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Rendkívüli közgyûlés

3

A közgyűlés tíz igen és két ellenszavazat mellett elfogadta a város 2014. évi költségvetését.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Báloztak a rácok

Választási tudnivalók

4

Harminc óra

Február 17-ével kezdetét veszi a jelöltajánlás
időszaka, a részletekről adunk tájékoztatást.
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16

Gyûjts az életért! elne
vezéssel indított kezde
ményezést az Ö.T.H.É.T.
Egyesület, hogy egy be
teg kislányon segítsen.

2. oldal

Környezetvédelem
Csatornázás és környezetvédelem címmel
rendeztek Érden szakmai konferenciát.

Fájó vereség
Ezúttal is az idegenben lőtt gólok száma miatt
estek ki a kupából az ÉRD kézilabdázói.

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!

Batyuban hozták az elemózsiát és a jókedvet háromszázan, így senki sem szen
vedett hiányt se ételben, se italban – mint kiderült, jókedvben, énekben, táncban
sem. Az érdi rácok megint báloztak, most a Finta Rendezvényházban, a tõlük meg
szokott vidámsággal. Hajnalig szólt nekik a zene a múlt szombaton.
10. oldal

Tanácsadás az érdi szakrendelõben
A Dr. Romics László Egész
ségügyi Intézményben
várták a szakemberek az
érdeklõdõket; fõképpen
arra kívánták felhívni a
figyelmet, mindenki tehet
azért, hogy megelõzze,
elkerülje a rákos meg
betegedéseket, illetve a
szûrõvizsgálatokon való
rendszeres részvétel
lel elõsegítheti a korai
felismerést, ami a sike
res gyógyulás feltétele.

5. oldal

Triumph International
(Bp) Kft. keres munkatársat
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Kemény sportemberek,
hölgyek és urak bizonyí
tották be, hogy képesek
harminc órán át is ar
ra, hogy szinte megállás
nélkül küzdjenek meg az
ellenfelekkel, s önmaguk
kal. 
13. oldal

Futófarsang

A farsangi, jelmezbálos
idõszakban a környékbeli
futók sem maradhatnak ki
egy kis mókából. Ezért az
érdi és tárnoki futónagy
követek kitalálták, hogy
összehozzák a szomszé
dokat. 
16. oldal
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Hat település önkormányzata, cégek, egyesületek, iskolák fogtak össze

Kupakgyûjtõ akció egy daganatos kislány gyógyulásáért

Az Ö.T.H.É.T. Egyesület Érd,
Tárnok, Diósd, Törökbálint,
Sóskút és Pusztazámor önkormányzataival, iskoláival összefogva, három cég támogatásával
kupakgyûjtő akciót hirdetett
azért, hogy Bogika gyógyulását segítsék. A családnak minden támogatásra szüksége van,
hiszen a kiegészítő kezelések,
terápiák nagyon drágák, önerőből ezeket úgy finanszírozni,
hogy csak az egyik szülő dolgozik, lehetetlen.
A Gyûjts az életért! akció
részleteiről múlt szerdán sajtótájékoztatón számoltak be a
kezdeményezésen részt vevők.
Aradszki András ország
gyûlési képviselő, a program
fővédnöke elmondta: a gyermek betegségéről, történetéről
már korábban hallott, hiszen
Diósdon és az ország más részén
elindult az adománygyûjtés a
kislány számára, hogy mielőbb
fel tudjon gyógyulni.

vesznek részt – mindenhol elhelyezzük a kupakgyûjtőt, ahol
szívesen fogadnak minket, akár
orvosi rendelőkben is. Érden
az összes iskolában, óvodában,
a Polgármesteri Hivatalban, a
Polgárok Házában és a Szepes
Gyula Mûvelődési Központban
is kirakjuk a gyûjtődobozokat,
illetve a plakátokat. A kupakok
elszállításában segít majd
nekünk az ÉTH Kft is – tette
hozzá Makai Ferenc. Mint
mondta: az egyesület munkáját támogatja Bada Zoltán, az
Érdi Fidesz Zöld Tagozatának
elnöke is; a Zöld Tagozat gyermekeknek szóló rendezvényein
is gyûjtenek majd kupakokat
Bogikának.
– Ez az akció legalább fél-, és
legfeljebb egy évig tart majd,
de Bogika állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük.
Kampányunkban nemcsak Bogit
szeretnénk támogatni, hanem a
későbbiekben más beteg gyer-

