ben a kortárs mûvészek látnak, 
tapasztalnak, gondolnak. Itt lát-
hatjuk kicsiben, milyen érzé-
sek hatják át a kortárs magyar 
képzőmûvészetet, és többek 
között ez a kiállítás is elősegíti, 
hogy a kultúra legyûrje a kultu-
rálatlanságot, mert erre bizony 
óriási szükségünk van ebben 
a politikával átitatott világban 
– zárta megnyitó beszédét a 
mûvészeti író. Érdemes tehát 
végigjárni a tárlatot, és egy-egy 
mûben elmélyedni. Aki pedig 
lemaradt volna a megnyitóról, 
február 15-éig, a Városi Galéria 
nyitva tartási ideje alatt bármi-
kor megtekintheti az idei Téli 
tárlat gazdag anyagát. 

 Bálint Edit

Csaknem harminc mûvész összefoglaló tárlata a Városi Galériában

A kultúra legyûrheti a kulturálatlanságot
Jelenünkben különösen fontos A magyar kultúra napjának megünneplése, mert 
egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy rendkívüli módon terjed a magyar kulturálat-
lanság – emelte ki megnyitó beszédében Feledy Balázs mûvészeti író, aki a Városi 
Galériában a Téli tárlat idei sokszínû anyagát azzal a reménységgel ajánlotta a 
mûvészetkedvelõk figyelmébe: ez az érdi kiállítás is elõsegítheti, hogy a kultúra 
legyûrje a kulturálatlanságot, amire óriási szükségünk van ebben a politikával 
átitatott világban.

Mint a korábbi években, idén is élénk érdeklõdés övezte a Téli tárlat megnyitóját

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Festmények, rajzok, grafikák, szobrok, kisplasztikák, két- és háromdimen-
ziós alkotások várják az érdeklõdõket a Galéria két tágas kiállítótermében

Kéri Mihály, a Galéria mûvészeti vezetõje köszöntötte a kiállító mûvészeket 
és a közönséget, Feledy Balázs mûvészeti író pedig a kultúra és a képzõ-
mûvészet fontosságát kiemelve néhány szóban bemutatta az alkotásokat  
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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
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Nagy Anna Répás Zsuzsanna 
nemzetpolitikáért felelős he-
lyettes ál lamtitkárral  és 
Balogh Gábor kétszeres világ-
bajnok öttusázóval, a Magyar 
Diáksport Szövetség elnökével 
ült asztalhoz: mindhárman sa-
ját szakterületükről beszéltek, 
de összevetették az eddig meg-
valósultak alapján szerzett ta-
pasztalataikat is.

Munkájuk sajátosan ösz-
sze is függ, de el is különül 
egymástól: Répás Zsuzsanna 
a Határtalanul! programban 
vesz részt, melynek célja, hogy 
a magyarországi iskolások él-
ményeket szerezzenek a hatá-
ron túli magyarságról, és élő-
vé váljon számukra a kapcsolat 
a külhoni területekkel; Balogh 
Gábor a Mindennapos testne-
velés stratégiája kidolgozásán 
és megvalósításán tevékenyke-
dik; Nagy Anna pedig szóvivő-
ként dolgozik az immár har-
madik évébe lépett Erzsébet-
programban, amelynek segít-
ségével az elmúlt két évben 
több mint negyedmillió ember, 
közülük 100 ezer gyermek ka-
pott üdülési lehetőséget. A be-
szélgetés elején a szóvivő is-
mertette a Program 2014. évi 
terveit, beszélt az Erzsébet-
tábor általános és tematikus, 
valamint a határon túli magyar 
gyerekeknek meghirdetett pá-
lyázatairól, és a szociális pá-
lyázatokról. Elmondta: az el-

múlt 20 évben nem volt ilyen 
program, amely nemzetkö-
zi összehasonlításban is meg-
állja a helyét, és amely ennyi 
embernek tudott volna üdülé-
si lehetőséget biztosítani úgy, 
hogy az az államnak egy fillér-
jébe nem kerül.

A kerekasztal beszélgetés 
során szóba került a tehet-
séggondozás, amely mindhá-
rom program szerves része. 
A Magyar Diáksport Egyesület 
vezetője ezzel kapcsolatban 
a szövetség által az Erzsébet-
program keretében indított 
sporttábort említette: ide hát-
rányos helyzetű, kis létszámú 
iskolákba járó gyerekeket vár-
nak, akik már nyertek sport-
versenyeken, és akik számá-
ra talán ez az egyetlen lehe-
tőség arra, hogy kitűnjenek 
tehetségükkel. A témakörben 
Nagy Anna megemlítette az 
Erzsébet-program egyik legfia-
talabb részét, a szeptemberben 
elindult Talentum Programot, 
amelybe a tematikus táborok-
ban részt vett 12 ezer gyerek 
közül kiválasztott 100 tehet-
séges diák került. Ők egy őszi 
és egy tavaszi táborban, kis-
csoportos keretek között kap-
nak tehetségükre fókuszá-
ló képzést, többek közt olyan 
szakmai vezetők irányításá-
val, mint Erdei Zsolt "Madár" 
bokszoló, Hadfi Dániel csel-
gáncsozó, Komáromi Tibor 

birkózó, Vincze Ottó labdarú-
gó, Horváth Ádám előadómű-
vész, Letenyei Gábor néptánc 
oktató, Horváth Attila népmű-
vész és Szalay Marianna szín-
művész.

A beszélgetés résztvevői sze-
rint mindhárom program fon-
tos tényezője, hogy milyen le-
hetőségeket biztosít a gyer-
mekeknek közösségek, kap-
csolatok kialakítására. Répás 
Zsuzsanna iskoláskori élmé-
nyeire visszaemlékezve az 
osztálykirándulásokat emelte 
ki, hozzátéve, ezért tartja fon-
tosnak, hogy a mostani gyere-
kek is így ismerjék meg a ha-
tárainkon túl élő magyarokat, 
teremthessenek új kapcsolato-
kat. Nagy Anna az Erzsébet-
program lehetőségei közt meg-
említette a Tavaszi és az Őszi 
kirándulás pályázatokat; eze-
ket az osztálykirándulásokat 
fejenként 1000 forintos önerő 
fejében vehetik igénybe a gye-
rekek: 3 napra teljes ellátást, 
szállást, plusz egy esti progra-
mot kapnak. Ha egy osztály ta-
nulóinak megadatik az az él-
mény, hogy nemcsak az isko-
lában találkoznak egymással 
és a tanárokkal, az nagyon jót 
tesz minden gyereknek – tette 
hozzá a szóvivő.

Végül arról esett szó, hogy 
a programok hogyan erősítik 
a családi kötelékeket. Répás 

Zsuzsanna a Határtalanul! prog-
ramról szólva elmondta, hogy a 
tanulmányi kirándulás lehető-
sége nagyban hozzájárulhat ah-
hoz, hogy a jövő nemzedék is át 
tudja élni a nemzeti összetarto-
zás élményét, és hogy azokat a 
szálakat, amelyek összekötik a 
magyarságot, ne lehessen eltép-
ni. Ez pedig nemcsak a magyar-
ságot köti össze, hanem a csa-
ládokat is közel hozza egymás-

hoz – tette hozzá a helyettes ál-
lamtitkár. Nagy Anna a család 
és az iskola együttműködésé-
nek fontosságát hangsúlyozta: 
az Erzsébet-programban óriá-
si jelentőségű az iskolák rész-
vétele, hiszen az általános tá-
borokba ők szervezhetnek cso-
portokat, és az ő segítségük nél-
kül nem jutna el a lehetőség sok 
olyan családhoz, ahol igazán rá-
szoruló gyerekek élnek.

Összegzésként az Erzsébet-
program szóvivője elmondta: 
- A Program indulásakor fele-
annyi pályázatunk volt, mint 
most. Rövidtávú álmom, 
hogy két év múlva a mos-
tanihoz képest legyen két-
szer több! Hosszú távú ál-
mom, hogy „Mosolyra vál-
tottuk" mottónk továbbra is 
az Erzsébet-program sikeré-
ről szóljon.

A szoftvert használó cégek sa-
ját szabályzatuknak megfele-
lő csomagokat állíthatnak ösz-
sze munkavállalóik részére, 
szabályozhatják a választha-
tó elemeket, valamint a ren-
delkezésre álló keretösszege-
ket. Biztosíthatják a felülethez 
történő hozzáférést munkavál-
lalóik részére, így ők online 
tölthetik ki nyilatkozataikat, 
amelyek alapján az Erzsébet-
utalvány megrendelés elké-
szíthető. A Cafeteria-szoftver 
regisztráció után, illetve a már 
meglévő felhasználónév és jel-
szó beírásával használható.

A honlap „Számoljunk 
együtt" pontjában már eddig 
is megtalálható kalkulátor pe-
dig már elérhető mobiltelefon-
ról is: segítségével minden-
ki könnyedén kiszámolhatja 
az egyes Erzsébet-utalványok 
adóterheit, segítséget nyújt az 
Erzsébet-utalványra és a bér 

jellegű kifizetésekre vonatko-
zó munkáltatói költségek ösz-
szehasonlításához, valamint 
a megadott éves nettó jutta-
tás alapján utalványtípuson-
ként ki is számolja az egyes 
cafeteria-elemekre vonatkozó 
közterheket a 2014. évben ér-
vényes jogszabályok szerint.

A mobilalkalmazás térké-
pes keresőjével egyszerűen 
megtalálhatók az elfogadó-
helyek, vonalkód-ellenőrző 
segítségével pedig a telefon 
kamerájával beolvasott utal-
ványról megállapítható, hogy 
a rajta  szereplő vonalkód ér-
vényes-e (ez a funkció csak a 
vonalkód helyességét ellenőr-
zi, így az utalványon szereplő 
biztonsági elemeket a továb-
biakban is ellenőrizni szüksé-
ges). Az alkalmazás Android 
operációs rendszerrel rendel-
kező telefonokra ingyenesen 
letölthető.

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány által meghirde-
tett pályázatok automatiku-
sak, azaz aki a feltételeknek 
megfelel - a keret kimerülé-
séig -, elnyeri a támogatást. 
Az Alapítvány az idei szociá-
lis üdülési pályázatoknak kö-
szönhetően összesen mintegy 
34 ezer nyugdíjasnak biztosít 
pihenési lehetőséget: a szoci-
ális üdülési pályázatra 19 ez-
ren, míg a fürdőbelépésre jo-
gosító pályázatra mintegy 15 
ezren jelentkeztek. Mivel ez-
zel a pályázati létszámkeret 
kimerült, a nyugdíjasoknak 
meghirdetett pályázatok lezá-
rultak. 

