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Közgyûlési döntések
Még ebben az évben sor kerülhet városunk
ban egy új rendõrkapitányság megépítésére.

2

Rezsicsökkentés
Rogán Antal és Aradszki András a rezsicsök
kentésrõl tartott fórumot Törökbálinton.

3

Bravúros gyõzelem

A német bajnokság egyik éllovasa a Buxtehude ellen kiváló játékkal bravúros 
gyõzelmet értek el az érdiek. A tízgólos kiütést végül elkerülte az ellenfél, ám a 
végeredmény így is teljesen egyértelmûvé tette: jobb csapat a magyar, így egy hét 
múlva abszolút favoritként pályázhat továbbjutásra az ÉRD. 13. oldal

Fejlesztés a Termál Hotel Ligetben
Húszmilliárdos, részben uni
ós beruházással az ország 
elsõ termálvizes gyógycent
rumává fejlõdhet a Termál 
Hotel Liget. A tervekrõl, lehe
tõségekrõl, pályázatról Füle
men Rózával beszélgettünk, 
akitõl megtudtuk azt is, mi
lyen tél végi, tavaszi kedvez
mények várják itt az érdie
ket – egyebek közt ingyenes 
fürdõjegyek a nyugdíjasoknak 
a városvezetés jóvoltából, és 
tíz százalékos kedvezmény a 
belépõjegybõl az Érdi Újság 
minden olvasójának.  8. oldal

Birkózók báloztak

Jószerivel nincs ember Érden, aki ne tudná, hogy ha feb
ruár elsõ hétvégéje, akkor birkózóbál. Tar Mihálynak, 
az Érdi Spartacus SE elnökének is köszönhetõ mind
ez, aki a feleségével oly energiával szervezi a Finta 
Rendezvénycsarnokban lebonyolítandó mulatságot, 
hogy az is tud róla, aki netán nem akar… Az elmúlt 
szombaton is ott volt „fél Érd” a hajnalig tartó bálon.
 12. oldal

Ismét Nyitnikék
Feleleveníti a város az Érdi Expo hagyomá
nyait, évtizedes szünet után. 

5

Bûnügyi krónika
Falopással indult, hivatalos személy elleni 
erõszak lett belõle.

11

Születésnap

Mi a zene és az ének se
gítségével talán könnyeb
ben átvészeljük a gondo
kat, mert az, aki énekel, 
legalább éneklés közben 
nem fél – hangsúlyozta 
Madarász Katalin népdal 
és nótaénekes. 7. oldal

Ökoiskola

Negyven iskola nyerhetett 
el 2013ban örökös öko
iskola címet – köztük egy 
érdi intézmény, a Teleki 
Sámuel Általános Iskola. 
A tanúsító oklevelet idén 
január 25én vehették 
át az iskola képviselõi: 
Varga Jánosné nyug
díjas igazgató, illetve 
Ságiné Solymossy Szilvia 
tanárnõ.  4. oldal

KORMORÁN  
KONCERT 

Érden,  
a Szepes Gyula  

Művelődési Központban 
2014. február 15-én,  

18 órai kezdettel

A belépés DÍJTALAN!

TÉLI ÁRHULLÁS
A LAKÓTELEPI HÚSBOLTBAN!

csirke egész 699.-
cs. comb 699.-
cs. szárny 599.-
cs. mell 998.-
cs. mell filé 1198.-
cs. farhát 199.-
sertés comb, lapocka 1099.-
s. karaj 1199.-
s. oldalas, dagadó, tarja 1079.-
pulyka szárny 599.-
p. nyak 799.-

marha lábszár 1698.-
m. comb 1898.-
m. rostélyos 1498.-
m. leveshús 1198.-

szalámik, füstölt áruk széles 

Hajdú kolbász 1099.-
Házi hurka 998.-

Házi disznósajt 1898.-
Füstölt májas 1450.-
Bécsi és füstölt
betyár virsli 1048.-
Debreceni 1448.-
Cserkész kolbász 1448.-
Füstölt csülök 1199.-

Érd, Béke tér 7. A-B
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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 kiküldött napirendet egy 
sürgős előterjesztéssel kiegé-
szítve fogadta el a közgyûlés, 
valamint T. Mészáros András 
bejelentette, hogy az érintettek 
hozzájárulásukat adták ahhoz, 
hogy nyílt ülésen tárgyalják 
az Érdi Városi Televízió ügy-
vezetőjének megválasztását is. 
A lejárt határidejû határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést, 
valamint a minőségbiztosítási 
rendszerhez kapcsolódó felmé-
résről szóló tájékoztatót köve-
tően került sor az ingatlanok és 
közterületek tisztán tartásáról, 
és a szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelező igény-
bevételéről szóló korábbi önkor-
mányzati rendelet módosításá-
ra, amire azért volt szükség, 
mert az ÉTH érdemi változtatá-
sokat készül bevezetni az érdi 
hulladékszállításban. Egyrészt 
Parkvárosban – egyelőre kísérle-
ti jelleggel – bevezetik a házhoz 
menő szelektív gyûjtést, más-
részt a lomtalanítást is célzot-
tabban próbálják megoldani a 
jövőben. Ezekről Szamek Zsolt, 
az ÉTH ügyvezető igazgatója 
személyesen is tájékoztatta a 
képviselőket. Elmondta, hogy a 
szelektív hulladékgyûjtést most 
tapasztalatszerzés céljából veze-
tik be a település egy részén. 
Parkvárosban zsákos rendszer-
ben, havonta egy alkalommal 
gyûjtik be a mûanyag- és papír-
hulladékot. A szolgáltató erre a 
célra zsákokat bocsát az ingat-
lantulajdonosok rendelkezésé-
re, amelyekbe a vegyes hulla-
déktól elkülönítetten gyûjthetik 
az újrahasznosítható csoma-
golóanyagokat. Az ÉTH ügy-
vezetője azt is kifejtette, hogy 
idén bevezetik az úgynevezett 
házhoz menő lomtalanítást, 
amit szombati napokon fognak 
elvégezni, akkor, ha a lakosok 
előre bejelentik igényüket arra, 
hogy szeretnék elszállíttatni a 
számukra feleslegessé vált hol-
mikat. Ezt mindenki egyszer 
igényelheti egy évben úgy, hogy 
a lomtalanítás időpontját egyez-
teti a szolgáltatóval. Ebben az 
esetben nem kell a kapun kívül, 
az utcára kitenni a mindazt, amit 
elvitetnének, mert az ÉTH mun-
katársai az udvarból is elszál-
lítják a lomot. A képviselők 

elfogadták az így módosított 
rendeletet, majd támogatták 
a hatályos településrendezési 
eszközök módosításáról szóló 
korábbi határozat kiegészíté-
sét, amely a Szabadság térre 
tervezett rendőrkapitányság 
megvalósításának elősegítését 
szolgálja. T. Mészáros András 
polgármester kifejtette, hogy 
az elmúlt hetekben tárgyalá-
sokat folytatott Pintér Sándor 
belügyminiszterrel, aki elkö-
telezett abban, hogy az Érdi 
Rendőrkapitányság méltó elhe-
lyezését még az idén meg kell 
oldani Érden, és erre az állami 
források rendelkezésre állnak. 
A miniszter azonban azt kérte 
az önkormányzattól, hogy jelöl-
jék ki a területet, ahol megva-
lósítható ez a létesítmény. Erre 
a jelenlegi kapitányság Ercsi út 
felé kiszélesedő kertje lenne a 
legalkalmasabb, amit a belügy-
miniszter is megfelelőnek talált, 
és a közgyûlés tagjai is nagy 
többséggel támogattak. Ezt 
követően a januári tanácskozá-
son a város különböző gazda-
sági szervezetei, köztük az Érdi 
Városfejlesztési és Szolgáltató 
Kft., az Érdi Városi Televízió 
Nonprofit Kft., az Érd és Térsége 
Hulladékkezelési Nonprofit 
Kft és az Érdi Sport Kft. üzle-
ti tervei alapján a közgyûlés 
elfogadta a szükséges önkor-
mányzati források biztosítására 
vonatkozó javaslatokat. Mint 
ismert, az Érdi Városi Televízió 
pályázat útján elnyerte az FM 
101,3 frekvenciát, amelyen feb-
ruár 23-tól az Érdi Rádió helyi 
tartalommal sugároz majd 24 
órás mûsort, így már az új 
információs csatorna elindítá-
sának költségeit is tartalmazza 
az elfogadott határozati javas-
lat. A városi plénum nagy több-
séggel támogatta, hogy az Érdi 
Közterület-fenntartó Intézmény 
magasabb vezetői teendőinek 
ellátásával 2019. január végéig 
Mészáros Mihályt bízza meg, 
majd a képviselők egyetértettek 
a Szociális Gondozó Központ 
és a Kincses Óvoda Alapító 
Okiratának módosításával is. 
Utóbbit azért kellett megvál-
toztatni, mert az önkormányzat 
megvásárolta a Sugár u. 1. szám 
alatti ingatlant, így a Hősök tere 

Tizenhat napirendi pont a városi közgyûlés januári tanácskozásán

Várhatóan még az idén  
új rendõrkapitánysága lesz Érdnek
Még ebben az évben sor kerülhet városunkban egy új 
rendõrkapitányság megépítésére a Szabadság téren, 
az ÉTH hamarosan elkezdi Parkvárosban a házhoz 
menõ szelektív hulladékgyûjtést, és úgy tûnik, végre 
közös megegyezéssel gyorsítani lehet a Szent István-
híd megépítéséhez szükséges ingatlan tulajdonjogá-
nak megszerzését is. Tucatnyi döntésük mellett, a 
képviselõk ezekben a fontos városi ügyekben is nagy 
többséggel fogadták el az elõterjesztésekben megfo-
galmazott határozati javaslatokat a közgyûlés a január 
30-án megtartott ülésen.

és az óvoda kertje elválasztha-
tó, amit belefoglaltak az alapító 
okiratba. A Szociális Gondozó 
Központ Alapító Okiratának 
módosítására pedig azért volt 
szükség, mert a Dizseri Tamás 
Habilitációs Központból új 
telephelyre, a Jázmin utcába 
költözik az Idősek Napközi 
Otthona, így mindkét intézmény 
hatékonyabban tudja majd 
kihasználni a rendelkezésére 
álló telephelyet. A közgyûlés 
hozzájárulását adta ahhoz 
is, hogy az Okmányirodában 
helyet kapjon az Érdi Járási 
Hivatal Kincstárjeggyel foglal-
kozó ügyintézője. A közgyûlés 
ellenszavazat nélkül, de három 
tartózkodás mellett fogadta el 
a Városi Galéria éves kiállítá-
si- és rendezvénytervét, amit 
a Pénzügyi és Költségvetési 
Bizottság ugyan elutasított, 
de az Oktatási és Mûvelődési 
Bizottság támogatott, és a pol-
gármester is elfogadásra java-
solta, hiszen úgy vélte, a Városi 
Galéria sikeresen mûködött, és 
a tavalyihoz képest egy fillér-
rel sem nő az idén a költsé-
ge. Az Érdi Települési Értéktár 
Bizottság tevékenységéről szóló 
beszámolót viszont az Oktatási 
és Mûvelődési Bizottság java-
solta elutasításra. Ennek okát 
Kéri Mihály, a bizottság elnö-
ke fejtette ki a közgyûlésnek. 
A települési értékeket tulaj-
donképpen a helyi társadalom 
javaslatára veszik figyelembe, 
majd ezek az ajánlások országos 
szintre kerülnek, és mind helyi, 
mind pedig országos szinten fel-
kerülnek egy gyûjteményben az 
internetre – ismertette a képvi-
selő. Az Oktatási és Mûvelődési 
Bizottság – noha a felsorolt érté-
kek többségét elfogadhatónak 
ítélte – néhány javaslat ellen 
azonban kifogást emelt. Például 
nem tartotta helyesnek, hogy 
egy ma élő, de egyébként a 
szakma számára teljesen isme-
retlen fafaragó saját munkáival 
bekerüljön ebbe az értéktárba. 
Élő mûvészt egyébként sem 
javasolna idesorolni, ráadásul 
néhány Érdre jellemző mûemlék 
kimaradt a sorból, miközben 
bekerült olyan, aminek nincs 
itt helye – vélte Kéri Mihály, 
aki azt javasolta, ne fogadják 
el a beszámolót! T. Mészáros 
András azonban úgy látta, hogy 
a felsorolt értéktár zöme, így 
a beszámoló jó része megfe-
lel az elvárásoknak, ezért azt 
kérte, fogadják el, de felkérik 
az értéktár bizottság elnökét, 
hogy egészítsék ki egy másfaj-
ta megközelítéssel az érdi érté-
kek bemutatását. A képviselők 
végül elfogadták a beszámolót, 
majd azt is támogatták, hogy 
az Érdi Települési Értéktár 
Bizottságába Ábel Andrást is 
bizottsági taggá válasszák. 
Ezután ismét beszámolók elfo-

gadásáról döntött a közgyûlés. 
Az,,Érd Városáért” és a „Város 
Nyugalmáért” Kiemelten Köz-
hasznú Közalapítványok 2013. 
évi beszámolóját azok meg-
szüntetése érdekében fogadta 
el a plénum, majd hozzájáru-
lását adta az Aprófa-Fakirály 
Szociális Szövetkezet pályá-
zatához, és elfogadta a Sport, 
Ifjúsági és Közrendvédelmi, 
valamint a Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság 2013. 
évi tevékenységéről szóló beszá-
molót is. Az érintettek hozzájá-
rulásával nyílt ülésen tárgyal-
ták, és döntöttek a képviselők 
az Érdi Városi Televízió ügyve-
zetőjének személyéről. Újra az 
eddigi igazgatót, Bozsogi Jánost 
nevezték ki, de mivel az Érdi 
Rádió beindítása jelentős több-
letmunkát igényel, T. Mészáros 
András két igazgatóra tett javas-
latot, és a közgyûlés támogatá-
sával Baller János is ügyvezetői 
megbízást kapott, aki az Érdi 
Rádió mûködéséért felel majd. 
A sürgős előterjesztés határo-
zati javaslatának elfogadása a 
Szent István-híd megépítéséhez 
szükséges ingatlan megszerzé-
sét gyorsítja. Két ingatlantulaj-
donost érint ez a beruházás, 
egyikkel az önkormányzat-
nak már sikerült megegyezés-
re jutni, de másik tulajdonos 
nem volt hajlandó elfogadni a 
41 millió forintos vételárra tett 
ajánlatot, majdnem a dupláját 
kérte, ezért elindították vele 
szemben a kisajátítási eljárást. 
Most úgy tûnik, mégis meggon-
dolta magát, és 40 millió 200 
ezer forintért mégis hajlandó 
eladni ingatlanát. Ezzel pedig 
időt nyernek, hiszen nem kell 
kivárni a hosszadalmas kisajá-
títási eljárás végét, és mielőbb 
megépülhet a Szent István-híd. 

A városi közgyûlés január 30-
ai tanácskozása a napirend utáni 
felszólalásokkal zárult, de már 
február 5-ére ismét meghívót 
kaptak a képviselők, amikor az 
idei költségvetést vitatják meg, 
amiről majd a jövő héten olvas-
hatnak beszámolót lapunkban.