Aradszki András, a kezdeményezés fõvédnöke átadta a polgármestereknek a kupakgyûjtõ zsákokat és a segítségkérõ felhívásokat
– Makai Ferenc, az Ö.T.H.É.T.
Egyesület elnöke azzal az ötlettel keresett fel, hogy vonjuk be
a gyerekeket, Bogika kortársait
is az adománygyûjtésbe, úgy,
hogy a kislány támogatása mellett még a környezettudatos
magatartás alapjait is elsajátítsák. Így indulhatott most el a
kupakgyûjtő akció, Bogikáért.
A kezdeményezésbe bevontuk
az intézményeket, iskolákat,
és mindenhol nyitott fülekre,
szívekre találtunk. Ez is bizonyítja: ha a politika színterén
el is durvul a világ, a magyarok embersége, szolidaritása,
felelősségérzete erős, és olyan
bázis, amire lehet jövőt építeni. Támogatóink közül külön
kiemelném az Érdi Tankerület
vezetőjét, Sárközi Mártát, aki
az iskolaigazgatók segítségét
kérte és meg is kapta, így Érd
és a környező települések minden iskolájában megindulhat a
gyûjtés Bogika számára – tette
hozzá Aradszki András, aki
elmondta azt is: megtiszteltetés
számára, hogy elvállalhatta a
fővédnökséget egy olyan kezdeményezésnél, amihez nemcsak
az iskolák, hanem a környező
települések polgármesterei is
első szóra csatlakoztak.
Makai Ferenc, az Ö.T.H.É.T.
Egyesület elnöke azt emelte ki,
hogy nemcsak fenti településeken, hanem az ország több
pontján gyûjtenek majd a beteg
kislányért.
– A kezdeményezésben iskolák, óvodák, közintézmények

mekeket is. Arra törekszünk,
hogy ne egyszeri, hanem folyamatos, biztos támogatást nyújtsunk. Ezzel a céllal egyetértenek
a kezdeményezéshez csatlakozó települések vezetői is – zárta
szavait Makai Ferenc.
Spéth Géza, Diósd polgármestere elmondta: bár a diósdi
önkormányzat támogatásával
szerveztek már gyûjtőakciót
Boginak, az egyszeri segítség
ebben az esetben nem volt
elég.
– Ez a kór makacs, nehezen gyógyítható. Amire a mai
orvoslás képes, azt Bogi megkapja. A jelenlegi kezdeményezés abban segíthet, hogy
a nagyon sok pénzbe kerülő
kiegészítő terápiát a család biztosítani tudja. Természetesen,
ahogy korábban, úgy most is

Meghívó
az Óváros – Érdligeti
Településrészi
Önkormányzat
(1. és 5. választókerület)
2014. február 19-én
(szerdán)
18:00 órakor
kezdődő ülésére
Az ülés helye:
volt II. Lajos
Általános Iskola
(2030 Érd,
Fő u. 42.)

T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelentkezés 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

A szerző felvételei

Gyûjts az életért! elnevezéssel indított kezdeményezést az Ö.T.H.É.T. Egyesület, hogy egy beteg kislányon
segítsen. Balogh Bogika hat éves, szüleivel Diósdon
él. Egy esztendeje, hogy az orvosok rosszindulatú
agydaganatot diagnosztizáltak a kislánynál, aki három
mûtéten, számos kemoterápiás és sugárkezelésen
esett át egyetlen év alatt. Jelenleg éber kómában van,
otthonában ápolja édesanyja és édesapja, akik lányuk
erejében és Isten segítségében bízva szilárdan hiszik,
hogy Bogi elõbb-utóbb megszabadul a betegségtõl,
vagy ahogy õk hívják: a „bajkeverõktõl”.

A polgármester
fogadóórája:

A Gyûjts az életért! kezdeményezésben részt vevõk: Bada Zoltán (Fidesz
Zöld tagozat), Szolnoki Gábor (Tárnok polgármestere), Spéth Géza
(Diósd polgármestere), Balogh Attila, Bogi édesapja, Aradszki András
(parlamenti képviselõ, a program fõvédnöke), Makai Ferenc (Ö.T.H.É.T.
Egyesület), Pátrovics Benedek (Pusztazámor polgármestere), Elek Sándor
(Törökbálint alpolgármestere) és T. Mészáros András (Érd polgármestere)
felajánlok az édesapának minden segítséget, ami önkormányzatunktól telik, akár anyagilag,
akár erkölcsileg. Köszönöm
mindenkinek, hogy részt vesznek ebben a jó szándékú akcióban, és mielőbbi gyógyulást
kívánok – zárta szavait Diósd
polgármestere.
Tárnok polgármestere, Szol
noki Gábor, illetve Pátrovics
Benedek, Pusztazámor polgármestere azt hangsúlyozták:
természetes, hogy településeik
egy ilyen ügy mellé állnak. Elek
Sándor, Törökbálint alpolgármestere elmondta: településén
is előfordult, hogy egy beteg
gyermek mellé álltak, és kezdeményezésüket siker koronázta. Most is megtesznek minden
tőlük telhetőt azért, hogy segítsenek: iskolákba és óvodákba is
kihelyezik a kupakgyûjtő konténereket.
T. Mészáros András is azt
hangsúlyozta: mint járási székhely, Érd minden lehetséges
segítséget meg szeretne adni.
– Remélem, nemcsak a polgármesterek, települések, intézmények, hanem a magánemberek is az Ö.T.H.É.T. Egyesület
kezdeményezése mellé állnak,
és segítenek abban, hogy egy
gyermek gyógyításának anyagi
lehetőségei megvalósulhassanak – mondta a városvezető.
Balogh Attila, Bogi édesapja
köszönetet mondott mindenkinek, aki kislánya mellé állt.
– A mi új életünk 2013. február 18-án kezdődött, mikor
Bogikánál diagnosztizálták a
„bajkeverőket”. A konvencio
nális orvosi megközelítés szerint nagyon csekély a lehetőség
arra, hogy a kislányunk meggyógyuljon. A kezelőorvosa szerint
csoda kell, hogy Bogi meggyógyuljon. Mi hiszünk ebben a
csodában, abban, hogy az Úr