Nemcsak az idősebb kor-
osztály volt aktív és gyors 
a jelentkezésben, a gyere-
kek sem tétlenkedtek. A ja-
nuár 2-án meghirdetett 58 
Erzsébet-táborból a hónap kö-
zepére már sok táborra elfogy-
tak a helyek, de nyitva állnak 
még többek között a sportol-
ni vágyó diákok számára meg-
hirdetett táborok, a művésze-
tek kedvelőit zenei és népi 
mesterségek tábora várja, de 
van még hely többek között 
a PontyVelem horgásztábor-
ban is.  

Nagycsaládosok és fogya-
tékossággal élők számára to-
vábbra is nyitottak a pályáza-
tok, amelyekre a keret kime-
rüléséig, de legkésőbb február 
28-ig lehet jelentkezni.

Kerekasztal beszélgetésen az Erzsébet-programról
A 14. Educatio Kiállítás keretében rendezték meg a III. Nemzeti Köznevelési Konferenciát, mely-
nek Oktatás és nevelés: új kihívások, új egyensúlyok címmel tartott kerekasztal beszélgetésén 
Nagy Anna, az Erzsébet-program szóvivője beszélt a Program eredményeiről.

Átf  ogó segítség a cafeteria-keret 
felhasználásához

Új és egyedülálló alkalmazással bővült az Erzsébet 
Utalványforgalmazó Zrt. által nyújtott szolgáltatások sora: az 
Erzsébet-utalvány honlapján elérhető Cafeteria-szoftver rend-
szere teljes körű megoldást nyújt a béren kívüli juttatások 
kezeléséhez. Segítségével a munkáltatók nyilvántarthatják, 
adminisztrálhatják nyilatkozataikat, az alkalmazás segítheti 
őket abban, hogy az adott évben rendelkezésére álló keretet 
hogyan kívánják felhasználni.

Egyre többen élnek a jelentkezés lehetőségével
A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány elérte azt a cél-
ját, hogy az emberek isme-
rik és kedvelik az Erzsébet-
programot. Egyre többen él-
nek a jelentkezés lehetőségé-
vel, ezért több, idén meghir-
detett pályázat létszámkerete 
már ki is merült.  

Erzsébet-program
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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

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

Áder János köztársasági 
elnök tehát kitûzte az ország-
gyûlési választások időpontját, 
április hatodikára. Ez azt jelen-
ti, hogy a múlt hét hétfőjétől, 
január 20-tól, számítva még 76 
nap van hátra a szavazólapok 
urnákba helyezéséig. Az új 
választási törvény érdekessé-
ge azonban, hogy hiába ismert 
a választás napja, a hivatalos 
kampány csak az azt megelőző 
50. napon, vagyis február 15-
én kezdődik el. Ettől a naptól 
kezdve futnak majd a politikai 
reklámok a közszolgálati tévé- 
és rádiócsatornákon, illetve 
azokon a kereskedelmi csator-
nákon, amelyek vállalják, hogy 
ingyen biztosítanak reklámidőt 
a kampány céljaira.

A választást megelőző 48. 
napra, vagyis február 17-re több 
fontos határidő is esik. Egyrészt 
a helyi választási irodáknak 
eddig a napig kell kiküldeniük 
az értesítőket azoknak a válasz-
tópolgároknak, akik a választást 
megelőző 58. napon már benne 
voltak az úgynevezett szava-
zóköri névjegyzékben (vagyis 
helyben laktak már február 7-
én is).

Szintén február 17-ig kell 
átadnia a választási bizottságok-
nak a jelölő szervezetek részére 
az ajánlóíveket. A megszûnő 
kopogtatócédulák helyébe lépő 
íveken 500, a választókerület-
ben lakó választópolgár aláírá-
sát kell összegyûjteni ahhoz, 
hogy valaki egyéni jelöltként 
indulhasson (korábban 750 
cédula kellett a mainál kisebb 
körzetekből). Egy választópol-
gár a korábbiakkal ellentétben 
több jelöltet is támogathat, ami 

szintén megkönnyíti az indu-
lást.

Az egyéni jelölteket a válasz-
tást megelőző 34. napig, vagy-
is március 3-án délután 16 óráig 
kell bejelenteni, vagyis legkeve-
sebb 14 nap alatt kell összeszed-
ni az 500 aláírást.

Az országos listák bejelen-
tésének határideje egy nappal 
később, március 4-én délután 
jár le. Országos listát az a párt 
állíthat, amelynek sikerült – leg-
alább kilenc megyében és a 
fővárosban elosztva – legalább 
27 egyéni választókerületben 
önállóan jelöltet állítania. Az 
új rendszerben ez valószínûleg 
több szervezetnek sikerül majd, 
mint korábban.

A választást megelőző 15. 
napon, vagyis március 22-ig re-
gisztrálhatnak a magyarorszá-
gi lakcímmel nem rendelkező 
– határon túli – magyar állam-
polgárok (a Nemzeti Választási 
Iroda hétfői adatai szerint eddig 
114 ezren életek a lehetőség-
gel). Aki levélben kíván szavaz-
ni – vagyis nem külképvisele-
ten – annak szintén legkésőbb 
ezen a napon kell bejelentenie 
a szándékát.

Március 22. az a nap, ami-
kortól a határon túli szavazók 
elkezdhetik beküldeni az úgy-
nevezett levélcsomagokat. Ha 
postán küldik, akkor arra kell 
vigyázniuk, hogy április 5-
én éjfélig megérkezzen a levél 
a Nemzeti Választási Irodához, 
a szavazás napján már csak a 
külképviseleten, vagy bármely 
magyarországi választási irodá-
ban lehet leadni. Az NVI mun-
katársai március 31-én kezdik 
meg az ezekben található ira-

tok ellenőrzését (a szavazatokat 
tartalmazó kisebb borítékokat 
ekkor még nem nyitják ki).

A választást megelőző 8. napig, 
vagyis március 29-ig kell beér-
keznie azok kérelmének, akik 
külföldön, valamelyik magyar 
külképviseleten kívánnak vok-
solni. Azoknak, akik a szava-
zás napján Magyarországon 
lesznek, de nem a bejelentett 
lakóhelyükön, a választást meg-
előző 2. napig, vagyis április 4-
én délután 16 óráig van lehe-
tőségük átjelentkezni. Fontos 
változás, hogy az átjelentkező 
választók az eredeti lakcímük 
szerinti választókerület jelöltjei-
re szavazhatnak, vagyis például 
a Budapesten tanuló egyetemis-
ták nem szólnak bele a fővárosi 
jelöltek versengésébe.

Szintén április 4-ig lehet elő-
zetesen mozgó urnát kérni az 
idős, beteg, vagy fogyatékkal élő 
választópolgárok számára. Ez 
ugyanakkor még nem a végső 
határidő, mert a szavazókörben 
még április 6-án 15 óráig is lehet 
kérni, hogy a szavazatszámláló 
bizottság két tagja menjen ki a 
nagymamához.

A szavazóhelyiségeket elvi-
leg április 6-án 19 órakor zár-
ják, de a 2010-es tumultus miatt 
kialakult bizonytalanságból 
tanulva bekerült a törvénybe, 
hogy „a 19 órakor sorban álló 
választópolgárok még szavaz-
hatnak”. Előzetes adatokat 
ugyan már késő este közölni 
fognak, a végeredmény megál-
lapítására több okból is várni 
kell.

Egyrészt a levélben beérke-
ző, akár százezernyi szavazatot 
csak a magyarországi szavazás 
lezárását követően kezdik el 
megszámolni. Másrészt minden 
választókerületben lesz egy sza-
vazókör, aminek az eredményét 
eleve nem számolják meg vasár-
nap este, hanem ahhoz keve-
rik hozzá a külképviseleteken 
leadott, illetve a belföldön átje-
lentkezett polgároktól szárma-
zó szavazatokat. Ezeket csak a 
szavazást követő 6. napon szá-
molják meg, vagyis szoros ered-
mény esetén április 12-ig izgul-
hatnak a pártok és a jelöltek.

Meg természetesen a szava-
zók is.

Fontos betartani a határidõket

Kampány és menetrend
Eldördült a startpisztoly; azzal, hogy a köztársasági 
elnök kitûzte az országgyûlési választások napját, gya-
korlatilag megkezdõdött a választási kampány – még 
akkor is, ha hivatalosan csak február közepétõl lehet 
majd így nevezni. Az új törvény egyben új határidõket 
is hozott: jelöltek állítására például két hete lesz a 
pártoknak, átjelentkezni két nappal a szavazás elõtt is 
lehet, a végeredményre viszont a voksolás után majd-
nem egy hetet kell várni. Érdemes megismerkedni né-
hány fontosabb dátummal, már csak azért is, hogy ne 
utólag keletkezzenek viták, vagy esetleg félreértések.

információk

A beruházás öt év alatt térül meg, 
eredményként a település kiadá-
sai tíz százalékkal lesznek ala-
csonyabbak a jelenleginél, míg 
az öt év leteltét követően a meg-
takarítás 35-40 százalék között 
alakul majd. A modernizációt 
követően a települési közvilágítás 
áramfogyasztása 41 százalékkal, 
évi 2445 megawattóráról 1443 
megawattórára csökken, amivel 
a város körülbelül 450 háztar-
tás éves áramigényét takarítja 
meg. A fejlesztéshez szükséges 
pénzügyi forrást teljes egészé-
ben a kivitelező-üzemeltető cég 
teremti elő, az a településnek 
többletkiadást nem jelent.

A beruházás gyakorlatilag egy 
megelőző karbantartási tevé-

kenység része, ami csoportos 
fényforrás- és előtétcserét jelent 
az eszközökben. Annyiban tér 
el a megszokottól, hogy nem 
a hagyományos, energiapazarló 
eszközöket építik be a lámpates-
tekbe, hanem modernebb, haté-
konyabb technológiát. Horváth 
Szilveszter, a fejlesztést végző 
GREP Zrt. vezérigazgatója sze-
rint Érd esetében ez jelenti a leg-
költséghatékonyabb megoldást. 
A befektetés így öt éven belül 
megtérül, még úgy is, hogy a fej-
lesztést nem támogatják pályá-
zati források.