 Bálint Edit

Szamek Zsolt, az ÉTH ügyvezetõje 
a szelektív hulladékgyûjtésrõl és a 
házhoz menõ lomtalanításról tájé-
koztatta a képviselõket

T. Mészáros András ismertette a sürgõs elõterjesztés tárgyát, és elfoga-
dásra javasolta a napirendet
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Ebből a fogasból hiányzott 
minden báj. Egy cseppet sem 
hasonlított az otthoni, fából 
készült, csiszolt, finoman lak‑
kozott remekmûvekre, ahol az 
élre vasalt nadrágot, a szépen 
feszülő, válltöméses zakó rejte‑
gette. Itt a vashuzalból hegesz‑
tett forma alul vászonzsákban 
végződött, két horgon a cipőnek 
kellett volna lógnia, s a fölső 
kanyar alatti fém lapocskán egy 
szám volt olvasható. Ez a szám 
volt minden baj oka, azt ugyanis 
meg kellett volna jegyezni, hogy 
amikor az úszást befejezte az 
ember gyereke, akkor kikérhesse 
ruháját a civilbe való visszaöltöz‑
ködéshez. Kánikula és vakáció 
ide, vagy oda, egy árva fürdőga‑
tyában, talpig strandpapucsban 
(amit akkor vietnami papucsnak 
szólítottak, lásd még XX. század 
hatvanas évei) mégsem kapasz‑
kodhattam föl a buszra, hogy 
Budáról Érdre hazazötyögjek. 
Márpedig a számmemória úgy 
látszik valami olyan adottság, 
ami nekem teljesen hiányzott. 
Az írásbeliség ilyen esetben mit 
sem segít, az ember uszodába 
nem visz magával golyóstollat, a 
vízben nem markolászhat papírt, 
a törülköző szélére sem jegyez‑
het föl semmit, mert ilyen nyári 
időszakban hamarosan megtelne 
számokkal a frottír szegénye és 
abból sem tudnánk meg, hogy 
éppen melyik az aznap aktuális. 
Sok variációs lehetőség nem volt, 
hogy hozzájussak ruhámhoz és 
még a késő délutáni összeverő‑
déskor megtaláljam barátaimat, 
zárásig kellett maradom, ha nem 
esett meg a szíve rajtam a kabi‑
nosnak (aki egyébként csak foga‑

sos volt) és hajlandó volt a ked‑
vemért „sorsot húzni”, egy‑egy 
csomagot fölmutatva, ruháimat 
keresgélni. Ha az ember ennyire 
ordítóan alkalmatlan az uszo‑
dák világrendjének elfogadásá‑
ra, akkor történhetnek csodák. 
A nevemet ugyan nem tudták, 
ahogy én a számomat voltam 
képtelen megjegyezni, de én let‑
tem a „felejtős gyerek”. Így az 
ötödik, hatodik eset után az én 
fogasomat teljesen külön tették. 
Mit ne mondjak, egész nyáron 
boldogan jártam uszodába. Ez 
persze még nem jelenti azt, hogy 
megtanultam úszni. Szembe 
kellett néznem azzal az alap‑
elvvel, hogy ha kiiszom magam 
alól a vizet, akkor nem tudok 
miben kapálózni. Tehát teljesen 
rossz elképzelés, hogy ha már 
föladtad a felszínen maradásért 
való küzdelmet, akkor elkezded 
nyelni az amúgy sem túl áttet‑
sző Duna vizet. Márpedig annak 
idején, amikor Érden csak hír‑
ből ismertük az úszómedencét 
és legfeljebb az óvoda udvarán 
volt egy tenyérnyi betonfelület, 
ahol slaggal hûtöttek minket a 
legmelegebb napokon, s abból 
is a visítás volt a lélekemelő, 
versenyre ingerlő játék, hát gya‑
logolni, vagy utazni kellett a víz‑
ért. A Duna ráadásul hamarabb 
mutatta veszélyes és kiszámít‑
hatatlan arcát, mint a csaloga‑
tót. Ugyan bulvár sajtó híján 
(ó gyönyörû idők!) a tragikus 
hírek is nehezebben érték utol 
az embert, viszont maradtak a 
sokkal ködösebb és riasztóbb 

mendemondák. Arról nem is 
beszélve, hogy elég volt egyet‑
len csapadékosabb nyárelő és a 
zöldár vitte magával a homokos 
érdi fövenyt, vagy ami még rosz‑
szabb, olyan iszapréteget terített 
rá, hogy annak száradásáig a 
tiszta víztükörhöz való eljutás 
is embert próbáló dolog volt. Az 
tehát, hogy az elmúlt év végén 
végre az érdi sportcsarnok kíná‑
lata az uszoda próbaüzemének 
hírével is gazdagodott, az ember‑
ben felébresztette az egykori 
vizes kalandok emlékét. Mert 
azért egy kedves idős úszómes‑
ter, úgy négyszemközt, sípolás és 
partról való üvöltözés nélkül, de 
fél óra alatt (három teljesen ered‑
ménytelen úszótanfolyam után) 
megtanított úszni is. Azóta nem‑
csak szeretem a vizet, de nem is 
fulladok bele. A valóság azonban 
minden emléknél értékesebb. Az 
állandó, vagy legalábbis alkal‑
manként kóstolható víz és a 
benne való rendszeres mozgás 
olyan lelkiállapotot teremt, hogy 
a hétköznapok is elviselhetőbbé 
válnak. Nincs az a főnök, nincs 
az az embert próbáló munkatárs, 
nincs az a hivatal, nincs olyan 
izgága utas‑ és autóstárs, aki 
ki tudna hozni a sodrodból, ha 
néhány órát vízben tölthettél. Az 
idő múlásával egyre csikorgóbbá 
váló ízületek, a kopásra hajlamos 
csontok is könnyebben mozog‑
nak, az ember újból kamasznak 
érezheti magát, amit feledékeny‑
ségének ismételt jelentkezése is 
igazol. Most az egészségről ne is 
beszéljünk, mert az úszás lenne 
a legjobb fogyókúra, ha az ember 
nem éhezne meg közben annyi‑
ra…  Antall István

Vizes történet

Nem sok olyan magyar sza‑
vunk van, amelynek annyiféle 
jelentése, olyan sokféle össze‑
tétele ismert, mint a „jel” szó‑
nak – például rögtön a jelszó. 
A nem teljesen fiataloknak 
erről eszükbe juthat a koráb‑
ban gyakran hallott induló, 
miszerint: Egy a jelszónk a 
béke, harcba boldog jövőért 
megyünk… Persze napjaink‑
ban már jelszóból is sokkal 
többet ismerünk, még akkor 
is, ha sokan csak jelszavakban 
tudnak gondolkozni. Maradva 
a jeleknél: már az óvodában 
is kapunk egyet, aztán sok 
más helyen is, például a szinte 
mindenki által használt számí‑
tógépes rendszereink is általá‑
ban jelszavas bemutatkozást 
kérnek.

Hasonló a helyzet a mezek‑
kel is. Jelen sorok írójának 
édesanyja például annak ide‑
jén azzal szerzett örömet fiá‑
nak, hogy tízes számot varrt 
a piros trikójára, ily módon 
hasonlatossá téve a ruhada‑
rabot Puskás Öcsi mezéhez. 
Ártatlan csalás volt ez, hiszen 
a világhírû sportolót legfeljebb 
csak áhítattal lestem a felső 
lelátóról, nem hogy valami 
hasonlót mûvelhettem volna 
a pálya füvén, de az érzés, 
meg a látvány, ahogy a többi‑
ek irigykedtek, az jó volt. 

Manapság léteznek ennél 
ártalmasabb mezek is, sőt, jel‑
mezek – de vajon az utóbbi 
időben hányan és miért palás‑
tolják jelmezekkel igazi kül‑
sejüket, hányan rejtik valós, 
jellegzetes arcvonásaikat 
maszkok mögé, nemcsak a far‑
sangi jelmezbálokon, hanem 
a közéletben is? Például egyre 
gyakrabban találkozhatunk a 
Nép Barátja jelmezzel. Ennek 
viselője harsányan hirdeti 
önzetlenségét, áldozatkészsé‑
gét, egészen addig, amíg tenni 
is kellene valamit a szónok‑
láson kívül. Felbukkannak 
Független és Civil elnevezésû 

jelmezek is. Õk általában gon‑
dosan ügyelnek rá, hogy ki ne 
látszódjon valamelyik koráb‑
bi öltözékük, ki ne tudódjon, 
hányféle más mezt is hordtak 
már korábban.

Jellegzetes, figyelmet és 
alapos vizsgálódást igényel 
a közéleti jelmezbálokon az 
úgynevezett „oldaliak” egyné‑
mely képviselője. A Jobboldali 
jelmez hordozója például szí‑
vesen hirdeti az évszámot, 
hogy ő már akkor is, már 
abban az időben is ezen az 
oldalon volt – igaz, akkor még 
senki nem látta a környéken 
se. A Baloldali pedig általában 
azt hangoztatja: valódi jólétet 
csak ő tud teremteni – kár, 
hogy amikor erre megvolt a 
lehetősége, akkor inkább saját 
jólétén fáradozott.

Nem először tûnik fel, hogy 
bizonyos közéleti jelenségek‑
nek megjelennek a magánélet‑
beli kinövései is. Például fel‑
bukkan olykor az élete delén túl 
járó férfiember, akiben hirtelen 
feltámad a társadalom gondjai 
iránti fogékonyság – a Közéleti 
Ember jelmeze! – holott csak 
unja az otthonlétet, meg talán 
kicsit a feleségét is. Megtört 
tekintetû hitves, vagy élettárs 
közli fátyolos hangon: magány‑
ra van szüksége, hogy átgon‑
dolja az életét, hogy kipróbálja, 
mire képes kötöttségek nélkül 
– a Többre hivatottság jelmeze! 
– de csakhamar kiderül, hogy 
inkább lazán, többnyire egy 
másik társ oldalán véli sikere‑
sebbnek a jövőt.

Mint tudjuk, a farsang víz‑
kereszttől hamvazószerdáig, a 
nagyböjt kezdetéig tart. Eddigi 
tapasztalataink alapján okkal 
tarthatunk attól, hogy ezeket 
a jelmezeket viselőik farsang 
után se veszik le.

A szerkesztõ jegyzete

Jelek és mezek

Meghívó
Az Érdliget-Kutyavári Településrészi Önkormányzat

2014. február 12-én (szerdán), 18 órától tartja szokásos ülését.

Napirendi pontok:
1‑2.  A rendõrségi körzeti megbízott és a polgárõrség beszámolója 

Érdliget‑Kutyavár  
közbiztonsági helyzetérõl

3.  Lakókörnyezetünket és városunkat érintõ kérdések megbeszélése

Vendégünk: Aradszki András országgyûlési képviselõ

Várunk minden érdliget‑kutyavári lakost. Beszéljük meg helyi és országos dolgainkat!

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

Kopor Tihamér  elnök
Érdliget-Kutyavári Településrészi Önkormányzat

Miután Aradszki András, Pest 
megye I. számú választókerü‑
lete Fidesz‑KDNP képviselője‑
löltjeként köszöntötte a fórum 
résztvevőit, átadta a szót Rogán 
Antal frakcióvezetőnek. Õ éle‑
sen bírálta a korábbi szocialista 
kormányokat, amelyek 2002‑től 
2010‑ig, nyolc évnyi esélyt kap‑
tak arra, hogy változtassanak a 
Brüsszelnek és a multinacioná‑
lis energiaszolgáltatóknak ked‑
vező rezsikezelésen, de sajnos, 
nem éltek vele. Ideje, hogy a 
választók egyszer és mindenkor‑
ra elküldjék Gyurcsány Ferencet 
„nyugdíjba” – jelentette ki a poli‑
tikus, hiszen a szocialisták főbb 
kormányzati döntései mögött 
mindig kizárólag Gyurcsányt 
állt. Brutálisan eladósították az 
országot, megduplázták a mun‑
kanélküliséget, így 2010‑re 250 
ezerre ugrott az álláskeresők 
száma, elvettek egy havi bért 
a közalkalmazottaktól, egyhavi 
nyugdíjat a nyugdíjasoktól, és 
hazudtak – ahogyan Gyurcsány 
maga mondta – „reggel, éjjel és 
este”. Nyolcéves kormányzásuk 
alatt 15‑ször emelték a gáz árát, 
megszüntették a gyermekneve‑
lési kedvezményt, elvettek egy 
évi GYES‑t a családoktól, meg‑
szüntették a forint alapú, támo‑
gatott lakáshiteleket, és ez utób‑
bival – fogalmazott Rogán Antal 
– “hatalmas bizniszt csináltak 
a bankoknak”, mert a családok 
tömegei csaknem 30 milliárd 
forintnyi svájci frank alapú hitelt 
vettek fel, ami, mint tudjuk, 

iszonyú következményekkel járt 
– sorolta a szocialista kormány‑
zás bûneit a magyar nemzettel 
szemben. Elhazudták a költség‑
vetési hiányt is – folytatta – mert 
2010‑ben jóval magasabb volt, 
mint amennyit beismertek, nem 
négy, hanem nyolc százalékos. 
A frakcióvezető kijelentette: az 
Európai Bizottság is asszisztált 
ezekhez a hazugságokhoz, ám 
amikor Orbán Viktor a 2010‑es 
kormányváltás után türelmi időt 
kért a hatalmasra duzzadt állam‑
adósság és a költségvetési hiány 
leszorításához, nem kapott 
– mondta Rogán, de ilyen előz‑
mények dacára, a Fidesz‑KDNP 
kormánykoalíció nem egy újabb 
államadósság vállalása, hanem 
egy „új közteherviselés” mel‑
lett tette le a voksát, és olyan 
intézkedéséket hozott, amelyek‑
kel elsősorban a családok talpon 
maradását biztosította. Egyebek 
mellett bevezette a bankadót, 
csökkentette a személyi jöve‑
delemadó kulcsot, de növelte 
a gyermekeket nevelő családok 
adókedvezményét, és több lép‑
csőben csökkentette a rezsit. 
Ám ezt a küzdelmet – ismerte el 
a politikus – a támogatók soka‑
sága nélkül nem tudták volna 
végigvinni. Emlékeztetett azok‑
ra a támadásokra, amelyeket a 
forint ellen indítottak, majd az 
Európai Unióban is erős táma‑
dásokat kellett kiállniuk amiatt, 
hogy „az Orbán kormány „elvet‑
te” az extra profitot a szolgálta‑
tóktól, és több lépcsőben csök‑

kentette a lakosság elviselhetet‑
lenül magas közüzemi terheit. 
A fizetésükhöz képest a magyar 
családok fizették a legna‑
gyobb rezsit egész Európában. 
A szocialisták ezt mindig a világ‑
piaci árak emelkedésével magya‑
rázták, de a fogyasztók valójá‑
ban a Bokros‑időszakban végre‑
hajtott privatizáció árát fizették 
meg – fogalmazott Rogán Antal 
– mert az akkori kormány nyolc 
százalékos nyereséget ígért 
a közüzemi szolgáltatóknak, 
holott az európai országokban, 
így például Németországban, 
Franciaországban is csak 
egy, illetve másfél százalé‑
kos a szolgáltatók profitja. 
A rezsicsökkentésnek köszönhe‑
tően mintegy 240 milliárd forin‑
tot hagytak az emberek költség‑
vetésében, így egy‑egy család 
átlagosan 100‑150 ezer forintot 
takarít meg évente a közüze‑
mi számlákon. A szocialisták 
kiszolgálták a monopolhely‑
zetben lévő közüzemi szolgál‑
tatók profitorientált menedzs‑
mentjét. Ebben fordult nagyot 
a polgári kormány gyakorlata, 
amikor megteremtette a magyar 
jogszabályi környezetet ahhoz, 
hogy az extra profitot elvegye 
– folytatta a frakcióvezető, majd 
arra is kitért, hogy Brüsszelben 
emiatt ugyan kemény támadá‑
sok érték Magyarországot, de 
az aláírásgyûjtéssel, amelyben a 
magyar nép a túlzott profit ellen 
voksolt, ismét sikerült megvé‑
deni a rezsicsökkentés második 
lépését, amit egy harmadik is 
követni fog. Miután az extra‑
profitot elvették a szolgáltatók‑
tól, most megvizsgálták, hogy 
a világpiaci árak mérséklődése 
mekkora további rezsicsökken‑
tést eredményezhet. Április 1‑től 
a lakossági gáz árát – az eddigi 
20 százalékon túl – további 6,5 
százalékkal, az elektromos áram 
árát 5,7 százalékkal mérséklik, 
majd október 1‑től a távfûtésért 
is 3,3 százalékkal kevesebbet 
kell majd fizetni. Rogán Antal 
arra is kitért, hogy határozottan 
vissza kell, és vissza is fogják 
utasítani azokat a brüsszeli kez‑
deményezéseket, amelyekben 
eljárást próbálnak indítani azon 
uniós tagállamok ellen – és ebben 
rendre Magyarországot emlí‑
tik meg az első helyen –, ame‑
lyek saját hatáskörben kívánják 
szabályozni az energiaárakat. 
Ennek tilalmára azonban sem‑
milyen jogalapjuk nincs, ezért 
Magyarország meg fogja véde‑
ni az emberek számára fontos 
rezsicsökkentést – hangoztatta, 
hozzátéve, hogy erre azonban 
csak akkor lesz módjuk, ha a 
tavaszi parlamenti választá‑
sokon két határozott iksszel a 
Fidesz‑KDNP‑nek újra bizalmat 
szavaznak a kormányzásra. 
A politikus szerint a kampány‑
időszakban nem arra kell adni, 
ki mit mond, hanem arra kell 
figyelni, ki mit valósított meg 

Rogán Antal és Aradszki András fóruma Törökbálinton 

A kormány megvédi a rezsicsökkentést
A választások elõtti kampányidõszakban nem az a fon-
tos, hogy melyik párt, mit ígér, hanem inkább arra kell 
odafigyelni, ki, mit valósított meg – hívta fel a török-
bálintiak figyelmét Rogán Antal, a Fidesz parlamenti 
frakcióvezetõje, aki Aradszki András országgyûlési 
képviselõvel a rezsicsökkentésrõl tartott fórumot a 
múlt kedden, a helyi Munkácsy Mihály Mûvelõdési 
Ház zsúfolásig megtelt színháztermében. Az április 
6-ai parlamenti választásokon pedig arról dönthetnek 
az emberek, hogy vissza akarják-e forgatni az idõ ke-
rekét, vagy az új közteherviselést és a családok talpon 
maradását elõsegítõ kormányzás folytatása mellett 
teszik le a voksukat.

– figyelmeztetett Rogán Antal. 
Egyszer s mindenkorra véget 
kell vetni a Gyurcsány‑korszak‑
nak, ideje őt végleg „nyugdíjba” 
küldeni, annál is inkább, mert 
a baloldalon Gyurcsány volt, 
van, és úgy tûnik, lenni akar, 
sőt újra miniszterelnöknek is 
készül! Mesterházy Attila csak 
jobb híján lett miniszterelnök‑
jelölt, de ő is „feliratkozott az 
öszödi listára” – tette hozzá a 
frakcióvezető, aki szerint a bal‑
oldalon “nagyon durva dolgokra 
készülnek”. Eltörölnék például 
a bankadót, ugyanakkor jelen‑
tősen emelnék a lakosság adó‑
terheit, csökkentenék a mini‑
málbért, bevezetnék a tandíjat, 
és a rezsicsökkentést is sem‑
missé tennék. Bármit ígérnének 
is, nem érdemelnek meg még 
egy esélyt, mert korábban már 
nyolc évük volt arra, hogy bizo‑
nyítsanak, mégsem tették! Nem 
állítom – jegyezte meg –, hogy a 
Fidesz‑KDNP kormány semmi‑
ben nem hibázott, de az ország 
most tényleg jobban teljesít, 
mint négy éve, ám a következő 
esztendőkben is erős vezetés 
kell, mert a válság még nem 
múlt el, és egyedül Orbán Viktor 
képes az országot megvédeni a 
belső és külső fenyegetésektől. 
Mindenki segítségére szükség 
van, és nagyon sok múlik az 
egyéni képviselők győzelmén 
– zárta szavait Rogán Antal, 
majd Aradszki András vette át 
a szót, megemlítve, hogy az 
elmúlt négy év alatt Törökbálint 
is sokat fejlődött, és ha a jövő‑
ben együtt dolgozhatnak majd, 
még több eredményt érhetnek 
el. A rezsicsökkentésről szóló 
fórum utolsó perceiben a lako‑
soké volt a szó, akik kérdez‑
tek és elmondták véleményü‑
ket. Alapvetően üdvözölték a 
rezsicsökkentést, de sokkal 
egyszerûbb és közérthetőbb 
közüzemi számlákat szeretné‑
nek, és a fával tüzelő lakosok 
is várják fûtési költségeik mér‑
séklését.

 Bálint Edit

Rogán Antal, a Fidesz parlamenti frakcióvezetõje arra figyelmeztette a 
fórum résztvevõit, hogy nem az ígéretek, hanem a tettek a fontosak, és 
ennek megfelelõen voksoljanak a választásokon

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le



XXIV. évfolyam, 2014. február 6.Érdi Újság4 helyi társadalom

Örökös ökoiskola minősí-
tést nyert el a Teleki Sámuel 
Általános Iskola; az erről 
szóló oklevelet január 25-én 
vehették át az iskola képvise-
lői a Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum dísztermében. Az öko-
iskola rangot ötévente nyerhe-
tik el az oktatási intézmények 
– az, amelyik kétszer jogosulttá 
vált e cím használatára, az örö-
kös ökoiskola rangját is elnyer-
heti. A Teleki iskola 39 másik 
intézmény mellett kapta meg 
ez utóbbi minősítést, míg első 
vagy második alkalommal 116 

iskola nyerte el az ökoiskolai 
címet 2013-ban.

Arról, hogy milyen feltételek-
nek kell megfelelnie egy intéz-
ménynek ahhoz, hogy (örökös) 
ökoiskolává váljon, a Teleki 
nemrég nyugdíjba vonult igaz-
gatónője, Varga Jánosné, illetve 
Kiss Ilona igazgatóhelyettes és 
Ságiné Solymossy Szilvia, az öko-
csoportjának vezetője beszélt 
lapunknak.

– Iskolánk 2006-ban először, 
majd 2010-ben másodjára nyer-
te el az ökoiskola címet. Ekkor 
olyan programokat igyekeztünk 

megvalósítani, ami más intéz-
ményekben is már megszokot-
tá vált, mint például a szelektív 
hulladékgyûjtés, a használt ele-
mek gyûjtése, tágabb környeze-
tünk tisztán tartása, gondoljunk 
itt például a Fundoklia-völgy 
kitakarítására. Legfőbb célunk az 
volt, hogy hassunk a diákokra és 
szüleikre, ami sikerült is, hiszen 
rendezvényeinkben, kezdemé-
nyezéseinkben részt vett a szülői 
munkaközösség és a diákönkor-
mányzat is. Segítségükkel kerék-
pártárolót állítottunk fel, PET-
palack zsugorító gépet szereztünk 

be, komposztálókat helyeztünk 
üzembe. A környezetvédelmet 
a tananyag részévé tettük; élet-
mód-vetélkedőket és környezet-
védelmi versenyeket rendezünk, 
tanulmányi kirándulásokat szer-
vezünk. Emellett igyekszünk 
energiatakarékosan mûködtetni 
az iskolát, izzóinkat lehetőség 
szerint energiatakarékosra cserél-
tük, a csapokra fogyasztáscsök-
kentő szûrőt szereltettünk fel 
– sorolta az elmúlt esztendőkben 
elért eredményeket Kiss Ilona 
igazgatóhelyettes, hozzátéve: 
mindez az ökoiskola címhez ele-
gendő volt, az örökös tagsághoz 
azonban ennél több kellett. 

– Vállaltuk, hogy 2014-2015-
ben a fenntarthatóság témakör-
ében kiadványokat készítünk és 
konferenciákat rendezünk, ezen 
kívül képzéseken veszünk részt. 
Ebben a tanévben megrendezzük 
az ökoiskolák diáktalálkozóját, és 
a Comenius program keretében 
külföldi iskolák diákjaival dolgoz-
nak együtt tanulóink – vette át a 
szót Ságiné Solymossy Szilvia, az 
iskola öko-csoportjának vezetője. 

– Ezek bizony nehezebb felada-
tok, mint amiket korábban vállal-
tunk és végrehajtottunk, hiszen 
azoknál a két kezünk munká-
jára volt szükség, míg ez utób-
biak komoly szervezést igényel-
nek – hangsúlyozta a tanárnő. 
Hozzátehetjük: költségesebbek 
is. Az örökös ökoiskola címmel 
pénz nem jár, igaz, vannak olyan 
pályázatok, amelyekre csak öko-
iskolák pályázhatnak. Így juthat 
a tervei megvalósításához szük-
séges forráshoz a Teleki iskola 
is. Programjaik zömét egyébként 
szülői hozzájárulásokból fede-
zik.

– Szerencsére a gyerekek, és 
rajtuk keresztül a szülők is öröm-
mel csatlakoznak a programja-
inkhoz, akár szemétgyûjtésről, 
akár fa- vagy virágültetésről van 
szó. A közösségi munka nálunk 
még nem veszett ki – mondta 

mosolyogva Varga Jánosné. 
A friss nyugdíjas igazgatónő sze-
rint nemcsak a gyerekek, hanem 
a szülők is nevelhetők, formál-
hatók. 

Érdemes körbesétálni az iskola 
udvarán. A tágas, több részből 
álló udvar tele van növények-
kel, ezek egy részét már a gye-
rekek ültették. Minden osztály-
nak külön kis területe van, amit 
rendben tart, ahová ültet. Az 
ablakpárkányokban tavasszal 
növények virulnak, a gyerekek 
babot csíráztatnak, madáretető-
ket készítenek. Múlt ősszel fát 
ültettek, most tavasszal új kom-
posztálókat üzemelnek majd be. 
Az iskola folyosói is tele vannak 
virágokkal, melyek megszépítik, 
-fiatalítják a régi épületet. 

Az ide járó gyerekek nemcsak 
virágokat, cserjéket, fákat ültet-
nek, hanem zöldségeket is, igaz, 
nem az iskola kertjében, hanem 
otthon, a Vesd bele magad! prog-
ram keretében. Az iskola száz 
csomag vetőmagot kapott, ame-
lyet az alsó tagozatosok és szüle-
ik vetettek el.

– A gyerekek fotókkal doku-
mentálták a kikelt zöldség életét, 
egészen a betakarításig. Nagyon 
jó visszajelzéseket kaptunk a diá-
koktól, akik közül sokan még 
rajzokat is készítettek az általuk 
nevelt zöldségekről – emlékezett 
vissza Ságiné Solymossy Szilvia. 

Az első érdi örökös ökoiskolá-
ban márciusban megkezdődnek 
az „iskolanyitogató” rendezvé-
nyek; akkor a leendő elsősök és 
szülei is megláthatják, milyen az 
élet egy olyan iskolában, ahol a 
környezeti nevelés, illetve a kör-
nyezetvédelem a mindennapok 
része, ahol természetes a szelek-
tív hulladékgyûjtés és az energia-
takarékosság; külföldi iskolákkal 
közös projekteken dolgoznak a 
tanulók, és nemcsak az iskola, 
hanem Parkváros megszépítésén 
és kitakarításán is munkálkod-
nak. Ádám Katalin

Madáretetõ és komposztáló kint, elemgyûjtés és energiatakarékosság odabent

Örökös ökoiskola lett a Teleki
Negyven iskola nyerhetett el 2013-ban örökös ökoiskola címet – köztük egy érdi 
intézmény, a Teleki Sámuel Általános Iskola. A tanúsító oklevelet idén január 25-én 
vehették át az iskola képviselõi: Varga Jánosné nyugdíjas igazgató, illetve Ságiné 
Solymossy Szilvia tanárnõ. Õket kérdeztük arról, mit jelent ez a cím, és miben más 
az ökoiskola.

Mirõl ismerszik meg egy ökoiskola kertje télen? Többek közt a kerékpártárolóról, szelektív hulladékgyûjtõrõl, 
madáretetõkrõl
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Varga Jánosné nyugdíjas igazgató és Ságiné Solymossy Szilvia, az öko-csoport vezetõje az 
örökös ökoiskola címet tanúsító oklevéllel

Ságiné Solymossy Szilvia vette át a Teleki képviseletében az örökös ökoiskola címet tanúsító 
oklevelet (forrás: www.ofi.hu)

Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
az Érdi Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola 2014.  
március 25-én, kedden 

12,00-től 18,00 óráig zenei 
meghallgatást tart  

a 2013/2014-es tanévben, 
emelt szintű ének-zenei 

oktatásra jelentkező, első 
osztályos tanulók részére. 

Szeretettel várjuk  
gyermekét és Önt  

intézményünkben!

Intézményünk 2014. 
március 25-én, szerdán 
8,00-10,00 óra között nyílt 

napot tart az alsó tagozatos, 
március 26-án, kedden 

8,00-10,00 óra között a felső 
tagozatos szülők részére.

Minden érdeklődőt  
szeretettel várunk!

Maitz Ferenc 
igazgató

Helyi szolgáltatók

Hirdetni szeretne?
+36 1 814 4767 +36 20263 2514
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Január végén megérkezett az 
igazi tél, hóval, faggyal, örömet 
hozva a gyerekeknek, bosszúsá-
got az autósoknak. T. Mészáros 
András múlt szerdai sajtótájé-
koztatóján elmondta: az ÉKFI 
szükség szerint takarítja és 
sózza az utakat.

– Először a tömegközlekedé-
si útvonalakat tisztítják, majd 
a többi aszfalt utat. Mivel az 
utóbbi esztendőben jelentő-
sen megszaporodtak a szilárd 
burkolatú útjaink, elképzelhe-
tő, hogy csak később kerül sor 
egyes szakaszokra. Az utak 
takarítása mellett a baleset-
mentes közlekedéshez odafi-
gyelésre, óvatosságra és a téli 
gumi használatára is szükség 
van – jegyezte meg a polgár-
mester, aki beszámolt arról is, 
hogy február 23-án elindul az 
ÉRD FM 101.3 rádió, amelynek 
frekvenciáját az Érd Tv nyerte 
el. T. Mészáros András remé-
nyét fejezte ki, hogy az új rádió 
sikeres lesz, és az itt élők tetszé-
sével találkozik majd. 