A településen a lakosok a leg-
nagyobb változást várhatóan a 
megvilágítás minőségében és 
a meghibásodások számának 

csökkenésében érzik majd. 
A korábban jellemző sárgás 
éjszakai világítást egy fehér 
színû fény váltja fel, ami közvi-
lágításban jobb színvisszaadást 
biztosít. Ennek elsősorban a for-
galmasabb útvonalak és kiemelt 
csomópontok, gyalogos átkelő-
helyek esetében van jelentősé-
ge, hiszen kutatások bizonyít-
ják, hogy így javul az érzékelés 
gyorsasága, ezzel pedig csök-
ken a baleseti kockázat. Ennek 
Érd esetében azért van kiemelt 
jelentősége, mivel a települé-
sen az ingázók miatt jelentős a 
gépjármûforgalom.

Az ötéves együttmûködés 
során a GREP Zrt. nem csak 
modernizálja a közvilágítást 
és karbantartja a rendszert, de 
kedvező árú villamosenergi-
át is kínál a település számá-
ra. A közvilágítási rendszerek 
modernizációjával foglalkozó 
társaság vezérigazgatója szerint 
ez a fajta komplex szolgáltatá-
si szemlélet egyre népszerûbb, 
hiszen kényelmesebbé teszi a 
közvilágítás mûködtetését és 
ezzel egyidejûleg biztonságot is 
nyújt a településeknek.

Több száz háztartás éves áramfogyasztását spórolják meg   

Korszerûbb és olcsóbb lesz a közvilágítás
Körülbelül 450 család éves villamosenergia-fogyasz-
tásának megfelelõ, 1000 megawattórányi árammeny-
nyiséget takarít meg Érd városa ez év tavaszától a 
település 8 645 közvilágítási lámpatestének moderni-
zációjával. A tervek szerint az elavult fényforrásokat 
modernebbre cserélik, a korábbi, szaknyelven: vasma-
gos elõtételemeket pedig energiatakarékos elektroni-
kus eszközökkel helyettesítik. 
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Ma már nem kunszt utazni – 
csupán pénzkérdés. Egzotikum, 
kaland, pihenés vagy városné-
zés (sőt, mindez együtt) meg-
kapható az utazási irodákban. 
Még csak be se kell fáradnunk 
személyesen, interneten rendel-
hetünk repülőjegyet, és házhoz 
szállíttathatjuk a kerekes bőrön-
döt is. Sokan emlékeznek azon-
ban arra, hogy nem volt ez min-
dig így. Pár évtizede még igen 
kevesen kukkanthattak ki a vas-
függöny mögül, és juthattak el 
olyan távoli földrészekre, mint 
Balázs Dénes, aki az ötvenes 
évek végén Kínába utazott, a hat-
vanasok elején a Közel-Keletre, 
majd Afrikába, Észak- és Dél-
Amerikába, Japánba, a Fülöp-
szigetekre, Pápua Új-Guineába, 
Ausztráliába, Grönlandra, Új-
Zélandra, Madagaszkárra – és 
folytathatnánk a sort, hiszen a 
karsztkutató, földrajztudós és 
világutazó három évtized alatt 
öt kontinens 130 országában 
végzett természetföldrajzi terep-
tanulmányokat. Magányos, 
hátizsákos utazásai eredmé-

nyeként 27 könyvet, több 
száz tudományos közleményt, 
ismeretterjesztő cikket adott 
közre. Könyvei öt nyelven, mil-
liós példányszámban jelentek 
meg. Szerette városát, Érdet is, 
ahova útjairól mindig visszatért 
– nem véletlen, hogy itt hozta 
létre (sok akadályt leküzdve) 
a Magyar Földrajzi Múzeumot, 
amely most vándorkiállítással 
tiszteleg alapítója emléke előtt.

A 3276 expedíciós nap, a 
múzeumalapító geográfus újra-
olvasva elnevezésû kiállítás 
izgalmas, különleges élmény: 
beléphetünk Balázs Dénes dol-
gozószobájába, elolvashatjuk 
a leveleit, „láttamozhatjuk” az 
útlevelét. Ezt követően kikí-
sérhetjük a repülőtérre, ahol 
rácsodálkozhatunk, hány pont-
ján is járt a világnak. Aztán 
útra kelünk együtt: megtapo-
gatjuk a hátizsákját, bekuk-
kantunk a sátrába, megnéz-
zük gyûjteményének darabjait 
(amelyeket az útjairól küldött 
haza Magyarországra), olvas-
gatjuk a szép kivitelezésû tabló-

kat. Ha elfáradtunk, leülhetünk 
egy kis asztalhoz, ahol két üres 
kávéscsésze áll, és képzeletben 
elkortyolunk egy feketét Balázs 
Dénessel… 

A hat tematikus egységből álló 
kiállítás voltaképp egy három-
dimenziós kézikönyv. Ahogy 
besétálunk a „lapok” közé, 
megelevenedik Balázs Dénes 
élete és utazásai. Ezt az izgal-
mas könyvet nemcsak Érden 
olvashatjuk újra: a tablóanyag, 
a tárgyak és az installációk egy 
része vándorkiállítás formájá-
ban eljut Százhalombattára, 
Püspökladányba, Karcagra, 
Berettyóújfalura, Fonyódra 
és Keszthelyre is. A júniusi 
Múzeumok Éjszakája rendez-
vényen pedig nagyobb szabá-
sú, kibővített állandó kiállítás 
mutatja majd be Balázs Dénes 
életét, munkásságát; ennek a 
most megnyílt kiállítás képezi 
az alapját – tudtuk meg Lendvai 
Timár Edittől, a kiállítás kuráto-
rától a január 21-i megnyitón. 

A telt házas rendezvényen 
elsőként T. Mészáros András 
köszöntötte a megjelenteket; a 
múzeumot méltatta, beszélt az 
intézmény több évtizedes múlt-
járól, illetve Balázs Dénes mun-
kásságáról.

– A kiállítás címében szereplő 
3276 nap összeadva tíz év – ezt 
a hosszú időt a tudós expedí-
ciókon töltötte el, majd utazá-
sainak eredményeit számunkra 
is elérhetővé, befogadhatóvá 
tette. Ebben a munkatársainak, 
a Magyar Földrajzi Múzeumban 
dolgozó kollégáinak is nagy 
szerepe van, hiszen ők mindig 
úgy rendezik meg az intézmény 
kiállításait, programjait, hogy 
azok életkortól, végzettségtől 
függetlenül mindenki számá-
ra izgalmasak, érdekesek, lát-
ványosak – hangsúlyozta T. 
Mészáros András, aki azzal a 
jókívánsággal búcsúzott, hogy a 
múzeum még sok ilyen színvo-
nalas kiállításnak legyen színhe-
lye, és mindenki jó élményekkel 
távozzon innen, és vigye jó hírét 
az intézménynek.

Kubassek János múzeumigaz-
gató köszönetet mondott a város-
vezetésnek és a közgyûlésnek, 
amiért támogatja az intézményt, 
és segítségével – illetve az unió 
támogatásával – megvalósulha-
tott a tetőtér kialakítása, ami 
korábban álom lehetett csu-
pán. A jelenlegi Balázs Dénes-
kiállítást is támogatta a város, 
illetve az NKA Közgyûjteményi 
Kollégiuma is.

A megnyitón jelen volt 
Martinovich Sándor térké-
pész, a Múzeumbarát Kör 
elnöke is, aki részt vett a 
Szahara-expedícióban, és Balázs 
Dénessel járta végig Algériát, 
Tunéziát, Csádot, és ismertek 
meg olyan tájakat, ahová magyar 
kutató az elmúlt évtizedekben 
nem juthatott el. Martinovich 
Sándor beszédében felidézte az 
együtt töltött napokat.

– Utunk során többször kerül-
tünk veszélyes helyzetekbe. 
Balázs Dénes, aki az expedíció 
vezetője volt, mindig megfon-
toltan, határozottan lépett fel, 
a nézetkülönbségeket diplo-
matikusan oldotta meg. Élete 
utolsó percéig dolgozott, beteg-
ágyán is, fájdalmait leküzdve. 
Példaképül szolgálhat minden 
ember számára. Személye méltó 
arra, hogy az általa létrehozott 
épületben egy róla szóló kiál-
lítással ünnepeljük a magyar 
kultúra napját – hangsúlyozta 
Martinovich. 

A kiállítást végignézve felme-
rül a kérdés: vajon mit szól-
na Balázs Dénes, ha látná? 
Kubassek János szerint a föld-
rajztudós a rendkívül szerény 
ember volt, így biztos zavarná, 
hogy ekkora közfigyelemben 
részesül.

– Szerény ember volt, saját 
kényelmét háttérbe szorította, 
és mindig a köz ügyeit helyez-
te előtérbe. Még telefonja sem 
volt hosszú évtizedekig; min-
den ügyét levélben intézte 
– jegyezte meg a múzeumigaz-
gató. A kiállításon e levelekből 
is ízelítőt kaphatunk – a fiatalok 
pedig megcsodálhatják, milyen 
is volt egy mechanikus írógép. 
Persze nemcsak ezért érdemes 
eljönniük a diákoknak. Ahogy 
Lendvai Timár Edit fogalma-
zott, a bemutatott anyag kivá-
lóan alkalmas a földrajzórákon 
tanultak elmélyítéséhez, kiegé-
szítéséhez. A kiállítást a későb-
biekben interaktív elemekkel, 
hanganyaggal is bővítik, de 
jelenlegi formájában is mara-
dandó élményt nyújthat a fiata-
labb korosztálynak is. 

A Balázs Dénes kiállítás mel-
lett két előadás szerepelt a múze-
um magyar kultúra napi prog-
ramjai között: Margittai Gábor 
irodalomtörténész, a Magyar 
Nemzet Magazin társszerkesz-
tője tartott előadást Asinararól, 
az I. világháborús szardíniai 
hadifogolytáborról, a Szamár-
sziget szellemkatonái címmel. 
A mai köztudatból szinte telje-
sen kiveszett a Szamár-szigeti 
haláltábor, ahol szerb hadifog-
ságba esett, legyengült magyar 
katonák ezrei szenvedtek és 
haltak meg a kolera miatt.