– Szeretném felhívni a figyel-
met egy háromnapos programra 
is, amely a helyi gazdaságfej-
lesztési tervvel összhangban 
kerül megrendezésre. Ez az Érdi 
Nyitnikék Kiállítás és Vásár, 

amelyet március 21., 22., 23-án 
a Pest Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint az Érdi 
Ipartestület rendez a helyi és 
környékbeli vállalkozóknak. 
Többen emlékezhetnek az Érdi 
Expóra, amelyet több mint egy 
évtizede rendeztek meg utoljára 
– ehhez a hagyományhoz nyú-
lunk most vissza. Reméljük, a 
helyi vállalkozók, kézmûvesek, 
iparosok sikeresen mutatkoz-
hatnak be az 1700 négyzetmé-
teren. Egy-egy kiállító számára 
4 négyzetméter nagyságú stan-
dot biztosítanak majd a szer-
vezők, ahol termékeiket, szol-
gáltatásaikat megmutathatják. 
A rendezvény különlegessége, 

hogy a bérleti díjat a rendezők 
magukra vállalják, így a résztve-
vőknek ezzel a költséggel nem 
kell számolniuk – mondta a 
polgármester, hozzátéve: mivel 
várhatóan nagy lesz az érdeklő-
dés, a szervezők választják ki a 
jelentkezők közül azokat, akik 
lehetőséget kapnak a részvé-
telre. A jelentkezéseket beérke-
zésük sorrendjében vizsgálják 
(a végső határidő február 28.), 
emellett előnyben részesülnek 
a helyi vállalkozók, kiállítók, 
illetve az önkéntes kamarai tag-
sággal rendelkezők. Érdemes 
még kiemelni, hogy a látoga-
tóknak sem kell belépőt válta-
niuk, ingyen vehetnek rész a 

különféle szakmai és kulturális 
programokon, és válogathatnak 
a helyi, megyei, vagy az ország 
más részéről, illetve a határon 
túlról érkező kiállítók termé-
kei között. Aki vállalkozóként 
érdeklődik az Érdi Nyitnikék 
Kiállítás és Vásár iránt, az 
alábbi e-mailcímeken érdek-
lődhet: polyak.agi@pmkik.hu 
(dr.Kupcsokné Polyák Ágnes 
Antónia, Önkormányzati és 
Kárpát Régiós referens, PMKIK), 
illetve farkas.maria@pmkik.
hu (Farkas Mária, Kézmûipari 
Tagozat titkára, PMKIK).

T. Mészáros András végezetül 
azt is elmondta: az 1997-ben ala-
kult érdi Összefogás Egyesület 
határozottan tiltakozik az ellen, 
hogy a baloldali ellenzéki pár-
tok az összefogás nevet adták 
pártszövetségüknek.

– Egyesületünk azért jött 
létre, hogy a polgári értékeket 
maguknak vallóknak legyen 
egy ernyőszervezete, amely 
meg tud szólalni a nyilvánosság 
előtt. 1998-ban az Összefogás 
Egyesület indult a választásokon 
is, elég sikeresen. Az egyesület 
azóta is mûködik, és soha nem 
a baloldalt, soha nem a „gyur-
csányista” együttmûködést 
jelentette. A bírósághoz, illetve 
a választási bizottsághoz fordu-
lunk annak érdekében, hogy a 
Gyurcsány-koalícióba tömörült 
együttmûködést tiltsák el az 
összefogás név használatától. 
Érden az összefogás továbbra 
is a polgári összefogást jelen-
ti, nem pedig a maffia-balol-
dalt – zárta szavait T. Mészáros 
András, az egyesület elnöke. 

 Ádám Katalin

Nyitnikék: 75-80 jelentkezõnek biztosítanak teret
Csóli Csabának, az Érdi Ipartestület ügyvezető igazgatójának régi álma valósul meg a Nyitnikék 
vásárral. Mint lapunknak elmondta, régóta szeretett volna egy olyan fórumot, ahol bemutatkoz-
hatnak a helyi kistermelők, akik a multicégek mellett nem jutnak lehetőségekhez.

– Szerencsére az önkormányzat és az iparkamara felkarolta az ötletet. Számításaink szerint 
75-80 jelentkezőnek tudunk standot biztosítani, emellett tíz nagyobb szervezetnek adnánk bemu-
tatkozási lehetőséget (például iskoláknak, a szakrendelőnek, a Földrajzi Múzeumnak, önkor-
mányzatnak stb.). A jelentkezések elbírálásánál figyelembe vesszük azt is, hogy a rendezvény 
minél színesebb legyen, és Érd, illetve a környék termelőinek keresztmetszetét adja. Megemlíteném 
még azt is, hogy a jelentkezők kiválasztásánál a termelő, és nem a szolgáltató szektort szeretnénk 
előnyben részesíteni – hangsúlyozta Csóli Csaba, aki nagyon fontosnak tartja, hogy az érdiek meg-
ismerkedhessenek a helyi termelőkkel, és az általuk képviselt értékekkel, minőséggel.

Nyolcvan kiállító mutatja be portékáit az érdi expón

Évtizedes szünet után Nyitnikék
Feleleveníti a város az Érdi Expo hagyományait - évtizedes szünet után. Az Érdi 
Nyitnikék Kiállítás és Vásárt március 21-tõl 23-ig rendezik a sportcsarnokban. A 
kiállítók ingyen kapnak bemutatkozási lehetõséget, jelentkezni február végéig lehet 
– hangzott el a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón. T. Mészáros András 
beszélt az új érdi rádió elindulásáról is.

T. Mészáros András ismertette a hóeltakarítás menetét – elõször a tömegközlekedési utakat tisztítja az ÉKFI
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Felhívás

az avarégetés  
szabályainak betartására

Érd Megyei Jogú Város Jegyzõje felhívja a lakosság figyelmét az ava-
régetéssel kapcsolatos jogszabályok fokozott betartására.

Érd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének az ingatlanok 
és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló 23/2005. (VII. 01.) 
számú önkormányzati rendelete alapján:

Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tûzrakó helyen és 
telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a kör-
nyezetet ne károsítsa, és az égetés hõsugárzása kárt ne okozzon.

Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, 
állati eredetû, illetve ipari eredetû hulladékot (pl. PVC, veszélyes 
hulladék).

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelõberendezést használni csak 
úgy lehet, hogy az a környezetére tûz- vagy robbanásveszélyt ne 
jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelõberendezést 
õrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szük-
ség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

A tüzelés, a tüzelõberendezés használatának színhelyén olyan 
eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyek-
kel a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg a tûz eloltható.

A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a tûzvédelmi 
elõírások betartásával elégethetõ.

Az avar és kerti hulladék égetése a város egész területén minden 
év

február 15. és április 30., 
valamint október 15. és november 30. között engedélyezett.

Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelõzõ 
napon délután 16 óra után, illetve, ha az illetékes miniszter fenti 
idõszakban tûzgyújtási tilalmat rendel el.

Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelõk, hitéleti 
középületek, az iskolák és óvodák, szociális intézmények 100 m-es 
körzetében munkanapokon 18,00 óra elõtt, valamint hitéleti köz-
épületek esetében a szertartások ideje alatt is.

Érd Felsõ-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az avar 
és kerti hulladék égetése. Az avar és kerti hulladék égetésére csak 
vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertõzéskor kerülhet 
sor.

A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi együtt-
élés alapvetõ szabályairól, valamint ezek megszegésének 
jogkövetkezményeirõl szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati ren-
delet alapján

50.000,- Ft-ig terjedõ helyszíni bírság,
illetve 150.000,- Ft-ig terjedõ közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos elõírásokat 
– mindannyiunk egészségének megóvása érdekében – önként tel-
jesítsék.

A Polgármesteri Hivatal az illegális égetések felderítésében szá-
mít a lakosság segítségére is. Kérjük, hogy aki illegális, vagy nem a 
fenti jogszabályoknak megfelelõ égetést észlel, az jelezze a Hivatal 
23/522-300 (241-es mellék) telefonszámán, vagy személyesen az 
Érd, Alsó utca 3. szám (Polgárok Háza) alatt.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyzõ

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

programok
2014. február 10 – 16.

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 10. hétfő 17 óra 
Genetika vagy viselkedési min-
ták? Mit tehetünk gyermeke-
inkért, unokáinkért, hogy ne 
cipeljék a „ keresztünket”.
Előadó: Albert Enikő

Duna–Art Fotó Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi 
06-20/ 411-3673
Február 11. kedd 18 óra 
Éves kiállításaink témáinak 
egyeztetése, képértékelés

Kern Péter Kaktuszkör
http://
www.erdikaktusz.eoldal.hu/ 
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2
Információ: Libnárné Herczeg 
Ilona 06-20/ 517-1130
Február 13. csütörtök 17 óra
A kaktuszok és az orchideák 
összeférhetősége 

Előadó: Horváth Ferenc ker-
tészmérnök 

Kézműves Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Február 15. szombat 10 óra
Horgolás közkívánatra
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit
Belépő: 300 Ft.

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

Kiállítások:

Az előtéri kiállítótérben
Kézzel alkotott orchideák
Polgár Ágnes kiállítása
A fotógalériában
Egy bükki kirándulás képei
A Duna-Art fotóklub kiállítása
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 János 
06 30/948-0235

„Színház az egész világ!” 
III/1.
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
A 3 alkalmas bérlet ára 7000 Ft, 
alkalmi belépőjegy: 2800 Ft

Programelőzetes:

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

A  gyermekkönyvtár  
programja

Február 11. (kedd) 14 órától
Kreatív kedd. Játékos kézmű-
ves foglalkozás kicsiknek és 
nagyoknak. Bálint-nap
Ajándékötletek
Részvételi díj: 100 Ft
Február 12. (szerda)
Kazinczy „Szép Magyar 
Beszéd” verseny 
13 órától  5-6. évfolyam
15 órától  7-8. évfolyam

Mackó napok  
a Gyermekkönyvtárban
Február hónapban megren-
dezésre kerülnek a hagyo-
mányos Mackó napok a 
Gyermekkönyvtárban, hogy 
így ünnepeljük mi is a medvék 
előbújását.

Játékos foglalkozások

Ismerkedés a mackók fajtáival
Óvodás és iskolás csoport 
jelentkezését várjuk a Mackó 
napok alkalmából egy mackós 
foglalkozásra az alábbi elérhe-
tőségeken:
Telefonon: 
 06-23-365-470, 2. mellék
E-mailben: gyk@csukalib.hu
Személyesen:  
a Gyermekkönyvtárban

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

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

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

Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h

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

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

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

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

23/360-143
Nyitva: H-P: 10-18 óráig

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 10. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Fény-Kép
15:00 Négyszemközt 
15:20 Érdi Panoráma
15:50 Fogadóóra
16:25 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

17:00 Polgár-társ
17:30 Magyarok Afrikában 5/1.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

18:10 Négyszemközt 
18:30 Kapocs 10/6.  

ismeretterjesztő, gasztronómiai  
és kulturális filmsorozat 20’ 

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:40 Kézilabda-mérkőzés
21:10 Magyarok Afrikában 5/1.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

február 11. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

08:50 Fény-Kép
09:20 Négyszemközt
09:40 Kézilabda-mérkőzés
11:10 Kapocs 10/6. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 
14:50 Híradó
15:10 Fény-Kép
15:40 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

16:10 Négyszemközt
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/44. 
17:35 Kapocs 10/6. ismeretterjesztő, gasztronó-

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

Nemes Tibor filmje 29. 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 29. rész 
20:45 Híradó
21:10 Bibliai Szabadegyetem 90/44. 
22:10 Négyszemközt ism.
22:30 Fény-Kép

február 12. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 Magyarok Afrikában 5/1. magyar isme-

retterjesztő filmsorozat, 40’ rendező: 
Cséke Zsolt 

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

10:20 Polgár-társ
10:55 Bibliai Szabadegyetem 90/44. 
11:55 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 29. rész 
15:00 Híradó
15:20 Fény-kép
15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 90/44. 
17:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:40 Négyszemközt 
18:00 Polgár-társ
18:30 Kapocs 10/6. ismeretterjesztő, gasztronó-

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

beszélgetés aktuális témákról
19:40 Mozgás, sportmagazin
20:10 Magyarok Afrikában 5/2.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:50 Híradó ism.
21:10 Mozgás ism.
21:40 Négyszemközt ism.
22:00 Kapocs 10/6. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 

február 13. 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 29. rész 
10:10 Polgár-társ
10:40 Magyarok Afrikában 5/2.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

11:20 Négyszemközt
14:40 Híradó

15:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 29. rész 

15:30 Négyszemközt 
15:50 Fény-Kép
16:20 Polgár-társ
16:50 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

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

17:25 Négyszemközt 
17:45 Mozgás
18:15 Magyarok Afrikában 5/2.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

19:00 Híradó 
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:40 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:10 Bibliai Szabadegyetem 90/45. 
21:10 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 29. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

február 14. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/45. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok Afrikában 5/2.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 29. 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 5/2.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:10 Négyszemközt 
17:30 Mozgás
18:00 Polgár-társ
18:30 Kapocs 10/6. ismeretterjesztő, gasztronó-

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

beszélgetés aktuális témákról
19:40 Mozgás
20:10 József Szamoáról (1997) 

magyar dokumentumfilm 39’  
rendező: Cséke Zsolt

20:50 Híradó
21:10 Bibliai Szabadegyetem 90/45. 
22:10 Négyszemközt
22:30 József Szamoáról (1997)  

magyar dokumentumfilm 39’  
rendező: Cséke Zsolt

február 15. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai 

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

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Négyszemközt
15:20 Mozgás
15:50 Magyarok Afrikában 5/2.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:30 Négyszemközt
16:50 Bibliai Szabadegyetem 90/45. 
17:50 Fény-kép
18:20 Ízőrzők Bajna, 50/48. 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 29. rész 
20:30 Magyarok (1977)  

magyar film (107’) rend.: Fábri Zoltán  
fsz.: Koncz Gábor, Pap Éva 

22:20 Érdi Panoráma

február 16. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/45. 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai maga-

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai maga-

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/45. 
17:00 Magyarok (1977) magyar film (107’)  

rend.: Fábri Zoltán  
fsz.: Koncz Gábor, Pap Éva 

18:50 József Szamoáról (1997) 
magyar dokumentumfilm 39’  
rendező: Cséke Zsolt

19:30 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 30. rész 

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

2014. február 10 – 16.
Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Az

Közönsége kedvéért a hosszú, 
sok évtizedes énekesi pályájá-
nak kezdeteire is visszaemlé-
kezett a mûvésznő. A 2000-től 
Érden élő Madarász Katalin 
jókedvûen mesélt a legelső rádi-
ós felvételek körülményeiről, 
emlékezetes fellépéseiről, kül-
földi útjairól, és természetesen a 
népdal meg a magyar nóta sze-
retetéről is. Az énekesnőt Nida 
Judit, a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Zenei Könyvtárának 
munkatársa faggatta – volna, 
ám szinte nem is volt szükség 
kérdésekkel segíteni őt az emlé-
kezésben, mert az est vendégé-
ről hamar kiderült, hogy majd-
nem annyira szeret mesélni is, 
mint énekelni. Õszinte szere-
tettel emlékezett meg azokról 
az emberekről, akik segítették 
a pályáját, és akikkel hosszú 
éveken keresztül együtt énekelt, 
az országot és számos távoli 

államot bejárva. „Madarász 
Katalin egész lényében, egyé-
niségében, hangjában, modo-
rában, ízlésében és gesztusai-
ban ízig-vérig a magyar ember 
érzelemvilágának leghitelesebb 
kifejezője.” – olvashatjuk róla 
az egyik internetes ki-kicsodá-
ban, és mindezt a Zenei klub 
érdeklődői személyesen is meg-
tapasztalhatták. 

Az énekesnő Túrkevén szü-
letett, 1934. január 23-án. Nem 
véletlenül lett egyik kedvenc 
dala a „Túrkevei zöld erdőben 
születtem”, amit majdnem 
mindig elénekel közönségé-
nek. Pályafutása alatt sokszá-
zas tömeg előtt éppúgy énekelt, 
mint kisebb közösségeknek, 
de az utóbbiak társaságában 
mindig „otthonosabban” érzi 
magát, mert könnyen megtalálja 
velük a hangot, hamar kideríti, 
milyen dalokat szeretnének hal-

lani. A kulisszatitkokról annyit 
elárult, hogy soha nincsenek 
előre felépített, kész mûsorai, 
hanem az adott helyszínen 
dönti el, milyen dalok kerülje-
nek elő széles repertoárjából. 

– Egy „rendes mûvész” felké-
szül a fellépésre – mondta – én 
meg csak sokat, és állandóan 
gyakorolok, de nincsenek kész 
mûsoraim. 

 A kapcsolata a népzenével 
a tánccal kezdődött, néptáncos 
volt, amikor egy fellépést köve-
tően egy riporter – máig sem 
derült ki számára, ki volt az 
– szólt Madarász Katalin édes-
anyjának, hogy menjen meg-
hallgatásra a rádióba. A Honvéd 
Együttes, majd a Rajkó zene-
kar állandó énekese lett. Toki 
Horváth Gyula és Lakatos 
Sándor cigányzenekarával egy 
csapásra ismertté vált. Bár nem 
sok pénzt keresett vele, de ren-
geteg csodálatos élménye volt, 
és olyan országokban járt, ahová 
soha nem vitte volna az útja, 
hiszen így jutott el Amerikába, 
Ázsiába sőt, még Szibériába 
is! Madarász Katalin elárulta: 
bármit szívesen tanult, csak az 
éneket nem! 

– Egyszerûen nem akartam 
azt, hogy valaki beleszóljon 
abba, mikor és hogyan vegyek 
levegőt, hogyan szuszogjak, 
amikor énekelek – mesélte 
nevetve. Főként a népdalokhoz 
vonzódott, a táncdalok soha 
nem álltak annyira közel hozzá. 
A zeneelmélet azonban érde-
kelte, és saját magától jött rá, 
hogyan kell lekottázni a dalo-
kat. Nyolcéves korában kapott 
először egy „gombharmonikát”, 
amelyen pillanatok alatt megta-
nulta eljátszani a kedvenc dala-
it. Talán innen van a harmonika 
iránti szeretete. Később a lány-
iskolában János vitéz szerepét 
kellett eljátszania, és egyetlen 
este alatt, teljesen egyedül meg-
tanult furulyázni, legalábbis az 
előadáshoz szükséges dalt más-
nap szépen eljátszotta. 

– Semmi közöm a hivatásos 
énekesekhez, mert én mindent 
a magam módján teszek, és úgy, 
ahogy nekem megfelel – fogalma-
zott – Először Madarász Katalin, 
énekes és nótaénekes, így emle-
gettek, de egy idő után már csak 
nótaénekesként ismertek. Nem 
helyeslem – fûzte hozzá –, hogy 
két táborra osztják ezt a mûfajt, 
mert a nóta az újabb kori nép-

dalokból alakult ki. A nótát 
azonban sokan lebecsülik, tart-
va attól, hogy kiszorítja a nép-
dalt, ugyanis „sematikusabb” és 
könnyedebb szerkezetû mûfaj. 
Mégsem kell félteni a népdalo-
kat, mert az érték mindig meg-
marad. A magyar nóta talán a 
népi muzsika „könnyûzenéje” 
– hangsúlyozta a mûvésznő. 

1956-ban végzett a főiskolán, 
majd a külkereskedelemben 
helyezkedett el, de hamar rájött, 
hogy nem neki való az a munka. 
Később a MÁV-hoz került, ott 
ismerte meg Gaál Gabriellát, aki-
vel rengeteget énekeltek együtt. 
A kérdésre, hogy vannak-e 
fiatalok, akik érdeklődnek, és 
szívesen tanítaná őket, foglal-
kozna velük, Madarász Katalin 
azt a választ adta, hogy a saját 
módszerét nem tartja érdemes-
nek tanítani, hiszen ő nem a 
megfelelő példakép azzal, hogy 
mindig elkerülte az énektanu-
lást. A fiataloknak azt javasolja, 
tanulják meg a tananyagot, ne 
kerüljék ki az énekórákat. Neki 
ugyan kedvére volt, hogy bár 
sokat gyakorolt, de nem vett 
igénybe énektanárt, mégsem ez 
a követendő példa – mondta. 
Persze, bárhová ment, mindig 
szívesen énekelt a közönségé-
nek, mert az emberek szere-
tik viszont hallani a jól ismert 
dalokat, nótákat. Bármi érte az 
életben, az éneklés mindig átse-
gítette a legnehezebb pillanato-
kon. Nem véletlenül mondják, 
hogy „nem fél az, aki énekel!” 

– Bennünket is, akik éneke-
si pályára léptünk, ugyanannyi 
szenvedés és baj ér, mint min-
denki mást, de mi a zene és az 
ének segítségével talán köny-
nyebben átvészeljük ezeket az 
időszakokat, mert az, aki éne-
kel, legalább éneklés közben 
nem fél. Az embernek azt kell 
énekelni, amit érez. A nóták 
erre mindenképpen alkalmasak 
– állapította meg, majd elme-
sélte, hogyan jutott ki Genfbe, 
ahol a televízióban a magyar 
kisebbségnek énekelt, és hirte-
len rádöbbent arra, hogy eze-
ken az újszerû „népdalokon” 
egyáltalán nincs mit szégyellni, 
mert roppant gazdag a dallam-
világuk.

Miután mindezt elmond-
ta Madarász Katalin vállára 
vette a harmonikát, és – aho-
gyan erre utalt is – ott hely-
ben „össze is állította” az est 
zenei részét. Egyik dal hozta 
a másikat, és pillanatok alatt 
sikerült a közönséget is bevon-
ni a közös nótázásba. A vidám 
hangulatú Zenei klub végén 
Sebestyénné Majchrowska Ewa, 
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
igazgatója, megköszönve a 
szép estét, az intézmény és a 
közönség nevében felköszön-
tötte Madarász Katalint 80-ik 
születésnapja alkalmából. 

 Bálint Edit

A nyolcvanéves Madarász Katalin volt a Zenei klub vendége

Aki énekel, az nem fél
Bennünket is, akik énekesi pályára léptünk, ugyanannyi szenvedés és baj ér, mint 
mindenki mást, de mi a zene és az ének segítségével talán könnyebben átvészel-
jük ezeket az idõszakokat, mert az, aki énekel, legalább éneklés közben nem fél 
– hangsúlyozta Madarász Katalin népdal és nótaénekes, akit január 30-án rajongói 
és tisztelõi nyolcvanadik születésnapja alkalmából köszöntöttek városunk a Csuka 
Zoltán könyvtárban.

Az énekesnõ szívesen mesélt pályájának kezdeteirõl, utazásairól, fellépéseirõl

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Telt ház volt a Zenei Könyvtár klubestjén

Amint elõkerült a harmonika, a 
dalok is jöttek egymás után, nem 
kellett elõre megtervezni, milyen 
mûsorral kedveskedjen az est 
közönségének

Isten éltesse, és énekeltesse sokáig!



éve dolgozik a létesítmény fel-
virágoztatásán. Mivel a megál-
lapodást közvetlenül a beszél-
getésünk előtt kötötték, arról, 
hogy a nyugdíjasok milyen fel-
tételekkel jogosultak a jegyekre 
és hogyan vehetik át azokat, 
később számolunk majd be. 

– Nemcsak az érdi nyugdíja-
soknak, hanem minden itt élő-
nek szeretnénk kedvezményt 
nyújtani: az Érdi Újság olvasói-
nak érdemes kivágniuk és elten-
niük ezt a cikket, ugyanis április 
30-ig az ezt felmutató vendég 
tíz százalék engedményt kap 
a belépő árából – fûzte hozzá 
Fülemen Róza. 

A turisztikai szakértő hatal-
mas fejlesztéseket tervez a ter-
mál hotelt illetően – ezek azon-
ban nem rövid, hanem hosszú 
lejáratú, több év alatt megvaló-
suló tervek.

– Húszmilliárdos, részben 
uniós finanszírozású projektről 
van szó, amelynek keretében 
egy 140-160 szobás, négy-

ötcsillagos létesítményt szeret-
nénk létrehozni. A hangsúlyt a 
gyógyturizmusra helyeznénk, 
felhasználva a termálvíz kínálta 
lehetőségeket. Ez az új központ 
három országos egészségügyi 
intézményt szolgálna ki, emel-
lett a fogászattól a kozmetoló-
giáig számtalan kezelést nyújta-
nánk. Kiemelt szerepet kapná-
nak a távol-keleti gyógymódok 
is, de alkalmaznánk magyar spe-
cialitásokat, orvosi találmányo-
kat is. Mivel az érdi termálvíz 
ivókúrákra is kiváló, palackozó 
üzemet is tervezünk, és szeret-
nénk terjeszkedni is. Terveink 
közt szerepel egy kikötő, illetve 
szabadtéri, Duna-vizes strand 
is. Az önkormányzat támogatja 
elképzeléseinket; meg fogjuk 
találni a lehetőséget arra, hogy 
a Termál Hotel és Érd önkor-
mányzata közösen induljon el 
pályázaton, és egymást kölcsö-
nösen segítve megvalósíthatjuk 
azt a projektet, ami nemcsak 
a hotelnek, hanem a városnak 
is nagyon sok előnnyel járna. 
Gondolok itt az iparûzési és 
ingatlan adó bevételre, illetve 
arra, hogy a gyógykomplexum 
kétszáz embernek adna mun-
kát, és fellendülne a városban 
a turizmus is. Ilyen nagysza-
bású, termálvizes gyógycent-
rum ugyanis jelenleg nincs még 
az országban – hangsúlyozta 
Fülemen Róza, aki utalt arra is: 
a projekt kiválóan illeszkedne 
az unió Duna-stratégiájába.

– A sikeres pályázáshoz önerő 
is szükséges. Mivel ez min-
taprojekt lehet Magyarországon, 
remélem, az illetékes kormány-
zati szervektől megkapjuk azt 
a támogatást, ami szükséges a 
pályázat elindításához, és be tud-
juk bizonyítani, hogy a gyógy-
fürdők és a helyben lévő egész-
ségügyi szolgáltatók egymásra 
hangolt tevékenysége sikertörté-
net lehet, a minőségi gyógyter-
mál-turizmus pedig a gazdaság 
húzóágává válhat – zárta szava-
it Fülemen Róza, hozzátéve: a 
sokféle igényt kielégítő, külföldi 
vendégekre is alapozó központ 
nemcsak a gyógyulni vágyó-
kat, hanem az egészségüket 
megőrizni, vagy kikapcsolódni 
kívánó embereket, családokat is 
várná, és ugyanúgy nyitva állna 
az érdiek előtt, mint most. 

 Ádám Katalin
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Nyáron gyerekzsivaj veri fel a 
csendet, most azonban csak a 
használaton kívül álló medence 
vize csobban néha. Aki benéz 
a kerítésen, azt hiheti: télre 
bezárt a termál fürdő – pedig ez 
nincs így, a falakon belül zajlik 
az élet, csak épp fedett terüle-
ten lehet kikapcsolódni, gyó-
gyulni a hideg téli hónapokban. 
Sokan orvosi javaslatra érkez-
nek, másokat a wellness-szol-
gáltatások csábítanak, hiszen a 
fürdő- és ivókúra mellett sza-
una, sókamra, pezsgőfürdő, 
 masszázs várja a vendégeket. 

– Több vendégünk érdeklő-
dik telefonon, hogy nyitva tar-
tunk-e télen. Természetesen 
igen, sőt, különleges akcióikat 
is indítottunk. Egynapos pihenő 
ajánlatunkkal várjuk a baráti 
társaságokat, nyugdíjas cso-
portokat, klubokat; a nyugdí-
jasoknak márciusig rendkívüli 

kedvezményt adunk a szoba-
árból; honlapunkon tíz száza-
lékos kedvezményt biztosító, 
kinyomtatható kupont találnak 
az érdeklődők, aki pedig vala-
melyik szállásfoglaló honlapon 
keresztül foglal szobát nálunk, 
még nagyobb kedvezményt 
kaphat csomagárainkból. Itt 
érdemes megjegyezni azt is: a 
vendég nemcsak szállást kap 
a szoba áráért, hanem ingye-
nes fürdőbelépésre is jogosult. 
Természetesen gondoltunk az 
érdiekre is: megállapodtunk az 
önkormányzattal, hogy a rászo-
ruló érdi nyugdíjasoknak für-
dőjegyeket ad majd a város, így 
azok is eljuthatnak hozzánk egy 
kis regenerálódásra, pihenés-
re, akik orvosi beutalóval nem 
rendelkeznek, a nyugdíjukból 
pedig nem engedhetnék meg 
maguknak – mondta lapunk-
nak Fülemen Róza, aki több 

Az érdi gyógyvíz és hatásai
Ivó- és fürdõkúrára minõsített, magas radontartalmú, palac-
kozható gyógyvíz, mely elsõsorban reumatikus és degeneratív 
elváltozások, köszvényes és neurológiai kórképek, törések, 
zsugorodások, fájdalmas izomgörcsök gyógyítására alkalmas. 
Kiváló hatékonysággal szünteti meg a reflux betegséget. A 
gyógyvíz lúgos kémhatású, semlegesíti a szervezet savasságát.

A várossal együttmûködve, uniós forrásból fejlesztenék a Termál Hotel Ligetet

Termálvizes szállóból különleges gyógyközpont
Húszmilliárdos, részben uniós beruházással az ország elsõ termálvizes gyógycent-
rumává  fejlõdhet  a  Termál  Hotel  Liget.  A  tervekrõl,  lehetõségekrõl,  pályázatról 
Fülemen  Rózával  beszélgettünk,  akitõl  megtudtuk  azt  is,  milyen  tél  végi,  tavaszi 
kedvezmények várják itt az érdieket – egyebek közt ingyenes fürdõjegyek a nyugdí-
jasoknak a városvezetés jóvoltából, és tíz százalékos kedvezmény a belépõjegybõl 
az Érdi Újság minden olvasójának. 

A Termál Hotel Liget téli arca, kívülrõl - falakon belül most is zajlik az élet
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helyi társadalom

Nyáron idekint zajlik a strandélet, télen odabent fürdõzhetnek a vendégek
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  Mosolyra
            váltottuk:)

Erzsébet-utalványával Ön több mint negyedmillió ember,

köztük több mint százezer gyermek üdüléséhez járult hozzá!*

A Kormány által támogatott

* 2012-ben és 2013-banVincze Kornél

Erzsébet-program
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Pályázati kiírás

Esélyteremtõ Ösztöndíjra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Oktatási és Mûvelődési 
Bizottsága a 2/2014.(I.23.)OMB határozata alapján az 
Esélyteremtő Ösztöndíj 2013/2014. tanév II. félévére vonatko-
zó pályázatát a pályázati kiírás szerinti tartalommal ismételten 
meghirdeti. 

A Pályázati kiírás, a Pályázati ûrlap és az Ajánlás nyom-
tatványok Érd város hivatalos honlapjáról (www.erd.hu) 
a Pályázatok, álláshirdetések rovatból letölthetők vagy a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján átvehetők.

 Oktatási és Mûvelődési Bizottság

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tanulmányi Ösztöndíjban részesülő 
tanulókat, hallgatókat, hogy az „Érd Megyei Jogú Város 
Tanulmányi Ösztöndíj” pályázatáról szóló 13/2004. (IV. 
28.) önkormányzati rendelet 11.§ alapján „ …A félévi vizs-
gák után az ösztöndíj folyósításához a tanulói jogviszonyt 
február 28-ig igazolni kell.

5. § (6) A tanév második félévére az ösztöndíj további 
folyósításához a benyújtási határnapot követően beérke-

zett/postára adott igazolásokat érvénytelennek kell tekin-
teni. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.”

Az igazolásokat (iskolalátogatási igazolás vagy hall-
gatói jogviszony igazolás) a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (Érd, Alsó u. 
3., Polgárok Háza fsz.) személyesen, vagy postai úton a 
Polgármesteri Hivatal Humán Iroda címére (2030 Érd, 
Alsó u. 1.) küldeni.