Ezt követően Gazda József 
gimnáziumi tanár, mûvészeti és 
szociográfiai szakíró, a kovász-
nai Kőrösi Csoma Sándor 
Egyesület elnöke tartott elő-
adást. Margiattai Gábor és Gazda 
József munkásságát, eddig meg-
jelent köteteit Kubassek János 
mutatta be a közönségnek. 

– A magyar kultúra napján 
szerettünk volna olyan egyete-
mes értékeket bemutatni, ame-
lyek mindenki számára fontosak 
lehetnek. Margittai Gábort azért 
hívtuk meg, mert publiciszti-
kai és tudományos munkássága 
messze túlterjed a hétköznapo-
kon, Gazda Józsefet pedig azért, 
mert több évtizede munkálko-
dik Erdélyben a magyar kultúra 
érdekében. Múzeumunk pro-
filjához mindkettőjük munkái 
köthetők – és nekünk természe-
tesen fontos az is, hogy a kultú-
rát intézményünkhöz kapcso-
lódó módon szolgáljuk – hang-
súlyozta lapunknak Kubassek 
János. Ádám Katalin

Háromdimenziós kézikönyv a világutazó tudósról 

Balázs Dénes, újraolvasva
Egy különleges kiállítással és két emlékezetes elõadással ünnepelte a magyar 
kultúra napját a Magyar Földrajzi Múzeum. Január 22-én nyílt meg a Balázs Dénes 
vándorkiállítás, amely a múzeumalapító életébe, munkásságába, expedícióiba en-
ged bepillantást, izgalmas és rendhagyó módon. Megtekintése nemcsak a földrajz, 
illetve a tudós ismerõinek jelent maradandó élményt. 

Martinovich Sándort, Balázs Dénes egykori útitársát Lendvai Timár Edit kurátor kísérte végig a kiállításon

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Kubassek János köszöntõje után Margittai Gábor az I. világháborús szar-
díniai hadifogolytáborról tartott különleges elõadást

Martinovich Sándor, Kubassek János, T. Mészáros András és Lendvai 
Timár Edit a kiállítás megnyitóján 

Reptéri váró, ahol százharminc ország közül választhatjuk ki úti célunkat 
– ennyi helyen járt Balázs Dénes

Kubassek János a  kiállított különlegességekre is felhívta a közönség 
figyelmét

Balázs Dénes sátra, bakancsa…

…és dolgozószobája

panoráma
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Bizony, lopják! És, nem csak az 
enyémet, hanem mindnyájun-
két. Kik lopják? Mi, magunk, 
mindnyájan, – egymástól. Persze 
nem tudatosan, hanem akaratla-
nul. Úgy értem ezt, hogy olyas-
mit lopnak, ami kihat az idő 
múlására. Hogyan lehetséges 
ez? Csak úgy, hogy a vonaton 
utazva ülünk a szerelvényben, 
amely egyszerre csak a nyílt 
pályán megáll. Tanácstalanul 
nézünk egymásra, aztán ki az 
ablakon. Az idő múlik, majd 
egyik másik utastársunk felkel-
ve a folyosóra megy. Az egyik 
merész utas az ajtón kikémlel-
ve próbálja megállapítani: talán 
valaki kiesett vagy kiugrott a 
vonatból? Netán tehéncsorda 
fekszik a síneken?

 Izgatottan viharzik át a kala-
uz a kupén s hadarja: – Megint 
lelopták a kábeleket. Sajnos, 
várakoznunk kell, amíg a lelo-
pott kábeleket pótolják. Ki tudná 
megmondani, hogy abban a 
percben hány utas bosszan-
kodott munkából való késése, 
vagy a csatlakozás elmulasztá-
sa miatt. Talán az egész napja 
elveszett! Ráment pénze, nyu-
galma és az a veszteség, ami 
meg nem jelenése miatt állt 
elő. Láttak Önök már újságban 
olyan portréfotót, amelynek ez 
lett volna az aláírása. „Ezt a 
személyt kábellopás miatt tar-
tóztatták le.” 

 Az emberben olyan gyanú 
támad, hogy talán intézménye-
sen segítik a tolvajokat? Nem, 
nem, ez képtelenség! Bizonyára 
a tolvajok dolgoznak oly nesz-
telenül, ügyesen, az éj leple 
alatt, hogy senki sem veszi őket 
észre. Bizony, így lopják az 
időnket és azokat a mûanyagba 
húzott sárgaréz drótokat, ame-
lyeket végül mi fizetünk ki az 

adónkkal. A megfejthetetlen 
titok: hogyan, mi módon tudják 
eladni ezeket a, származásukra 
jellemző kábeleket a tolvajok? 
Lelepleztek a kereskedők közül 
egyet is, mert átvették az árut? 
Végül szeretném, ha olvasóim 
is eltûnődnének azon, amin 
én már régóta gondolkodom: 
a fejlett XXI. században miért 
nem lehetséges a kábelbe huza-
golt rézdrótot más megoldással 
kiváltani a szerelvények bizto-
sítására? 

 Van ennél még „rázósabb” 
példa is. A jobb megértés kedvé-
ért régebbről kezdem. Ifjúságom 
első huszonöt évét úgy éltem le, 
hogy amikor orvoshoz vitt a 
kényszer, egy percet sem kel-
lett várakoznom az orvosra. 
Operációkon is átestem, de min-
den esetben azonnal operáltak. 
Akkoriban hírből sem ismer-
tük a betegek „előjegyzését,” a 
„várakozási időt.” Tehát: nem 
lopták az időnket, mivel szak-
mák, hivatás, vagy ha tetszik, 
azonos foglalkozási ágak szerin-
ti önkéntes, társasági kezdemé-
nyezéssel alakult egészségbiz-
tosítási társaságok mûködtek. 
Közöttük a legnagyobb orvosi 
hálózattal az OTI, (Országos 
Társadalombiztosítási Intézet) 
rendelkezett. Ezt követe a MABI 
(Magán Alkalmazottak Biztosító 
Intézete.) Az állami alkalma-
zottaknak is volt külön orvosi 
hálózatuk, az OTBA (Országos 
Tiszviselöi Betegsegélyezési 
Alap) Mikor a Sajtókamara 
tagja letten, kezembe adták azt 
a kis füzetet, amely az újság-
írók szakorvosgárdájának név-
sorát tartalmazta, országosan. 
Ez a szakorvosgárda a MÚOSZ 
megalakulásával is fennmaradt. 
Meddig? Rákosi egyik súlyos 
károkozása volt 1948 után, hogy 

Lopják az idõnket!

a XVII. század idején kezdődő, 
szakmák szerinti egészségügyi 
társulásokat könyörtelenül fel-
oszlatta és helyükbe egyetlen 
óriás „vízfejet” hozott léte, az 
SZTK-t. Ezt az intézményt per-
sze lehet javítgatni, átszervezni, 
alakítgatni és – divatos szóval 
élve – reformálni, de ballasztjai 
miatt nehézkesen, időt rablóan 
mûködik.

 Talán „visszalépés” lenne, ha 
az országos egészségügy visz-
szatérne az alapokhoz, a mai 
társadalmi viszonyokat tükrö-
ző rendszerhez? Talán reánk 
omlana az ég, ha a beteg maga 
választhatná meg gyermeke 
szakorvosát, családja gyógyí-
tóját? Ez persze csak néhány 

kérdés, amit a téma kapcsán 
fel kellett tennem. Sajnálatos 
módon, ezúttal más, gyakori 
és nagy volumenû „időlopás-
ról” írni már nem maradt hely. 
Amiről pedig írnék, azon vál-
toztatni sem lehet. Gondolják 
csak el, hogy életünk egyhar-
madát alvással, negyedét pedig 
táplálkozással töltjük! Pedig 
ez az Ember teremtése napján 
véglegesen eldőlt. Vajon miért 
nem állt ott az Úr mellett egy 
„egészségügyi tanácsadó” vagy 
egy agyafúrt „biológus”, hogy 
tanácsolja az Úrnak: „Olyan 
Embert kellene alkotni, akinek 
nincs szüksége sem evésre, 
sem, alvásra..!”

  Bíró András

A szerzõ portréja – Szentgyörgyi Erika alkotása

A tragikus baleset múlt csütör-
tökön, január 23-án, kora este, 
háromnegyed hatkor történt az 
érdi Bajcsy Zsilinszky út 155 
szám közelében, amikor – eddig 
még tisztázatlan okokból – egy 
személygépkocsi hirtelen áttért 
a menetiránnyal szembeni 
oldalra, és frontálisan összeüt-
között egy szabályosan haladó 
gépkocsival. Csámpai Attila, a 
Pest megyei katasztrófavédelem 
szóvivője azt közölte, hogy a 
karambolban érintett egyik autó 

sofőrjét (azét, amelyik áttért az 
ellenkező sávba) az érdi hivatá-
sos tûzoltók feszítővágó segít-
ségével emelték ki a roncsból, 
de a férfi életét már nem tudták 
megmenteni, az 57 éves sofőr 
a helyszínen azonnal meghalt. 
A Bajcsy-Zsilinszky utca érin-
tett szakaszát a helyszínelés és 
a mûszaki mentés befejezéséig 
– ami este kilenc óráig tartott 
– lezárták, és a forgalmat a pár-
huzamos utakra terelték az érdi 
közlekedési rendőrök. Torlódást 

azonban nem jelentettek a kör-
nyékről. A beleset okát szakér-
tők bevonásával, még vizsgálja 
a rendőrség. 

Pénteken, január 24-én 
került nyilvánosságra, hogy 
előző napon egy tárnoki 
családi házban gyilkosság 
miatt helyszíneltek a rend-
őrök, ahol egy megdöbbentő 
bûncselekményre derült fény. 
Ennek a tárnoki háznak a pin-
céjében elhantolva és bebeto-
nozva találták meg a nyomo-

zók azt a nőt, akinek eltûnését 
még 2013 áprilisában jelentet-
te be a családja. Kezdetben 
csak szûkszavú közleményt 
adtak ki az esetről, de lassan-
ként a megrázó részletek is 
kiderültek. A nyomozókat az 
eltûnt nő Tatabányán megta-
lált autója vezette el a feltéte-
lezett gyilkoshoz, akit ezzel 
kapcsolatban tanúként kihall-
gattak. Ennek során azonban 
több információval és adattal 
összefüggésben egyre több 
ellentmondásba keveredett, 
majd végül – talán megszólalt 
a lelkiismerete – maga vallotta 
be, hogy megölte az eltûntként 
keresett nőt, akinek a holttes-
tét saját házának pincéjében, a 
betonaljzat alá rejtette el. 