 Oktatási és Mûvelődési Bizottság

A hétvégi enyhülés esőt, illet-
ve ónos esőt hozott, éjszakai 
fagyásokkal, sok-sok balesetve-

széllyel. Az autók csúszkáltak a 
mellék utakon, gyalogosok a jár-
dákon, de a fő utakon nem volt 

probléma. A sózás nem maradt 
el, ennek köszönhetően a távol-
sági buszok menetrendszerûen 
közlekedtek, az elmúlt hetek-
ben többször utazva Érdről 
Budapestre és vissza, semmi 
ok nem lehetetett a panaszra 
– a jármûvek pontosan jöttek 
és pontosan érkeztek meg a cél 
állomásokra. Ugyanezt tapasz-
talhattuk a vasúti közlekedés-
ben is, pedig a sínek között és 
mellett hófehér szőnyeg terült 
el. A fagy a váltóknak nem tesz 
jót, mégis mûködtek, a vonatok 
rendre a megadott időre futot-

tak be Érd felsőre, illetve alsó-
ra, Budapestig és onnan vissza 
– nem lehetett panasz a vasútra 
ebben az időszakban… (Csak 
zárójelben jegyzem meg, néha 
jobb időben, többször késnek a 
vonatok!)

Az elmúlt hetek téli, fagyos 
időszakát és a szombat-vasár-
napi ónos esőt, esőt, az elő-
rejelzések szerint hamarosan 
felmelegedés, tíz fok feletti 
hőmérséklet követi. Ez remél-
jük, a menetrend betartásán 
csak tovább javít…

 (temesi) 

Meghívó
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)  

Érdi szervezetének vezetősége szeretettel 

meghívja Önt, kedves családtagjait  

és ismerőseit

2014. február 19-én (szerdán) 18 órakor  
kezdődő rendezvényére:

MAGYARORSZÁG  VÁLASZTÁSOK  ELŐTT

Előadó: Bayer  Zsolt közíró

Helyszín: 

Szepes Gyula Művelődési Központ  

(Érd, Alsó u. 9.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pontosan jöttek-mentek a buszok, vonatok

Hideg, meleg, hó, jég, ónos esõ…
A tél napjai meg vannak számlálva – halljuk a mete-
orológusoktól ezekben a napokban, és egyelõre azt 
tapasztaljuk, hogy az elmúlt egy-két hétben megmu-
tatta a fogát és sok arcát megismerhettük. Átéltünk, 
élünk fagyos napokat, kisebb havazást, ködöt, kapunk 
hideget-meleget, jeget, esõt – és ami még rosszabb, 
ónos esõt. A buszok és a vonatok, dacolva a változó 
idõjárási körülményekkel, kitartóan közlekedtek Érden 
és vonzáskörzetében, sõt meglepõ módon, többnyire 
pontosan is…

A fõútvonalakon a sózásnak köszönhetõen a buszok menetrendszerûen 
közlekedtek
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A kicsit havas, kicsit jeges utak ellenére pontosan jöttek a buszok...

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, vala-
mint 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 telepü-

lésen lakcímmel 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 szavazat-
számláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra 
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. A szavazatszámláló bizottság 
választott tagját a jegyző javaslatára a Közgyûlés választja meg. Kérem, hogy aki mun-
kájával az ismertetett feltételek alapján szívesen segítené a választások helyi lebonyolí-
tását, 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 elhe-
lyezni. 

Amennyiben további kérdése van a  06/23/522-374 telefonszámon állunk szíves 
rendelkezésére. 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

információk
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Mivel a történtekkel kapcsolat-
ban többféle verzió is megje-
lent az internetes hírportálo-
kon, megpróbáltunk az legil-
letékesebbeknél, azaz az Érdi 
Rendőrkapitányságon tájéko-
zódni – hiszen érdi rendőröket 
támadtak meg –, de nem jártunk 
sikerrel, mert kiderült, hogy a 
helyi rendőrség nem adhat erről 
információkat, az ügyben a 
Pestvidéki Nyomozó Ügyészség 
folytat eljárást, így csak ők jogo-
sultak nyilatkozattételre. Emiatt 
lapunk munkatársa sem tudott 
meg annál sokkal többet, mint 

ami az MTI-nek adott, hivatalos 
közleményben állt. Eszerint a 
Budakörnyéki Járásbíróság elő-
zetes letartóztatásba helyezte 
azt a három érdi férfit, aki kard-
dal támadt rá az ellenük falo-
pás miatt intézkedő rendőrök-
re – ezt a végzés kihirdetését 
követően közölte a Pestvidéki 
Nyomozó Ügyészség szóvivő-
je. A három, hivatalos személy 
ellen elkövetett erőszakkal gya-
núsított elkövető egyelőre har-
minc napra került előzetes letar-
tóztatásba. Az előzményekről 
pedig annyit lehet tudni, hogy 

a Pilisi Parkerdő Zrt. erdészei 
január 25-én, szombaton tet-
tek feljelentést arról, hogy 
nagy mennyiségû fát loptak el 
a területükről. Az érdi rend-
őrök ekkor kivonultak ahhoz 
a házhoz, ahol a falopással 
gyanúsítható emberek laknak, 
hogy elszámoltassák őket. Az 
egyenruhások láttán azonban a 
lakók nem ijedtek meg, hanem 
mindannyian az udvarra futot-
tak, hogy megfenyegessék őket. 
Ketten még kardot is ragadtak, 
és a kerítésen át a rendőrök felé 
szurkáltak. A harmadik férfi 
pedig a kapun átnyúlva megra-
gadta, és a kerítéshez húzta az 
egyik rendőrt. Mivel a gyanú-
sítottak fenyegetőzése és szi-
dalmazása tovább folytatódott, 
a rendőrök erősítést kértek, 
és a Terrorelhárítási Központ 
(TEK) munkatársai is a hely-
színre érkeztek. Azon nyomban 
lezárták a környéket, és rövid 
úton előállították a három férfit, 
akiket ezek után már nemcsak 
falopással, hanem hivatalos sze-
mély elleni erőszakkal is gyanú-
sítanak. 

Úgy tûnik, a szamurájkarddal 
való fenyegetés nem volt egye-
di városunkban, mert a minap 
egy másik hasonló esetről 
számolt be az MTI. Eszerint a 
Budakörnyéki Járásbíróság elő-
zetes letartóztatásba helyezett 
egy férfit, aki a múlt csütörtökön 
Érden szamurájkarddal támadt 
az ellene intézkedni akaró 
rendőrökre – tájékoztatott a 
Pestvidéki Nyomozó Ügyészség 
szóvivője. Gyugyi Csilla arról 
számolt be: január 28-án a helyi 
rendőrök bejelentést kaptak 
arról, hogy egy férfi érdi házá-

nak udvaráról kövekkel és égő 
ronggyal dobálta a szomszédja 
házát. A járőrök a helyszínre 
siettek, majd az udvarra bekia-
bálva, felszólították a férfit, hogy 
jöjjön ki, és vesse alá magát 
az intézkedésnek. Az elkövető 
azonban nem reagált a rendőri 
felszólításra, ezért a járőrök a 
kerítésen keresztül bemásztak 
a ház udvarára. Ekkor viszont 
kivágódott a bejárati ajtó, és 
a férfi egy szamurájkarddal 
rontott rá az udvarban tartóz-
kodó rendőrökre. A karddal 
hadonászva feléjük szúrt, és 
azt kiabálta: “megdöglötök!”. 
Az egyenruhások azonban nem 
hátráltak meg, hanem csakha-
mar sikerült őt a földre vinni és 
lefegyverezni, majd előállították 
az Érdi Rendőrkapitányságra. 
A felfegyverkezve elkövetett, 
hivatalos személy elleni erőszak 
bûntettével gyanúsított támadót 
az ügyészség indítványára, csü-
törtökön délután előzetes letar-
tóztatásba helyezte az illetékes 
bíróság.  be

Falopással indult, hivatalos személy elleni erõszak lett belõle

Karddal támadó tolvajok
A napokban ismét Érd került a bûnügyi krónikák élére. 
Legutóbb arról olvashattunk, majd a tévéhíradóban is 
beszámoltak róla, hogy január 25-én nemcsak a helyi 
rendõrök, hanem a TEK (Terrorelhárítási Központ) 
munkatársai is nagy erõkkel vonultak ki egy érdi csa-
ládi házhoz, ahol a gyanúsítottak karddal támadtak az 
intézkedõ járõrökre. 

Csatajelenet

Szamurájkard, itt már elejtve

mozaik

Mindenki ráköthet a csatornára!
A szennyvízcsatorna-rendszer tavaly decemberi mûszaki átadását köve-
tően idén januárra minden arra jogosult Érdi ingatlantulajdonos kézhez 
kapta a rákötési engedélyt. A csatornahálózat üzembe helyezésétől 90 
nap áll rendelkezésre a rákötések kialakításához. Mivel nagyon sokan tél 
közepén kapták kézhez az engedélyt, ezért az időjárásra való tekintettel 
a 90 napos türelmi időt meghosszabbításra került. Így aki télvíz idején 
lett jogosult a csatlakozásra, annak április 30-ig van lehetősége a rákötés 
kialakítására. Ennek köszönhetően nemcsak 90 nap, hanem az év elejé-
től majdnem 120 nap áll a rendelkezésükre a rákötés elkészíttetéséhez 
azoknak, akik már az év első napjaiban megkapták az engedélyt. 

A rákötések kialakításához, elfogadásához és beüzemeléséhez min-
denkinek igénybe kell vennie egy akkreditált mérnök segítségét, mert ők 
azok, akik hitelesíteni tudják az elkészült bekötési rendszert. Az akkre-
ditált mérnök igénybevételét nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni. 
Miután kézhez kapták a rákötési engedélyt, ugyan van még 2-3 hónap a 
rákötés kialakítására, de hamarosan itt a tavasz, amikor majd mindenki 
egyszerre szeretné elkezdeni a bekötés kialakítását, és könnyen előfor-
dulhat az a helyzet, hogy a véges számú mérnökök már nem tudnak 
több munkát elvállalni. Ennek elkerülése végett javasoljuk, hogy a terve-
zés előkészítéséhez már most keressen fel egy mérnököt, hogy amikor 
tavasszal ismét alkalmas lesz a föld a munkák megkezdésére, az előzetes 
tervek alapján 1-2 nap alatt elkészüljön a házi bekötés.

A rákötés megtervezése azért is fontos lépés lehet még a téli időszak-
ban, mert kiderülhet, hogy nem kivitelezhető a gravitációs bekötés, ezért 
átemelő beépítése szükséges. Ennek megállapításához sokszor egy pon-
tosan felmért, megtervezett belső hálózati terv szükséges. 

A házi átemelőkkel kapcsolatban fontos tudni, hogy a legfrissebb kor-
mányrendelet alapján a házi átemelők beszerzése és telepítése a beru-
házás része, az üzemeltetését pedig az Üzemeltető fogja végezni. A házi 
átemelő finanszírozásához egy kitöltött és aláírt kérvényt kell benyújta-
ni, ami alapján elbírálják és biztosítják a lakosság átemelő igényét. 

Ehhez a következő lépéseket kell megtenni:
•  Igénylőlapot kell kérni a Csatornázási Ügyfélszolgálati irodában 

személyes (2030 Érd, Alispán u. 4. hétfőn 8:00-18:30-ig, szerdán 
8:00-12:00 és 13:00-16:30), vagy az ugyfelszolgalat@erdicsatornazas.
hu e-mail címen. 

•  Egy akkreditált tervezővel el kell készíttetni egy tervrajzot, amelyből 
kiderül, hogy az ingatlannak átemelőre van szüksége. Ezt a tervet 
csatolni kel a benyújtott igénylőlaphoz.

•  Az igénylést a tulajdonosnak kell benyújtania, ezért az igénylés mellé 
csatolni kell tulajdoni lapot, vagyis a tulajdon igazolását.

•  Igazolni kell továbbá azt is, hogy Társulati tag és fizeti, fizette az érde-
keltségi hozzájárulást.

•  A hiánytalanul kitöltött igénylőlapot és a csatolt mellékleteket a 
Csatornázási Ügyfélszolgálati irodában kell leadni 2014. február 28-ig! 

Első lépésként a házi bekötést kell megtervezni. Ehhez az ingatlan-
tulajdonosnak meg kell bíznia egy szakembert, aki elkészíti a terveket, 
amik alapján kiépítésre kerül a házi csatornahálózat. Tervezéshez és 
az egy ablakos ügyintézéshez akkreditáltunk cca 50 mérnököt, akik 
listáját közzétettük. A terveket érdemes előre megcsináltatni, viszont a 
tényleges munkát csak a rákötési engedély kézhez kapása után lehet 
elkezdeni. A bekötés kiépítése nem építési engedély köteles, így az elké-
szült tervek alapján bárki megépítheti. Az elkészült hálózatot viszont 
kizárólag akkreditált mérnök veheti át, aki jóváhagyásával garantálni 
tudja a szakszerû építést. Ez azért nagyon fontos, mert a rosszul megépí-
tett rendszer a későbbiekben akár olyan problémát is előidézhet, hogy az 
illetőnek megsüllyed a háza. 

Hallásunk romlásá
nak észlelése koránt
sem olyan egyszerű, 
mint a látásunké 
– kezdte beszélgeté
sünket Dr. Tibold 
Eszter fülorrgégész, 
az Amplifon Hallás
központok audio lógus 
főorvosa. De milyen 
tények állhatnak az 
elsőre talán meglepő

nek tűnő állítás mögött? Milyen kapcsolat áll 
a passzivitás, az elszigeteltség érzése, az idős
kori depresszió és a hallásproblémák között? 
Az Amplifon téli hallásszűrés kampánynak 
apropóján osztott meg nagyon érdekes és fon
tos információkat a kiváló szakember.

Miért nehezebb felismernünk a hallásprob
lémát, mint mondjuk a látásunkét?

Naponta találkozom azzal a tipikus esettel, 
amikor a hallásvizsgálatra jelentkező személy 
azt mondja, hogy ’Ó, nekem nincs hallás-
problémám, nem vagyok én süket, hiszen 
értem, amit mondanak nekem. Csak a gyere-
keim unszolására jöttem el a hallásvizsgálat-
ra’. Sajnos ez azonban nem minden esetben 
igaz. Még a közepes fokú hallásvesztésben 
szenvedő személy is értheti azt, amit csendes 
környezetben, a tőle két-három méterre levő 
egyén mond. Ez azonban nem egy általános 
élethelyzet, sokkal inkább hívhatnánk labora-
tóriumi körülménynek. A halláscsökkenéshez 
fokozatosan hozzászoknak és legtöbbször a 
hozzátartozóknak tűnik fel a gyengébb hallás. 

A fővárosi környezetre valóban nem az a 
legjellemzőbb, hogy zajmentes lenne.

Igen, és most nem is a legszélsőségesebb 
helyekre, mint például a metróállomásokra 
vagy a forgalmas csomópontokra kell gondolni. 

Az ilyen fokú hallásproblémák kezdeti tünete-
ire abszolút jellemző, hogy közepesen zajos 
környezetben, több beszélő esetén, már csak 
elveszetten üldögél a társaságban az illető és 
próbálja kitalálni, hogy vajon miről is beszél-
getnek a többiek. Minden erejével a társalgást 
akarja követni, de nem megy. Ha valaki ilyet 
észlel, mindenképpen szükségesnek tartom 
ellenőriztetni hallásának állapotát

A hallásproblémák elsősorban az idős 
embereket érintik. Milyen egyéb következ
ményekkel járhat egy nem kezelt hallásprob
léma?