Az áldozat tavaly április 15-
én délelőtt azért kereste fel a 
gyanúsítottat annak tárnoki 
családi otthonában, hogy egy 
régóta húzódó vitájukat rendez-
zék. A vita azonban eldurvulha-
tott, mert a végén odáig fajult, 
hogy a férfi egy vezetékdarab-
bal megfojtotta a nőt. Ezután a 
holttestet a ház alagsori pincéjé-
be vitte, majd ott megbontotta a 
betonaljzatot, elásta az áldoza-
tot, és újra lebetonozta a helyet. 
Elképesztő, hogy minderről 
senki nem sejtett semmit, a gyil-
kos pedig hónapokig hallgatni 
tudott, pedig a megölt asszony-
nyal állítólag szerelmi kapcsola-
ta volt. A gyilkossággal gyanúsí-
tott férfi szökésének a veszélye, 
továbbá a bûntett kiemelkedő 
súlya és a kiszabható büntetés 
nagysága miatt a Pest Megyei 
Főügyészség indítványozta a 
férfi előzetes letartóztatását a 
Budakörnyéki Járásbíróságon.  
 be

Rendõrségi hírek

A baleset okozója menthetetlen volt  
A múlt héten két, igencsak megdöbbentõ rendõrségi hír rázta meg térségünk la-
kosságát. Egyik egy súlyos közlekedési baleset volt, amelyben azonnal szörnyethalt 
egy férfi, a másik pedig egy megdöbbentõ tárnoki gyilkosság volt, amit hosszú 
hónapokig sikerült eltitkolnia az elkövetõnek.

A Bajcsy-Zsilinszky utcai karambolban érintett egyik autó sofõrjét az érdi hivatásos tûzoltók feszítõvágó segítsé-
gével emelték ki a roncsból, de a férfi életét már nem tudták megmenteni

mozaik

A Fidesz zöld tagozat felhívása 
Örömmel értesítjük a helyi környezetvéde-
lem iránt eddig és újonnan érdeklődő-
ket, hogy létrejött honlapunk, a www.
erdizoldtagozat.hu. Ezen bemutatjuk 
Pest megye 1. sz választókerület (Érd 
és környéke) Fidesz zöld tagozat éle-
tét, a 2011. szeptemberi  megalakulás 
óta eltelt eseményeket, a környezetvé-
delemmel kapcsolatos, a tudatos szem-
lélet erősítését szolgáló nagyszabású ren-
dezvényeket. Folyamatosan feltöltésre kerülnek az anyagok és a 
közeljövőben elindul facebook oldalunk is. Ha bármilyen környe-
zetvédelemmel kapcsolatos ötlete, észrevétele van, kérjük, ossza 
meg velünk és írjon a zoldtagozat@erdifidesz.hu email címünkre.

Jó böngészést kívánunk!
Tisztelettel:  Bada Zoltán
 Pest Megye 1.sz választó kerület  

 (Érd és térsége) 
 Fidesz zöld tagozat elnöke

Zöld Tagozat

Érdekes és különleges manók, 
mesefigurák költöztek be néhány 
hétre a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ előterében kihelyezett 
kiállító vitrinekbe. A csodálatos, 
textilből készült mesealakok 
megálmodója, tervezője és 
készítője Szép Adrien, aki saját 
elmondása szerint, gyermeklelkû 
felnőttként jár-kel a világban, és 
észreveszi azt is, amire mások 
oda sem figyelnek. 

A manókat 2000-től kezdte el 
készíteni. 

– Amolyan megnyugvásként 
kezdtem, mert úgy éreztem, ki 
kell varrnom magamból őket. Az 
öltéseimben benne volt az egész 
gyermekkorom, a nagymamáim 
adta élmények, a nagypapák sze-
rető becézgetései, a dédim leve-
sei – vallja Szép Adrien, aki nem-
rég a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban tette közszemlére 
csodálatos, textilből készült 
mesefiguráit. Vajon hogyan is jut 
eszébe az embernek, hogy mese-
alakokat varrogasson? – tettük fel 
a kérdést a különleges manók 
megálmodójának és készítőjé-
nek.

– Talán általuk kaptam az élet-
től egy második esélyt, amikor 
megszûnt a Malév, ahol addig 
dolgoztam. Bár zárójelben meg 
kell említenem, hogy egy hatal-
mas, az életre megtanító „put-
tonnyal” jöttem el, és megyek 
tovább, hiszen sokat kaptam 
abból a korszakból, amíg ott 
voltam állásban. Így utólag már 
tudom, tényleg kevesebb lennék 
nélküle. Megismertem a köteles-
ségtudatot, a tisztelet legfelsőbb 
fokait, tanultam munkabírást és 
megéltem a csapatszellemet is. 
Huszonnégy nagyszerû év volt az 
életemből, mondhatni, ott nőttem 
fel, miközben három nemzedéket 
láttam magam körül, sőt, részese 
voltam a negyedik becsurgásának 
is. Sok tanítványom volt, még több 
barátom, akik mintha rokonaim 
lettek volna. Megismerhettem az 
emberi jellemeket, tudtam, kihez 
hogyan kell szólni, hogyan kell 
szeretni őket úgy, ahogyan ők 
elvárták. De most, talán a sors 
fura fintorának köszönhetően, 
most már a saját mesémet „írha-
tom”, illetve varrhatom meg, és az 
én szememmel mutathatom meg 
másoknak a mese világát úgy, 
ahogyan én látom. Megpróbálom 
tehát, ha úgy tetszik, így kész 
felnőttként is, kitalálni, minde-
zek után, mi is leszek, ha „nagy” 
leszek. Olykor nem könnyû, de 
vidáman teszem, ami adatott.

– Ha jól értem, a karriere is 
elúszott a légitársasággal, így újra 
fel kellett építenie az életét. Miért 
éppen a meséket, a mesefigurá-
kat választotta? 

– Van egy mondás, ami szerint 
minden felnőtt egy örök gyerek, 
és én szeretnék az is maradni, 
még nagyon sokáig. Egy békés, 
sokkal mosolygósabb világban. 
A manóim az érzelmeim szüle-
ményei. Talán itt maradtam egy 
meséből. Mindenesetre, máig 
egy gyermeklelkû felnőtt, mások 

szerint még mindig egy „nagy 
gyermek” vagyok, aki nem sze-
retne soha felnőni a gonosz, 
játszmákkal teli, felnőtt világba. 
Így is élek. Aki ismer és sze-
ret, éppen azt kedveli bennem, 
hogy merek „nem felnőttként” 
viselkedni. Szabadon ugrálni a 
fiammal a Margit-szigeten az 
avarhegyben, és van merszem 
pár perc alatt gyermeket farag-
ni, bármelyik fura, „nagyon” 
felnőttből! A figuráimat bárki 
megálmodhatja, és kérésre szí-
vesen elkészítem. Aki hazaviszi, 
egy mesét kelt életre, ami meg-
szépítheti az életét. Aki ismer, 
jól tudja, hogy én valóban kicsit 
más szemmel nézem a világot. 
Olyasmit is meglátok, amit más 
észre sem vesz, vagy ha látja is, 
nem foglalkozik vele, mert fel-
nőttként már „nem illik” az apró 
részletre odafigyelni, mindenre 
úgy rácsodálkozni, ahogyan csak 
a gyermekek tudnak! Én még 
észreveszem a medencében libe-
gő katicát, sőt, hallom is a segély-
kiáltását. Látom az aprócska han-
gyát, amint igyekszik átkelni az 
út egyik oldaláról a másikra, és 
érzem, hogy nagyon utálná, ha 
egy óriási facipő vetne véget az 
életének ezen a szép napon. De 
képes vagyok két esőcseppnek is 
átérezni az életét, amint versenyt 
futva csurognak le az ablaküve-
gen. Én úgy vélem, nem szabad 
a nagyszerû gyermeki pillanatok-
tól olyan könnyen megválnunk. 
Mert szerintem az életünk is egy 
nagy mese! Vannak benne szé-
pek, jók és rosszak, gazdagok és 
szegények, szomorkásak és bol-
dogok is. Sőt! Akadnak királyfik 
és királylányok is, akik játsszák a 
szerepüket a komoly, igazi „dol-
gozóban”. Én történetesen nap-
nap után a repülőtéren játszottam 
a legtöbbet. Aztán ennek a játék-
nak sajnos vége lett. Az emberek 
azonban továbbra is közel állnak 
hozzám, és szeretem, ha kinyitják 
nekem a lelküket. Megmarad egy 
pillanat, egy élet-mese aprócska 
foszlánya, egy kicsiny gondolat, 
amiből otthon a textilbaba életre 
kel a kezeim alatt. Nem bábuk! 
Élnek és lelkük van.

Szép Adrien különleges manói, 
mosolygó mesefigurái elvonultak 
a mûvelődési központ vitrinjei-
ből, de aki találkozni akar velük, 
megteheti lakóhelyükön, a www.
mesefalva.hu címen. 

  Bálint Edit 

Szép Adrien mesefigurái 

Mosolygó manók a vitrinben

Szép Adrien: az én öltéseimben 
benne van az egész gyermekkorom
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Halláspanaszok: a gyors beavatkozás segíthet
Ha valakinek halláspanasza van, mielőbb jöjjön el hozzánk, ugyanis minél korábban kezeljük 
a fennálló problémát, annál nagyobb az esélye annak, hogy sikerül megoldani azt - mondta el 
lapunknak Dr. Tibold Eszter, az Amplifon fül-orr-gégész és audiológus főorvosa.

Melyik korosztályt érintik elsősorban a hallás-
problémák?

Egy bizonyos kor után, nagyjából 45 év körül, a hal-
lásban egy fiziológiai hanyatlás kezdődik. Ezért alap-
vetően mindannyian hallásromlásra vagyunk ítélve, 
de a panaszok jelentkezése és mértéke sok minden-
től függ, például, hogy elkerültük-e a hangos zajo-
kat, dohányoztunk-e, milyen az érrendszerünk, rend-
ben van-e a vérnyomásunk, volt-e fejsérülésünk, stb. 
Mindazonáltal 70 éves korban a hallás soha nem lesz 
olyan, mint 20 évesen, és valószínűleg előbb-utóbb 
az idősek nagy százalékának szüksége lesz hallóké-
szülékre.