A hallásvizsgálat eredményéből több fon-
tos következtetést is levonhatunk. Mondok is 
egy példát. Fontos, hogy a hallás állapotának 
pontos felmerésével biztosan tisztázni tudjuk, 
hogy például az idős embereknél gyakorta 
előforduló passzivitás mögött esetleg időskori 
depresszió, vagy csak egy egyszerű időskori 
nagyothallás húzódik meg, aminek a megoldá-
sa igen egyszerű. A passzivitást a családtagok, 
ismerősök észlelik, és számtalan esetben ők 
hozzák el a hallásvizsgálatokra szüleiket, nagy-
szüleiket. Ami az idős embereknek sokszor 
elszigeteltség érzetét okozza, az gyakran a 
hallásproblémákra vezethető vissza.

Milyen további kellemetlenségeket, veszé
lyeket okozhat még ezeken kívül?

A halláscsökkenés negatívan befolyásolja 
az ember helyzetfelismerési készségét, reak-
cióit, gyakran gondot okoz a biztonságos 
közlekedésben, vagy akadályozza a biztonsá-
gos munkavégzést. Számos kellemetlenség, 
kisebb-nagyobb baleset megelőzhető lenne, 
ha a hallással kapcsolatos problémák kezelve 
lennének. Ezért mindenkinek javaslom, hogy 
jelentkezzen be ingyenes hallásszűrésre az 
interjú mellett található hirdetésben szereplő 
telefonszámon!  

Interjú Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész és audiológus főorvossal

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

Muzsikál
a bonyhádi ILLÉS ANTI és zenekara.

Február 22-én szombaton  20 órától

Ft

KOSARAS SZÉKELYBÁL

 A klub elnöke, vezetőedzője, az 
érdi birkózás és sumo mindene-
se – akár hiszik, akár nem – még 
egy versikével  is  a  jó hírét köl-
tötte a rendezvénynek. „Az érdi 
birkózók  napja/Február  első 
szombatja”. Így, szó szerint. Az 
ugyan nem állítható, hogy vete-
kednének  e  sorok Arany  János 
rigmusaival,  az  azonban  igen, 
hogy  Tar  Mihály  azt  is  megte-
szi a sportágért, amire egyszerû 
halandó nem is gondol…
Összességében  kétszáznál 

több  sportolót,  városatyát, 
támogatót és a sportághoz vala-
milyen  módon  kötődő  vendé-
get, sportembert vártak a rende-
zők a Finta Rendezvényközpont 
elegánsan  berendezett  nagyter-
mébe – s ők jöttek is.
Mint szinte valamennyi spor-

tos  rendezvényen,  ezen  is  ott 
volt  T.  Mészáros  András  pol-
gármester,  aki  a  jelenlétével  is 
tanúságot  tett  arról,  hogy  az 
érdi  birkózók  a  város  sportéle-
tének  az  elitjéhez  tartoznak. 
Aradszki  András  országgyûlési 
képviselő  szintén  gratulált  az 

egyesület  sok-sok  sikert  elért 
sportolóinak.
A birkózószövetség  részéről 

többek  között  Gáspár  Tamás 
főtitkár,  a  sumózók  képvise-

letében  pedig,  mások  mellett, 
Ancsin László volt jelen az ese-
ményen.
Nekik,  mint  vendégeknek 

csak  annyi  volt  a dolguk, hogy 
jól  érezzék magukat,  ám, hogy 
minden  rendben  legyen,  azért 
nagyon  sokat  kellett  tennie  a 
Tar családnak.
–  Nem  panaszként  mondom, 

de  rengeteg  szaladgálással  jár, 
hogy mindenki jól érezze magát. 
A terem berendezésén át a díja-
kon,  az  elismeréseken,  a  meg-
hívókon  keresztül  egészen  a 
vacsoráig, mindenre figyelni kell. 
Persze, ha nem akarnánk, akkor 
is csinálnánk, mert olyan szép a 
múltja  ennek  a  rendezvénynek, 
hogy  már  az  is  megérdemli  az 
odafigyelést.  Ha  jól  számolom, 
akkor  ez már  a  harmincötödik, 
így aztán, már a múltja miatt  is 
meg kell adni a rangját – mond-
ta  a  házigazda,  aki  nem  győzte 
fogadni a vendégeket, s ha más-
ként  nem,  hát  „alibiből”,  min-
denkivel koccintott is…

A színpadi „díszletek” már jó 
előre jelezték, hogy nem néhány 
percig  tart  majd  az  elismeré-
sek  átadása.  A birokvetők  és  a 
sumózók  a  különböző  korosz-
tályok hazai és nemzetközi via-
dalain  150-nél  több  érmet  sze-
reztek, ami a magyar egyesületi 
rangsor ötödik helyére repítette 
a szparisokat.  Figyelembe véve 
birkózósportunk  nemzetközi 
elismertségét,  mondhatnánk 
akár azt  is, hogy „világcsúcsot” 
állítottak fel az érdiek.

Fagyhatott, eshetett, fújhatott, bent hajnalig ropták a táncot

Ezúttal is csillagos ötös a birkózó bálnak
Jószerivel nincs ember Érden, aki ne tudná, hogy ha február elsõ hétvégéje, akkor 
birkózóbál. Tar Mihálynak, az Érdi Spartacus SE elnökének is köszönhetõ mindez, 
aki a feleségével oly energiával szervezi a Finta Rendezvénycsarnokban lebonyolí-
tandó mulatságot, hogy az is tud róla, aki netán nem akar… Az elmúlt szombaton 
is ott volt „fél Érd” a hajnalig tartó bálon.

A fõnök
Azt tartja a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy 
nő…  A mondás igaz „Taréknál” is, mert az energikus feleség nél-
kül bizonyára nehezebb dolga lett volna a báli előkészületekkel 
az elnök úrnak. Mint minden évben, most is minden munkát 
közösen végeztek. Közösen intézték azt, ami kellett a birkózó bál 
sikeréhez. S hogy ki a főnök? A kérdés megválaszolásához segéd-
letként álljon itt Mária asszony egy mondata: „Idefigyelj, Misi, 
nézd meg, eltoltad az egyik serleg feliratozását”..!

Ugye, így érthető?

A díjátadási ünnepségen nem 
kaphatta meg mindenki  a  neki 
járó  elismerést.  A birkózók  két 
kiválósága ugyanis nincs itthon, 
nem tudta átvenni a serleget.
– Kicsit ugyan bánt, hogy nin-

csenek  itt,  de  végül  így  van 
jól.  Azt  jelzi  a  hiányuk,  hogy 
a  legjobbak  között  készülnek, 
s  most  éppen  külföldön.  Vébé 
bronzérmesünk, Dénes Merci az 
Egyesült Államokban edzőtábo-
rozik,  s  versenyez,  Antunovics 
Laci pedig Németországban van, 
ott  készül  a  válogatott  kerettel. 
Erre  mondják,  hogy  igazolt  a 
hiányzás, meg örömteli is…
Nem  csupán  a  legjobbakra 

figyelnek  az  érdi  birkózóspor-
tért  felelős  szakemberek,  de 
azokra  is,  akik  a  jövő  sikere-
it  szállíthatják.  Az  elmúlt  év 
nyarától  ugyanis  sokkalta  jobb 
körülmények között nevelhetik, 
taníthatják őket.
–  Az  új  sportcsarnokban 

jutott hely nekünk  is. Szép  ter-
münk  van,  jó  felszerelt,  három 
szőnyeg  is  elfér  benne,  azon 
pedig  rengeteg  gyerek,  ami  azt 
is  jelenti,  hogy  a  városban  vál-
tozatlanul  nagy  az  érdeklődés 
mind a birkózás, mind a  sumo 
iránt. Ez pedig nekünk  is meg-
szabja a dolgunkat: minél  több 
gyerekkel  megismertetni  és 
megszerettetni a sportágat.
A birkózóbál  hivatalos  részét 

követően sem volt nehéz dolga 
a  vendégseregnek.  Arra  kellett 
vigyázniuk  csupán,  hogy  jól 
érezzék magukat. Ez, úgy tûnik, 
sikerült,  mert  a  legkitartóbbak 
csak  valamikor  hajnaltájban 
vetettek véget a zenének, akkor 
mentek haza a legények…
  Róth Ferenc

farsang

Fo
tó

k: 
Bo

ro
s S

án
do

r



Érdi Újság 13XXIV. évfolyam, 2014. február 6.

Magyarország harmadik számú 
csapata – Németország har‑
madik számú együttese ellen. 
Csakúgy, ahogy hazánkban a 
Győr és az FTC, úgy Goethe 
hazájában a Thüringer és a 
Leipzig emelkedik a többiek 
fölé. Különösebb panasza nem 
lehet Szabó Edina csapatának 
a sorsolásra, hiszen a KEK 
legjobb 16 csapata közé több 
sztárcsapat is bejutott – gondol‑
va természetesen a Bajnokok 
Ligájából búcsúzó együttesekre 
is. Az ellenfél játékerejét azon‑
ban mutatja, hogy az előző két 
esztendőben az elitliga csoport‑
körében is szerepelt már – habár 
ezeken a mérkőzéseken sem‑
miféle sikerélmény nem jutott 
a németeknek. Legtisztesebb 
eredményük a spanyol Itxako 
Navarra elleni hazai pályán 
elszenvedett egygólos vereség 
volt. A kevésbé magasan kva‑
lifikált sorozatokban viszont 
már dobbantott a Buxtehuder 
SV, ugyanis a negyedik számú 
kupában, a Challenge Cupban 
a 2010‑es német házidöntőn, 
kettős győzelemmel múlta 
felül a Frisch Auf Göppingent. 
A Kupagyőztesek Európa 
Kupája mindkét alakulat szá‑
mára szûz terület, ráadásul 
nehéz továbbjutásokon vannak 
túl a mérkőző felek. Az ÉRD 
nagyon kiegyenlített összecsa‑
pásokon, kettős győzelemmel 
jutott tovább a SERCODAK 
Dalfsen ellen, a Buxtehude 
háza táján viszont úgy festett, 
az első mérkőzés után temet‑
heti a továbbjutását a svéd Lugi 
ellen, ám idegenben ledolgozta 
kétgólos hátrányát és kivívta 
a sikert. 

 Nincs a legjobb formában 
Szabó Edina csapata, hiszen a 
kötelező két pontot begyûjtötte 
a Debrecen ellen, az FTC ven‑
dégeként legutóbb viszont 
nem volt esélye és két forduló 
alatt 68 góllal terhelték meg 
az ellenfelek az ÉRD kapuját. 
A BSV is vívott nemrég komoly 
rangadót, ám csak tisztes vere‑
ségre volt elég ereje a Leipzig 
otthonában.

 Feltüzelve és saját közönsége 
biztatásától még inkább felajzva 
léptek pályára a narancssárgák, 
Triscsuk Krisztina meg is szerez‑
te a vezetést. Teljes teltház volt 
a Városi Sportcsarnokban, ekko‑
ra tömeg csak az U19‑es kézi‑
labda világbajnokság magyar 
mérkőzésein volt. A vendégek 
soraiban sem hemzsegnek a 
légiósok, ám első három góljuk 
közül kettőt is ők lőttek, a hol‑
land Marcella Deen, valamint a 
svéd Ulrika Agren. Fej‑fej mel‑
lett haladtak a riválisok, az ÉRD 
pedig már a korai szakaszban 
emberhátránnyal szembesült, 
Szara Vukcsevics ugyanis pár 
másodperc leforgása alatt sárga 
lapot, majd kétperces kiállítást 
is kapott. Közben Szvetlana 
Gridnyeva fogott büntetőt, 
de megtette a másik oldalon 
ugyanezt Antje Lenz is. Ettől 
függetlenül folyamatosan lépé‑
selőnyben játszhatott a hazai 
együttes, a minimális előny 
azonban rendre elolvadt. Balog 
Beáta miután belőtte a bünte‑
tőt, ismét főszerepet kért volna, 
ám újabb találatát érvénytele‑
nítették a bosnyák játékvezető 
hölgyek. Viszonylag rövid időn 
belül mindkét edző kikérte ide‑
jét, mivel sok hiba jellemezte 
a játékot, láthatóan érezték a 
mérkőzés és a lehetőség súlyát 
az együttesek. Előbb nyugodott 
meg a német alakulat, amely‑
ben elkezdtek mûködni az 

átlövések. Josephine Techert 
és Jana Stapelfeldt is rendre 
megtalálta az utat az érdi kapu‑
ba. A bravúrt‑bravúrra halmozó 
kapusok közül Antje Lenz pilla‑
natai következtek, egyszerûen 
képtelenség volt túljárni az 
eszén. A 20. percre már mind‑
két biztos kezû ítéletvégrehajtó, 
Wolf Alexandra és Balog Beáta 
is csatát vesztett vele szemben. 
A lendületbe jövő németek 
aztán Maxi Hayn kiállítása miatt 
estek vissza, érkezett az újabb 
értékesített büntető – zenghetett 
a lelátóról az Oláh „Érdi” Nóra. 
Egyéni akciót követően Triscsuk 
Krisztina egalizált és a félidő 
utolsó perceire ismét magához 
ragadta a kezdeményezést az 
ÉRD. A hetek óta kiemelkedő 
formában játszó Schatzl Nadine 
is megszerezte első gólját, majd 
Oguntoye Viktória kétszer is 
hatalmasat védett. 

 A folytatást egyik fél sem 
kezdte teljes létszámban, 
aztán Jana Stapelfeldt is bün‑
tetést kapott. A legjobb német 
Josephine Techert volt, újabb 
gólja után érkezett a hazai 
kapuba Janurik Kinga. Az 
eddigi kapusteljesítmény mel‑
lett sem lehetett elmenni szó 
nélkül, de ami ezután követke‑
zett, az maga volt a varázslat. 
A vendégek Randy Bülau har‑
madik kétperces büntetése miatt 
fogyatkoztak meg. Rendkívül 
szoros volt a csata, két percen 
belül 2‑2‑es etapot produkáltak 
a felek. Kovács Anna azonban 
riadót fújt és a csapattársak 
vele tartottak. A német tréner 
is érezte a bajt, de az érdi len‑
dületet nem lehetett megállíta‑
ni, még úgy sem, hogy Wolf 
Alexandra újabb büntetőjét 
védte Antje Lenz. Zsinórban 
Szara Vukcsevics, Kisfaludy 
Anett és Schatzl Nadine volt 
eredményes, amivel egyre meg‑
nyugtatóbbá vált a differencia. 
Már csak fellángolásokra futotta 
a németektől, az ÉRD ugyanis 
Janurik Kinga káprázatos bra‑
vúrjai miatt megtörte ellenfe‑
lét. A hajrá egy kisebb közjá‑
tékkal vette kezdetét, Triscsuk 

Krisztina gólja lógott percekig 
a levegőben, ugyanis az ered‑
ményjelzőn nem jelent meg, 
ám ok nem volt az annulálás‑
ra. Végül győzött az igazság, 
az irányító találata elkönyve‑
lésre került, így ez sem törte 
meg Szabó Edina csapatának 
lendületét. Jana Lembke és 
társai még sokáig emlegethe‑
tik Janurik Kinga nevét, csa‑
kúgy, mint Kovács Annáét, 
Klivinyi Kingáét és Triscsuk 
Krisztináét. Egyszerûen eksz‑
tázisban játszott a csapat, a 
lelátó is szinte felrobbant. 
A rendkívül sok kiállítást hozó 
összecsapáson Szekeres Klára 
és Szara Vukcsevics is kiszállt 
a hajrában, begyûjtve harmadik 
büntetését. Emberhátrányban 
is elsöprő volt az ÉRD, amely 
két perccel a vége előtt Klivinyi 
Kinga átlövése után rászámolt a 
Buxtehudéra. A tízgólos kiütést 
végül elkerülte az ellenfél, ám 
a végeredmény így is teljesen 
egyértelmûvé tette: jobb csapat 
a magyar, így egy hét múlva 
abszolút favoritként pályázhat 
továbbjutásra az ÉRD.