Ha valaki nem hall jól, feltétlenül hallókészülé-
ket kell-e viselnie, vagy van más megoldás?

Ez attól függ, hogy milyen típusú a hallásvesztesé-
ge. Azonban a nagyothallás több mint 80%-ának ese-
te idegi eredetű, főként a belső fülben lévő károsodá-
sok miatt. Ezekben az esetekben a megoldás a halló-
készülékek különböző formáinak használatából áll, a 
nagyothallás szintjétől és egyéb tényezőktől függően.

Mennyire fontos szempont a hallásproblémák 
kezelésénél a gyors beavatkozás?

Minél korábban kezeljük a fennálló problémát, an-

nál nagyobb az esélye annak, 
hogy sikerül megoldani azt. 
Lehet, hogy csupán fülzsírdugó 
okozza a kellemetlenséget, de 
ha például egy akut halláscsök-
kenésről van szó - amit akár ví-
rusfertőzés is okozhatott - a ke-
zelés eredményessége attól is függ, hogy mennyi idő 
telt el a panasz keletkezése óta.

A héten indul egy országos kampányuk. Mivel 
várják az érdeklődőket?

Az ingyenes hallásvizsgálat mellett ingyenes halló-
készülék próbahordási lehetőséget is biztosítunk. Ez 
azt jelenti, hogy azok, akiknek a vizsgálat során hal-
lókészülékkel kezelhető problémát állapítunk meg, a 
saját otthoni környezetükben, több napon keresztül 
is ki tudják próbálni a készülékek hatását.

Mit kell tennie a kerületi lakosoknak, ha részt 
szeretnének venni egy hallásvizsgálaton, vagy ha 
ki akarják próbálni a hallókészülékeket?

A várakozás elkerülése végett kérem, hogy egyez-
tessenek időpontot munkatársainkkal az oldal alján 
található hirdetésben szereplő telefonszámon. Várunk 
mindenkit szeretettel! 

A legkisebbek,  a  másodikosok-
harmadikosok  csoportja  ebben 
az esztendőben is népesebb volt, 
mint a felsősöké, de valamennyi-
en alapos felkészültségről tettek 
tanúbizonyságot.  A verselés 
két  teremben  folyt.  A második 
és  harmadik  osztályosokat 
Kovácsné  Mogyorósi  Erika,  a 
Csuka  Zoltán  Városi  Könyvtár 
Gyermekkönyvtárának  nyugdí-
jas munkatársa és Wolfné Rácz 
Erika  pedagógus  zsûrizte,  a 
negyedik osztályosok, valamint 
a  felsősök  csoportjában  fellé-
pő  versmondók  teljesítményét 
Daróci  Lajosné  pedagógus  és 
M.  Nagy  Péter,  a  mûvelődési 
központ  munkatársa  értékelte. 
Mindkét  teremben  jól  felké-
szült,  bátor  versmondók  álltak 
közönség  elé,  és  kiváló  telje-

sítményt  nyújtottak,  alaposan 
megnehezítve így a zsûri felada-
tát abban, hogy kategóriánként 
felállítsák a rangsort. 
A versválasztás  alapvetően 

az  életkori  sajátosságnak meg-
felelő  volt,  és  a  tavalyi  telje-
sítményhez  képest  idén  a  biz-
tosabb  szövegtudás,  a  szép, 
helyes  hangképzés  és  hang-
súly  jellemezte  az  előadókat 
–  mondta  a  versmondók  idei 
teljesítményét értékelve Daróci 
Lajosné.  Még  a  párbeszédek 
ezerféle  hangszínét  is  érzékel-
tették, és alig voltak néhányan, 
akik  olykor  széttörték  a  hang-
súlyszakaszokat,  megállva  ott 
is,  ahol  nem  kellene.  Jó  volt 
megtapasztalni  –  fûzte  hozzá 
–, hogy valóban a közönségnek 
mondták a verset. 

A nyolcadikos  és  a  gimnazis-
ta  korosztály  idén  is  kiemelke-
dően  színvonalas  teljesítményt 
nyújtott,  ugyanakkor  a  felké-
szítő  pedagógusok  munkája,  a 
hozzáértő  szakmai  háttér  vala-
mennyi  versenyző  teljesítmé-
nyén meglátszott. Érdekes szín-
folt volt – ami tavaly is megtör-
tént  –  amikor  egy  nyolcadikos 
diák a saját versével állt közön-
ség elé. Nem kis bátorságra vall, 
hogy  egy  kamasz  ki mer  állni, 
és  szinte  lecsupaszítva  magát, 
el  meri  mondani  belső  vívódá-
sait, gyötrő érzéseit, gondolatait 
–  mondta  Daróci  Lajosné,  aki 
azt  is  elárulta,  hogy  Kelemen 
Fruzsina  külön  megköszönte 
neki  a  tavaly  elmondott,  hasz-
nos  tanácsait, mert  tavaly  csak 

dicséretet kapott, de az idén már 
a második díjat vihette haza.
Az eredményhirdetést követő-

en, az első helyezettek – immár 
mindegyik  kategória  verseny-
zői  előtt  – újra  elmondhatták a 
verset,  így a kisebbek tanulhat-
tak az érettebb versmondóktól. 
Noha  sokat  izgultak,  és  néhá-
nyan  talán  csalódtak  is  rang-
sor miatt  – hiszen  természetes, 
hogy mindenki nyerni akar – de 
abban  azért  biztosan mindenki 
egyetértett,  hogy  igen  értékes, 
szép  délutánt  töltöttek  el  egy-
mással  és a mai magyar költők 
csodaszép verseivel.
A versmondó  versenyben 

a  zsûri  által  felállított  rangsor 
pedig a következő lett: 
A második  és  harmadik  osz-

tályos  kategóriában  első  díjat 
kapott Micskó Angéla, második 
lett Kohut Kamilla,  és  a  harma-
dik díjat Fekete Bernadett vihet-
te haza. Õk mindhárman máso-
dikosok  az  Érdligeti  Általános 
Iskolában.  Különdíjat  nyert 
Moravecz  Gergő,  aki  harmadi-
kos  ugyanebben  az  iskolában. 
Idén  külön  kategóriában  verse-
nyeztek  a  negyedik  osztályo-
sok.  Itt  Molnár  Verona  lett  az 
első (Érdligeti Általános Iskola), 
a  második  Nagy  Anna  Róza 
(Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola), a harmadik díjat Fazekas 
Kata (Érdligeti Általános  Iskola) 
kapta.  Különdíjat  ítélt  a  zsûri 
Szalma  Borkának  (Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola). 
A felsősök  és  a  középiskolások 
kategóriájában  az  első  díjat 
Jurczyszak Elisabeth (Vörösmaty 
Mihály  Gimnázium  tizedikes 
tanulója)  kapta.  Második  lett 
Kelemen Fruzsina (Bolyai János 
Általános Iskola nyolcadikosa), a 
harmadik helyezést Bihari Eszter 
(Vörösmaty Mihály  Gimnázium 
11.  osztályos  tanulója)  érte  el. 
Különdíjat kapott: Béres Antónia 
(Érdligeti  Általános  Iskola  hete-
dik osztályos tanulója).
  Bálint Edit

Január 25-én, szombaton az érdi 
birkózók  Kaposváron  nemzet-
közi kadet kötöttfogású rangsor 
válogatóversenyen  szerepeltek, 
nyolc  gyerek  és  diák  verseny-
zőnk pedig a Mezőfalva Kupán, 
szintén  nemzetközi  versenyen 
vett részt.
Kaposváron,  a  II.  Csányi 

Pékség Kupán hét versenyzőnk 
négy súlycsoportban képviselte 
az  érdi  színeket  az  Európa-  és 
világbajnokságra  történő  első 
kadet  válogató  versenyen.  42 
kg-ban  Váncza  Pisti  serdülő-
ként  külön  engedéllyel  indulva 
megmutatta,  hogy  nem  vélet-
len kilenc országos bajnoki cím 
tulajdonosa.  Bár  volt  egy  kis 
botlása, de a végén ő állhatott a 
dobogó  legfelső  fokára  és  tette 
meg  az  első  lépést  a  címeres 
mez megszerzésére.  50  kg-ban 
három  érdi  indult.  „Fortuna” 
Nagy Krisztiánt és Buzás Patrikot 
az első fordulóban összesorsol-
ta  –  Krisztián  vezető  állásból 
az  utolsó  másodpercekkel  a 
mérkőzés  vége  előtt  kapott  ki 
Patriktól.  A serdülőkorú  Buzás 
Patrik a végén az előkelő ötödik 
helyen  végzett.  Kovács  Bence 
az igen jó fizikai képességekkel 
rendelkező  szerb  Kolompárral 
kezdett, akit szoros mérkőzésen 
győzött  le  6-5-re.  Ezt  követően 
magabiztosan  menetelt  a  dön-
tőig, ahol a dorogi Lévai Tamás 
ellen  az  utolsó  fél  percben  egy 
bizonytalan indítás után levitel-
ből kapott ki vezető helyzetből 
és  így  ezüstérmet  szerzett.  85 
kg-ban Pataki Sámuel is szintén 
serdülőként szállt  szembe cseh 

ellenfelével,  akitől  szoros  mér-
kőzésen  kapott  ki  9-8-as  pon-
tozással.
Lajsz Dominik  a másik  ágon 

elsőként nagy riválisával, a vasa-
sos Benedekkel szemben 2-0-ra 
zárt és menetelt a döntőig, ahol 
a  dorogi  Kismóni  ellen  szoros 
mérkőzésen győzött és szerezte 
meg az első helyet. 100 kg-ban 
Molnár Tamás néhány év kiha-
gyás után – az új birkózóterem 
visszacsábította  –  kezdett  újra 
és  az ötödik hellyel  bizonyítot-
ta, hogy érdemes tovább készül-
nie.
Csapatversenyben  21  ponttal 

– mindössze 2 ponttal lemarad-
va az első helytől – a III. helyet 
szereztük meg.
A Mezőfalva  Kupán  gye-

rek  és  diák  birkózóink  négy 
aranyéremmel,  egy-egy  ezüst 
és  bronzéremmel  bizonyítot-
ták  felkészültségüket  a  160  főt 
felvonultató  nemzetközi  verse-
nyen.