ÉRD – Buxtehuder  
SV 32-23 (14-12)
Érd, Városi Sportcsarnok, 2200 
néző
Játékvezetők: Tatyana 
Prashtalo, Veszna Todorovics 
(bosnyákok)
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Török 
Petra, Schatzl Nadine 2, 
Triscsuk Krisztina 5, Kovács 
Anna 6, Szara Vukcsevics 3, 
Balog Beáta 2 (2), Szekeres 
Klára, Kisfaludy Anett 
1, Klivinyi Kinga 5, Wolf 
Alexandra 3 (3), Oláh Nóra 
2 (2), Alja Koren 2, Bognár 
Barbara 1
Vezetőedző: Szabó Edina
BSV: Antje Lenz, Julia 
Gronemann (kapusok), 
Marcella Deen 2, Ulrika 
Agren 6, Randy Bülau, Leonie 
Limberg, Sarah Lamp, Jana 
Stapelfeldt 3, Lisa Prior 3 (3), 
Jessica Oldenburg 1, Josephine 
Techert 4, Isabell Kaiser, Maxi 
Hayn 2, Jana Lembke 2
Vezetőedző: Dirk Leun
Hétméteresek: 10/7, ill. 4/3
Kiállítások: 14 (piros lap: 
Szekeres Klára 53. perc; Szara 
Vukcsevics 58. perc) ill. 12 
(piros lap: Randy Bülau 35. 
perc)

A KEK nyolcaddöntőinek 
további eredményei 
(1. mérkőzések):
Fleury Loiret (francia) 
– Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC 33-22 (17-14)
HC Odense (dán) – Hypo 
Niederösterreich (osztrák)  
23-27 (14-15)
Viborg HK (dán) – Team Tvis 
Holstebro (dán) 30-24 (15-12)
Zvezda Zvenyigorod (orosz) 
– Metz Handball (francia)  
26-19 (11-8)

Rosztov-Don (orosz) – HC 
Podravka Vegeta (horvát)  
24-19 (14-7)

FTC-Rail Cargo Hungaria 
– Tertnes Bergen (norvég) 
40–30 (22–14)
HC Lokomotiva Zagreb 
– Byasen Trondheim   
22-24 (9-13) 
Veszprém – Fleury Loiret  
(2. mérkőzés) 17-21 (9-13)

A következő mérkőzésen 
eldől a továbbjutás. A KEK nyol‑
caddöntőjének visszavágóját 
február 8‑án, 16 órától rendezik 
Buxtehudéban. 

 Szarka András

ÉRD - Buxtehuder SV 32-23 (14-12)

Kapusmágia után kiütés

Nem Janurik Kinga szigorú arckifejezésétõl, hanem páratlan bravúrjaitól rettent meg az ellenfél

Triscsuk Krisztina megadta az alaphangját a meccsnek, de késõbb is len-
dületben maradt

A hajrában sorra jöttek a fontos gólok Klivinyi Kingától, aki ebben is ellen-
fele fölé nõtt

sport

Nem akármilyen élményben lesz 
része annak, aki úgy dönt, hogy 
a hétvégéjét a Fehérvári út 131. 
alatt található Testakadémián 
tölti. A kiokusinkaj szakág azon 
képviselőit láthatja, akik feb‑
ruár 8‑án, szombat reggel 8‑
tól, megállás nélkül edzenek 
majd, egészen vasárnap (feb‑
ruár 9.) 14 óráig. Az ötletgazda 
egyesület, az Érdi Kiokusinkaj 
SE vezetőedzőjét, Kurucz 
Mihály mestert kérdeztük a 
részletekről.

– Ha valakinek azt mondják, 
hogy ne tegyen semmi mást, 
csak sétálgasson harminc órán 
át, már az is nehéz feladat. 
Azonban az, hogy valaki a kiku‑
sinkaj karate kőkemény sza‑
bályrendszere szerint küzdjön 
meg az ellenfelekkel, az szinte 
lehetetlen küldetésnek tûnik…

– Ezért vagyunk kiósok, ezért 
választottuk ezt a sportágat. 
Amikor elhatároztuk, hogy 
megpróbáljuk, mindnyájan tud‑
tuk, nem akármilyen próbára 
vállalkozunk. De ha már bele‑
vágtunk, meg is fogjuk csinálni, 
ez biztos.

– Minden év első hétvégé‑
jén az érdi Delta röplabdásai is 
belevágnak. Az idén pontosan 
2014 percen át ütötték a labdát. 
Az sem akármi, de ott még sincs 
közvetlen, test‑test elleni küzde‑
lem, szemben a kiokusinkajjal.

– Ne úgy értse, hogy harminc 
órán küzdünk, ez elképzelhetet‑

len. A Keiko‑hétvége (gyakorló 
hétvége – A szerk.) nevet vise‑
lő programunkban igyekszünk 
mindent bemutatni, amiről a 
sportág szól. Lesz kata, vagyis 
formagyakorlat, s lesz a nehe‑
zebbik mûfaj, a kumite is, ahol 
már valódi az ellenfél, s minden 
„élesben” megy. A legfontosabb, 
hogy a kió teljes mozgásanyagát 
az érdeklődők elé tárjuk.

– Hány versenyzőre számí‑
tanak?

– Úgy gondolom, hogy 
a harminc óra alatt legalább 
150 versenyző fordul meg a 
Testakadémián, s próbálja ki 
magát rövidebb, hosszabb 
ideig.

– Lesz‑e olyan „gladiátor”, aki 
a teljes időt a küzdőtéren tölti?

– Igen, van egy érdi fiatalem‑
ber, a klubtársam, aki azt ter‑
vezi, hogy szünet nélkül kiózik 
majd. Nem akarunk rekordokat 
hajkurászni, de ha sikerül neki, 
az nem lesz akármi.

– Ki vigyáz majd a rendre, ki 
felügyeli az edzésmunkát?

– A rendre nem kell vigyázni, 
betartjuk azt mi magunk is… 
Hogy mégis lesznek mesterek, 
annak az az oka, hogy változa‑
tos legyen a mozgásanyaga a 
Keiko‑hétvégének, s az érdek‑
lődők minél többet láthassanak 
ebből a koreai eredetû küzdő‑
sportból, ami keménységre, 
kitartásra nevel.

 Róth Ferenc

Mostanában egymást érik 
az utánpótlás korosztályok 
részére szervezett teremtorna 
vagy emléktorna események. 
A szervező egyesületek köréből 
az Érdi VSE labdarúgó szakosz‑
tálya sem marad ki. Első alka‑
lommal kerül megrendezésre 
február 9‑én kilenc órától a 
Batthány Sportiskolában az U 
12 korosztály részére a Vitkó 
Béla Emléktorna. Az eseményre 
ez ideig a házigazdákon kívül a 
Százhalombatta VUK, a Tárnok 
Bolha, valamint Seregélyes és 
Diósd korosztályos csapata 
nevezése érkezett meg. A torna 
győztes csapata egy évig a ren‑
dezők által felajánlott vándor‑
serleg boldog birtokosa lesz.

Vitkó Béla az ötvenes évek 
végén, a hatvanas évek elején 
gyerekként Érden ismerkedett 
meg a labdarúgás szeretetével. 
Tehetségére, gólerős játékára 

hamar felfigyeltek a magasabb 
osztályban játszó csapatok, így 
az 1968/69 szezontól a Nemzeti 
Bajnokság másodosztályában 
játszó BKV ELÕRE csapatának 
játékosa lett. A másodosztályú 
szereplése után ismét Érden 
folytatta labdarúgó pályafutá‑
sát. Az egyik legemlékezetesebb 
góljára, – amelyet a területi osz‑
tályozó mérkőzésen 1978‑ban a 
hosszabbításban szabadrúgás‑
ból lőtt a Szakolya csapatának 
– ma is élénken emlékeznek a 
csapat szurkolói. Ezzel a győz‑
tes góllal szerzett jogot az érdi 
csapat a megyei első osztályban 
való szerepléshez. Bár Vitkó 
Béla 1981‑ben befejezte aktív 
labdarúgó pályafutását, a labda‑
rúgók több mint két évtizedes 
sikersorozata – NB III, NB II, 
NB I/B – ezzel a győzelemmel 
indult el.  

 Harmat Jenő

Minden a kiokusinkaj karatéról szól majd

Keikon-hétvége  
a Testakadémián

Vitkó Béla Emléktorna

A Fidesz zöld tagozat felhívása 
Örömmel értesítjük a helyi kör‑
nyezetvédelem iránt eddig és 
újonnan érdeklõdõket, hogy 
létrejött honlapunk, a 
www.erdizoldtagozat.hu.

Ezen bemutatjuk Pest 
megye 1. sz választóke‑
rület (Érd és környéke) 
Fidesz zöld tagozat éle‑
tét, a 2011. szeptemberi  
megalakulás óta eltelt 
eseményeket, a környe‑
zetvédelemmel kapcso‑
latos, a tudatos szemlélet 
erõsítését szolgáló nagyszabá‑
sú rendezvényeket. Folyamatosan 
feltöltésre kerülnek az anyagok és a 
közeljövõben 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
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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. 

017 ÍZELÍTŐ ZEMPLÉN SZÉPSÉGEIBŐL 

Akciós ár:
23.090 Ft

Listaár: 
46.180 Ft

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

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

018 PIHENÉS AZ ASZÚ SZÜLŐFALUJÁBAN 

Akciós ár:
21.340 Ft

Listaár: 
42.680 Ft

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

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

033 COUNTRY ÜDÜLÉS SZILVÁSVÁRADON

Akciós ár:
24.950 Ft

Listaár: 
49.900 Ft

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

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

094 ANTIK RÓMAI WELLNESS HÉTVÉGE 

Akciós ár:
41.200 Ft

Listaár: 
82.400 Ft

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

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

AJTÓ-ABLAK

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

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

www.diadaliv2001.hu

- 7 év garanciával

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

A KLUDI SZERELVÉNYEK KFT.
SZAKMUNKÁST KERES 

MUNKAKÖRBE

KÖVETELMÉNYEK:
- ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY

- EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG
- ESZTERGAGÉPEN, MARÓGÉPEN 

VALÓ MUNKAVÉGZÉS

06 23 886-437

JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN:
KLUDI SZERELVÉNYEK KFT.

Kínálatunkban helyben sütött pékáruk, glutén- és laktózmentes termékek, 
diabetikus édességek, bivaly-, juh, tehén- és kecske tejtermékek, adalékanyag 

mentes húskészítmények, vegán ételek, paleo sütik, konyhai alapanyagok, delikát 
termékek, fűszerek széles skálájáról válogathatsz. Kis csapatunk pedig készséggel 

segít, ha tippekre, trükkökre, tanácsokra van szükséged. 

Bízunk abba, hogy a mi Kredencünkben 
megtalálod a számodra legjobb 

alapanyagokat és ételeket. Keress minket 
a www.akredenc.hu

weboldalon, hívj a 06 30 498 4528 
telefonszámon, vagy látogass el 

személyesen üzletünkbe:
1111 Bp., Bartók Béla út 34.

Kinyitottuk a Kredenc
ajtaját… Nézz be!

Mit tegyél, ha Neked is
eleged van az ételintolerancia

okozta nehézségekből?
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ABLAK-AJTÓ

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

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Érd központi irodánkba értékesítõ munka-
társat keresünk! 1 éves gyakornoki program fix 
finanszírozással. Akit keresünk: min. érettségivel 
rendelkezik, jó megjelenésû, jól kommunikál. 
Önéletrajzokat a karolyne.mikoczi@allianz.hu 
címre várjuk.

Budapest vezetõ ingatlanirodája fix fizetés-
sel, ingyenes képzéssel, azonnali kezdéssel 
ingatlanközvetítõket keres! 269-4990  
regio2@tippingatlan.hu

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

ÁLLATORVOS

AUTÓBONTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS









DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FELVÁSÁRLÁS

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

FODRÁSZ

RENI a fodrász, házhoz megy kedvezõ áron! 
Nõi-férfi-gyerek hajvágás, festés + ajándék 
fej- és arcmasszázs. Hívjon bizalommal: 06-
70-255-8434

GARÁZS

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

GYÜMÖLCS

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

IDÕSEK OTTHONA

Értékes ajándékot kap és segít másokon, 
ha ajánlja szolgáltatásunkat: Színvonalas 
idõsotthon közvetítés, személyes bemutatással, 
ügyintézéssel. tel:06303307784

INGATLAN

Érden a Bagoly u.-ban 79 m²-es össz-
komfortos családi ház 1500 m² telken eladó. 
Csatorna, garázs, locsoláshoz bõvizû ásott kút 
van. Azonnal költözhetõ. A telek igény szerint 
1/2 arányban osztható. Iár:23,8 M T:06-20-
9445-107

XXII. kerületben, Szebeni utcánál, 1+2 fél-
szobás, felújított családi ház akciós áron eladó! 
Irányár: 24.500.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

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

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

INGATLAN ELADÓ

XIV., Zugló szívében, a csendes, fasoros 
Kerékgyártó utcában 42 nm-es 1,5 szobás, 
felújított, alacsony rezsijû lakás eladó. 15M Ft. 
0620-342-1091

JÁRMÛ

KERT

Szakképzett kertész vállal metszést, per-
metezést, ásást, rotációs kapálást, fakivágást 
szállítással, egész éves kertfenntartást. T:06 
20 252 3937

KIADÓ

Érden kiadó 1 szoba összkomfortos lakás 
buszmegállónál, vonatállomás közelében 30 E 
Ft+rezsi+kaució szükséges. T:0620-312-7676

Érden Tusculánumban 2 szobás 63 m² lakás 
kocsibeállással kiadó 60 E Ft/hó+rezsi+1 hó 
kaució. T:06 70 384 6299

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



























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

Érdligeten külön bejáratú összkomfortos gar-
zon 1-2 fõ részére kiadó. T:06 23 374 853, 06 
30 487 8023

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

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

Kiadó egy szoba összkomfortos ház 
almérõórákkal, bútorozva. T:06 30 9544 671

KIADÓ LAKÁST KERES

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

KERESEK kiadó lakást Budapesten, jó köz-
lekedésnél, hosszútávra (min. 1 év) 06-70-
635-0551

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT VÁLLAL

Szakképzett ápoló, beteg ápolását, felügye-
letét vállalja megbeszélés szerint. T:06 30 685 
7504

Családi házak, lakások takarítását vállalom, 
jó referenciával, gyakorlattal. T:06 30 9703 593

Takarítást, vasalást vállalok, munkámra pre-
cíz vagyok. T:06 23 372 505, 06 70 385 8633

OKTATÁS

Egyéni angolórák gyakorlott tanártól, bármely 
napszakban otthonában is! T:0620 925 5288























MATEMATIKA és FIZIKA korrepetálás. T:06 
23 378 077, 06 30 566 4456

PARKETTÁZÁS

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

RUHAJAVÍTÁS

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

SZABÓ

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS

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

TÁRSKERESÕ

Találja meg párját nálunk! TE LEHETSZ 
TÁRSKÖZVETÍTÕ T:06 70/204-1393;  
www.telehetsz.hu

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT













TV JAVÍTÁS

ÜDÜLÉS

VEGYES

Eladó olcsón 4 db téli gumi 80 % 195/65/15 
méretû, valamint új kludi mosogató csaptelep. 
T:06-70-200-3838



VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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



AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!

25% -os kedvezményre 
jogosító kupont adunk, amit a legközelebbi itt tartózkodás 
esetén a szobaárból vonunk le. 

-

Február 21. – 23.    3 nap /2 éj

Ár: 18 900.-

farsangi hétvége
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