Eredmények: 
Gyerek korcsoportban:
25 kg Feik Lázár II.
29 kg Virág Henrik I., Tót-Suszt 
Ádám V.

Diák korcsoportban:
29 kg Nedvig Máthé I.
38 kg Virág István III.
46 kg Tót-Suszt Tamás V.
+58 kg Bedőházy Zsolt I.

Lányok között 42 kg-ban 
Bedőházy Lili I.

  Tar Mihály

Mai magyar költõk versei a mûvelõdési központban

Kortárs irodalom diákoktól
Kisiskolások és felsõsök gyülekeztek a magyar kultúra napját követõen, január 
23-án a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban, hogy idén is megmérettessék ma-
gukat a versek ismeretében, értésében és elõadásában, hiszen aki igazán megérti 
és átéli, amirõl a költemény szól, élvezetesen el is tudja mondani. A mûvelõdési 
központ „Mai magyar költõk” versmondó versenyére idén ugyan kissé kevesebben 
jelentkeztek, mint tavaly, ennek ellenére igen erõs volt a mezõny. 

A legkisebbek kategóriája volt a legnépesebb – mintha az alsósok szívesebben mondanának verset, mint a kamaszok

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Az alsósok zsûrijének tagjai: Wolfné Rácz Erika és Kovácsné Mogyorósi 
Erika láthatóan élvezettel hallgatták a fellépõket

A negyedikesek és a felsõsök kategóriájában Daróci Lajosné és M. Nagy 
Péter ült a zsûri székében - az erõs mezõny nekik is feladta a leckét

Hat arany-, két ezüst és bronzérem 

Kaposvárról és Mezõfalváról

A mezõfalvai szereplõk: Nedvig Máthé, Virág Henrik, Bedõházy Lili, Virág 
István, Feik Lázár, Bedõházy Zsolt és Vejki Tamás edzõ

mozaik
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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!

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!

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. 

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. 

035 TÉLI PIHENÉS HÉVÍZEN

Akciós ár:
39.300 Ft

Listaár: 
78.600 Ft

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

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

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

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! 
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ABLAK-AJTÓ

Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel! 
5-6-7 légkamrás ablakok. Bontás-
beépítés-párkányozás-helyreállítás.
Garancia! Tel: 06 70 604 9044

ÁLLÁS

Kisvállalkozói Akadémia érdi köz-
ponti irodájába keresünk munkatár-
sakat: értékesítõ-szervezõ pozícióra. 
Jelentkezni lehet az info@kisvallalko-
zoiakademia.hu e-mail címen vagy a 
06/20-227-0350-es telefonszámon.

Érdi állványüzembe munkabíró 
géplakatost felveszek, szériamunkára. 
Érdeklõdni napközben. T:06 20 319 
2996

A GDN ingatlanhálózat belvárosi 
értékesítõket keres magas jutalékkal. 
kosztolanyi@gdn-ingatlan.hu

Földmunkára, ásásra segítséget 
keresek. T: 06 20 920 4261

ÁLLAT

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

Fajtatiszta labrador kis kutyák 
eladók. T:06 30 563 5544

AUTÓBONTÓ

BIZTOSÍTÁS

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS















DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉPÍTÕANYAG

Vásárolok NF-30-as téglát és kerá-
mia béléstestet E-gerendához, reális 
áron. T:06 20 922 0964

FELVÁSÁRLÁS

Kimagasló áron vásárolok! 
Hibás állapotban is. Régi órákat, 
Schaffhausen(IWC), Breitling, Rolex, 
Patek Philippe, Vacheron, Jaeger, 
Omega, Hamilton, Universal, stb. 
Továbbá hagyatékot antik bútoro-
kat, festményeket, nagyméretû 
herendi szobrokat, viktoria min-
tás teás, kávés és étkészleteket. 
Körpecsétes Zsolnai vázákat, szob-
rokat, Rosenthal és Meissen figu-
rákat, egyéb dísztárgyakat, Brilles 
ékszereket, ezüst tárgyakat, ipari 
ezüstöt, aranyat. Bp Teréz krt.10. 
Tel: 06 30 9448-539

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GUMISZERVIZ

GYÓGYTORNÁSZ

Szakképzett gyógytornász fiatalem-
ber az Ön otthonában kezelést vállal. 
T:06 20 919 8784

GYÜMÖLCS

INGATLAN

XXII. kerületben, Csút utcánál, 
erkélyes, másfél szobás, konvekto-
ros lakás akciós áron eladó! Irányár: 
9.600.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

JÁRMÛ











KERT

KIADÓ

Érden kiadó 1 szoba összkomfor-
tos lakás buszmegállónál, vonatállo-
más közelében 30 E Ft+rezsi+kaució 
szükséges. T:0620-312-7676

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

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

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

Érdligeten külön bejáratú összkom-
fortos garzon 1-2 fõ részére kiadó. 
T:06 23 374 853, 06 30 487 8023

Parkvárosban 50 m² házrész 
kiadó, autóbeállási lehetõség 45 E 
Ft/hó+rezsi. T:06 70 216 3834

Bem térhez közel külön bejára-
tú összkomfortos 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 köz-
lekedéssel ügyfeleink részére a bel-
városban (I-XIV. kerületekben). Hívja 
a 70-627-3436 számot és segítünk 
gyorsan kiadni lakását!

KONTÉNER



















KÖLTÖZTETÉS

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT VÁLLAL

Leinformálható friss nyugdíjas, 
többéves gyakorlattal vállal gyermek-
felügyeletet, idõsek segítését háztar-
tási munkában, hétvégén is. T:06 30 
387 9154

OKTATÁS

10 éves lányomnak keresek Béke 
téren heti 2 alk.-ra 17 v. 18 órától 
németül tudó segítõt. T:0630-353-
2303

MATEMATIKA és FIZIKA korrepe-
tálás. T:06 23 378 077, 06 30 566 
4456

PARKETTÁZÁS

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

SZABÓ

SZIPPANTÁS









SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS olcsón, minõségi kivitel-
ben, bútormozgatással, takarással 
akár azonnalra! Tel: 706-64-19, 06-
20-9877-273

SZOLGÁLTATÁS

Olcsó burkolást, kisebb kõmûves-
munkát és gipszkartonszerelést válla-
lok. T:06 20 418 0204

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

TV JAVÍTÁS

ÜDÜLÉSI JOG





VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, wc- tartály, radiátor, elzáró csere 
javítás. Víz-fûtési rendszerek kiépítése 
mosó és mosogatógép bekötés 06 70 
642 75 26
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Megérkezés a harmadik helyre 
– a váci egy pont ugyanis egy-
helynyi javulást is hozott az 
ÉRD konyhájára és így már kife-
jezetten örömteli volt rápillan-
tani a tabellára. Ráadásul éppen 
az a DVSC vizitált a Városi 
Sportcsarnokban, amelyet 
az őszi idény egyik legjobb tel-
jesítményével sikerült legyőzni.

Az ÉRD kapujában ezúttal 
Janurik Kinga kapott esélyt a 
bizonyításra, és az első per-
cekben egyáltalán nem volt 
könnyû dolga. A hajdúsági 
lépéselőny öt percig tartott a 
gólpárbajban, amikor Szekeres 
Klára billentette ki a védőket 
a falban, majd lőtte be a saját 
maga által megteremtett ziccert. 
A szerencse támogatta a vendé-
geket, Kudor Kitti lövése ugyan 
megpattant az érdi hálóőrön, 
sőt, Janurik Kinga még ki is 
sodorta a gólvonal közeléből, 
de a véleményes helyzetet a 
DVSC-nek kedvező módon ítélte 
meg a bírópáros. Ennek ellenére 
először ő fogott labdát a mérkő-
zésen, ami máris azt jelentette, 
hogy a fékevesztett rohanásban 
és gólzáporban a hazaiak tud-
tak először meglépni. Pontosan 
ennek megállítására érkezett 
Varga József időkérése, de a 
jó periódust nem tudta meg-
törni. A DVSC Sopronyi Anett 
bombáival, valamint a fürge 
Szilágyi Ágnes könnyû góljaival 
próbált lépést tartani. Triscsuk 
Krisztinával viszont egyszerûen 
nem lehetett, több esetben is 
bravúros mozdulattal bolondí-
totta meg a védelmi falat és 
a kapust egyaránt. A félidő 
derekán Szara Vukcsevicsért 
aggódhatott rövid ideig a szur-
kolósereg, ám a montenegróit 
kemény fából faragták, le sem 

ment a pályáról az ápolás után. 
Ettől függetlenül a mindig szi-
gorú érdi fal ezúttal engedékeny 
kedvében volt, hiszen gyakorla-
tilag minden támadás góllal vég-
ződött. Tisztes távolból lopako-
dott riválisa után a cívisváros 
együttese, Szabó Edina időké-
rése után viszont fokozatosan 
leszakadozott. Sopronyi Anett 
bombái kezdtek elmaradni, 
Janurik Kinga is többet fogott, és 
Triscsuk Krisztina mellé felzár-
kózott Schatzl Nadine. Az érdi-
ek briliáns technikájú balszélső-
je a félidő végén ugyanis megál-
líthatatlannak bizonyult, óriási 
lökést adva Szabó Edina csapa-
tának. Ábrahám Szilvia kezdett 
magányos harcba – Oláh Nóra, 
Schatzl Nadine és Kisfaludy 
Anett góljára is felelni tudott. 
Az újabb Schatzl-találat viszont 
már árván maradt, ugyanis a 
DVSC beállójának kísérletét 
bravúrral védte Janurik Kinga. 
Az utolsó másodpercek ezúttal 
is szerephez jutottak, az ÉRD 
szemszögéből jóval kedve-
zőbb módon, ugyanis Triscsuk 
Krisztina bombázott a debre-
ceni kapuba, éppen a dudaszó 
előtt.

Klivinyi Kinga is beszállt a 
mérkőzésbe a második félidő-
ben, amit a vendégek kezdtek 
jobban. Lefeleződhetett volna 
a differencia, ha Szvetlana 
Gridnyeva nem kapja le köny-
nyedén Sopronyi Anett ejtését 
büntetőből. Az imént említett 
érdi balátlövő két góllal jelez-
te is, hogy könnyedén vette 
fel a játék ritmusát. Sopronyi 
Anett kedvét nem szegte a hét-
méteres kihagyása, újabb két 
bombát zúdított az érdi kapu-
ba, az egyiket ráadásul ember-
hátrányban, ami Szabó Edinát 

is időkérésre sarkallta. Az első 
félidő hajrájában belelendülő 
Schatzl Nadine percei következ-
tek, egyszer egy kipattanóért 
küzdött meg egyedül és miután 
összeszedte még arra is jutott 
energiája, hogy megnézze, 
nehogy vonalra lépjen – majd 
magától értetődő módon belőt-
te. Az ÉRD bizonyította, hogy 
jobb csapat és már-már pad-
lóra küldte ellenfelét, amikor 
az utolsó negyedóra előtt Varga 
József kért időt. A sok kapott 
gól ugyan aggasztó volt, viszont 
a különbség megnyugtató, ám 
a hajdúságiak elkezdtek halkan 
fellopózni a hazaiakra. Szekeres 
Klára megkapta harmadik két-
perces büntetését, így kiszállt a 
meccsből. Hiába a bronzérmes 
fölénye, mégsem sikerült eldön-
teni a találkozót, és ahogy teltek 
a másodpercek, egyre bosszan-
tóbb lett mindez. Másfél perccel 
a vége előtt aztán Kovács Anna 
közbelövésével végre eldöntötte 
a két pont sorsát. 

ÉRD – DVSC-TVP 36-33 (21-15)
Érd, Városi Sportcsarnok, 1000 
néző
Játékvezetők: Horváth Péter, 
Marton Balázs
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 8, Triscsuk Krisztina 
7, Kovács Anna 5, Szara 
Vukcsevics 2, Balog Beáta 1, 
Szekeres Klára 1, Kisfaludy 
Anett 2, Klivinyi Kinga 2, Wolf 
Alexandra 4 (3), Oláh Nóra 
2 (2), Alja Koren 2, Bognár 
Barbara
Vezetőedző: Szabó Edina
DVSC: Makai Veronika, Lajtos 
Nóra (kapusok), Bohus-Karnik 
Mercédesz, Szilágyi Ágnes 5, 
Varsányi Nóra, Vörös Bettina, 
Karalyos Orsolya, Simsikova 
Cyntia, Sopronyi Anett 9, 
Slakta Petra, Ábrahám Szilvia 
6, Barna Éva 3, Som Ildikó, 
Karnik Szabina 4 (4), Valovics 
Nóra 1, Kudor Kitti 5
Vezetőedző: Varga József
Hétméteresek: 5/5, ill. 5/4
Kiállítások: 10 (piros lap: 
Szekeres Klára 54. perc), ill. 14 
perc

Lassan kezdi egymást tökéle-
tesen ismerni az FTC és az ÉRD 
az idei szezonban, ugyanis még 
csak januárban járunk, mégis 
harmadszor mérkőztek az idény 
során. Két teljesen ellentétes 
összecsapást vívtak már, hiszen 
míg a Bajnokok Ligája-selejte-
zőben az ÉRD 40 percig vezetett 

az Elek Gyula Arénában és cask 
Triscsuk Krisztina kiválását 
nem bírta el, addig hazai pályán 
esélye sem volt a győzelemre.

A lendületes játéknak köszön-
hetően villámgyorsan lepörgött 
az első tíz perc és Szabó Edina 
időkérésénél eszmélhettek a 
csapatok. Nem telt eseményte-
lenül ez a periódus, ám ebben 
nem volt sok köszönet a ven-
dégeknek, ugyanis egy sebes-
ségi fokozattal magasabban ját-
szottak a zöld-fehérek, akiknek 
első hét gólját Szucsánszki Zita 
és Tomori Zsuzsanna szerez-
te. Emberelőnyben sem tudott 
fölénybe kerülni a narancsme-
zes együttes, amely képtelen 
volt megtalálni a szigorú védeke-
zés ellenszerét. Képtelenek vol-
tak igazán változtatni a meccs 
alaptempóján a vendégek, bár 
támadásban valamivel haté-
konyabbá váltak. Különösen a 
csodás technikai megoldások 
nagymesterét, Schatzl Nadinet 
lehetett dicsérni, de a Fradi-
támadások rendszerint eredmé-
nyesen végződtek. Oguntoye 
Viktória nem nagyon találkozott 
a labdával, így nem csökkent a 
különbség – igaz, nem is nőtt. 
Ennek ellenére félő volt, hogy 
a nagy rivális még a félidő előtt 
számolni fog a vendégekre, ám 
az utolsó percek inkább Szabó 
Edina tanítványainak sikerültek 
jobban. A húsz kapott gól rop-
pant ijesztőnek hatott, ám pont 
a védelem összeállása lehetett 
a kulcs a közelebb férkőzéshez.

A kapuban Janurik Kinga 
elkezdte gyûjteni a bravúrokat, 
de ekkor elől adódtak problé-
mák. Szikora Melindáról voltak 
már rossz emlékei az érdiek-
nek, az egykori székesfehér-
vári hálóőr ismét nagyszerûen 
teljesített. Befagyott a különb-
ség, még amikor Cifra Anita 
két percre kiszállt a játékból, 
az is kihasználatlan maradt. 
Aztán keményebben fogadta a 
fővárosiak nagy lövőit az ÉRD, 
és máris élvezetesebbé vált a 
meccs. Ez a szakasz azonban 
csak átmeneti volt, ugyanis a 
zöld-fehérek Tomori Zsuzsanna 
és Szucsánszki Zita két-két, 
valamint Kovacsicz Mónika 
és Vérten Orsolya góljaival 
eldöntötték a találkozót, ráa-
dásul kiütésessé téve a sikert. 
Oguntoye Viktória visszatért 
a kapuba, bár sem neki, sem 
pedig Janurik Kingának nem 
volt nagy élvezet ebben, rendre 
kiszolgálatatott helyzetben kel-
lett volna hárítaniuk. Egy-egy 
fellángolás jutott már csak a 

Szokatlanul sok gólt kapott két meccsen az ÉRD

A nemzetközi megmérettetés elõtt 
javítandó a védõmunka

vendégeknek – ilyen volt Balog 
Beáta káprázatos ejtése bünte-
tőből – ettől függetlenül már 
ferencvárosi örömjátékkal 
peregtek a percek. Az ÉRD vál-
lalhatóbbá tette a vereség mér-
tékét Kovács Anna vezetésével, 
a végén azonban már mindenki 
a dudaszót várta.

Két mérkőzés alatt 68 gólt 
kapott az eddig kimagasló védő-
munkájáról is híres érdi együttes 
és jelenleg ez a probléma látszik 
legjelentősebbnek a nemzetkö-
zi megmérettetés előtt.

FTC-Rail Cargo Hungaria 
– ÉRD 35-27 (20-14)
Budapest, Elek Gyula Aréna, 
700 néző
Játékvezetők: Andorka Miklós, 
Hucker Róbert
FTC: Szikora Melinda, Alena 
Abramovics (kapusok), Zácsik 
Szandra 1, Cifra Anita, Szarka 
Andrienn 1, Vérten Orsolya 
1, Szucsánszki Zita 7 (1), 
Mészáros Rea Réka, Such Nelli, 
Laura Steinbach 1, Kovacsicz 
Mónika 2, Tomori Zsuzsanna 
8, Nerea Pena 6 (1), Kocsis 
Ágnes, Szekerczés Luca 5 (1), 
Szamoránsky Piroska 3
Vezetőedző: Elek Gábor
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 4, Triscsuk Krisztina, 
Kovács Anna 7, Szara 
Vukcsevics 2, Balog Beáta 5 
(4), Szekeres Klára, Kisfaludy 
Anett 1, Klivinyi Kinga 3, Wolf 
Alexandra 1 (1), Oláh Nóra, 

Alja Koren 3, Bognár Barbara 1
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 3/3, ill. 6/5
Kiállítások: 8, ill. 6 perc

A 16. forduló további  
eredményei:
Eszterházy KFSC-Globál Safe 
– FTC-Rail Cargo Hungaria  
24-37 (13-19)
Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC – Ipress Center-Vác 
21-25 (12-13)
MTK-Budapest – Győri Audi 
ETO KC 16-45 (7-22)
Eubility Group-Békéscsabai 
ENK SE - Siófok KC-Galerius 
Fürdő 32-26 (14-12)
Dunaújvárosi Kohász KA - 
Fehérvár KC 29-27 (17-15)

A 17. forduló további  
eredményei:
Fehérvár KC – Eszterházy 
KFSC-Globál Safe 39-21 (23-10)
Győri Audi ETO KC – Dunaúj-
városi Kohász KA 34-22 (16-11)
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– Ipress Center-Vác 23-21 (13-8)
DVSC-TVP – Veszprém Barabás 
Duna Takarék KC  
26-30 (17-10)
Eubility Group-Békéscsabai 
ENK SE – MTK-Budapest  
35-23 (19-11)

Az ÉRD legközelebb a német 
Buxtehuder SV együttesét fogad-
ja a Városi Sportcsarnokban, a 
KEK nyolcaddöntőjének első 
mérkőzésén. A találkozót feb-
ruár 1-én 15:30 órától rendezik.

 Szarka András

A bajnokság állása
  1. Győri Audi ETO KC 17 16 – 1 557–367 +190  32
  2. FTC-Rail Cargo Hungaria 17 15 – 2 569–411 +158  30
  3. Érd 17 11 1 5 486–431 +55  23
  4. Dunaújvárosi Kohász KA 17 11 1 5 469–441 +28  23
  5. Ipress Center Váci NKSE 17 9 1 7 423–410 +13  19
  6. Fehérvár KC 17 8 1 8 459–442 +17  17
  7. DVSC-TVP 17 8 – 9 459–481 –22  16
  8. Siófok KC-Galerius Fürdő 17 7 1 9 453–474 –21  15
  9. Budapest Bank Békéscsaba 17 7 – 10 428–427 +1  14
10. Veszprém Barabás Duna Takarék 17 6 1 10 429–440 –11  13
11. MTK-Budapest SE 17 1 – 16 363–560 –197  2
12. Eszterházy KFSC-Globál Safe 17 – – 17 373–584 –211  0

A debreceniek elleni mérkõzésen Schatzl Nadinet többen is tátott szájjal 
figyelték

A zöld-fehérek többször dupla védelmi sáncot emeltek kapujuk elé, amit 
Alja Koren sem sok sikerrel lőtt át

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