elhozza nekünk ezt a csodát.
Azon túl, hogy legerősebb bázisunk a hitünk, meg kell teremtenünk a lehetőséget arra, hogy
az OEP által nem finanszírozott,
kiegészítő terápiákat is igénybe
vegyük – ezek vitaminok, táplálékkiegészítők és speciális vizsgálatok. A mostanihoz hasonló
kezdeményezések nélkül ezek
anyagi fedezetét nem tudnánk
előteremteni. Elhangzott, hogy
ilyenkor az emberek pártállástól,
világnézettől függetlenül összefognak. Ezt meg tudom erősíteni. Az elmúlt évben nagyon
jó emberekkel találkoztunk, és
ezt mi áldásnak tekintjük. Azt
az összeget, ami a jelenlegi kezdeményezésből befolyik, Bogi
terápiájára fordítjuk. Kislányunk
jelenleg éber kómában van; mi
úgy vesszük, hogy a külvilág
rezdüléseit fogja, csak kifejezni nem tudja magát. Minden
nap, minden percben várjuk,
hogy megszólal, és újra folytatja
a megszokott életét. Jelenleg
hagyományos orvosi kezelést
nem kap; február 17-én lesz
egy MRI-vizsgálat, annak alapján döntenek az orvosok arról,
hogyan tovább. Hiszünk abban,
hogy a kiegészítő terápiák hozzák meg nekünk a gyógyulást, a
Jóisten segítségével. Nagy szeretettel, nagy szívvel szeretnék
köszönetet mondani mindenkinek ezért a kezdeményezésért,
az összes jó embernek, aki a
kislányunk mellé állt, és tiszta
szívvel hisz benne, hogy Bogika
meg fog gyógyulni. Ez így lesz,
Isten segítségével – zárta szavait
az édesapa.
(Aki többet szeretne tudni
Bogiról, a https://www.facebook.com/bogikagyogyulasaert
weboldalon nyomon követheti
az ő és családja életét.)

Ádám Katalin

Gyûjtõdobozok és bankszámlaszám
Érden a gyûjtõdobozok a következõ helyeken találhatók:
Szepes Gyula Mûvelõdési Központ, Polgárok Háza, Tesco,
Polgármesteri Hivatal, Dr. Romics László Egészségügyi
Központ, Érdi Újság szerkesztõsége, valamint az összes
érdi bölcsõde óvoda, iskola is csatlakozott a gyûjtéshez.
Balogh Bogika alszámlája: 11770460-20699190

Fontos telefonszámok
Mentők

104

Tűzoltóság

105

Rendőrség

107

Érdi Polgárőrség

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

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

A képviselôk fogadóórája:
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. 

9. 

FÜLÖP
SÁNDORNÉ
20/513-7218
Telefonon tör
ténõ egyeztetés alapján minden
hónap második csütörtökén 18–19 óráig az
Összefogás Egyesület
Székházában, Alsó u. 8.

10. 

KÉRI
MIHÁLY
20/800-9079
Telefonon tör
ténõ egyeztetés alapján.

MÓRÁS
ZSOLT
11. 
20/280-8197
Telefonon
történõ egyeztetés alapján.

4. 

SEGESDI
JÁNOS
20/572-0467
Alpolgármes
teri és kép
viselõi fogadóóra minden hét keddjén 9–12
óráig a Polgármesteri
Hivatalban.

5. 

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

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.
TÓTH
TAMÁS
23/522-369
Alpolgármes
teri és képviselői fogadóóra előzetes
telefon bejelentés alapján
a Polgármesteri Hiva
talban.

8. 

tés után.

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

     

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.

    

tés után

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

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS
országgyűlési képviselő

Érdi Rendőrkapitányság

06-23/365-007

Közterület-felügyelet

06-80/204-571

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

Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

06-23/365-132

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra
között a Polgárok Házában.
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Tíz képviselõ támogatta, ketten ellene szavaztak a rendkívüli ülésen

Elfogadták a város idei költségvetését

A szerző felvételei

A képviselõk nagy többsége támogatta, hogy az önkormányzat idei költségvetését
egy fordulóban tárgyalja és fogadja el a közgyûlés, így a február 5-én megtartott
rendkívüli ülésen – tíz igen és két ellenszavazat mellett – elfogadásra került Érd
város 2014. évi büdzséjérõl szóló rendelet. Miután az állam száz százalékban átvállalta Érd adósságát, joggal vár el egy racionális, a realitások talaján tervezett
költségvetést – hangsúlyozta vitaindítójában T. Mészáros András polgármester.

T. Mészáros András egyezteti az anyagokat Mecsériné Szilágyi Erzsébet jegyzõvel

Pár perc, és kezdõdik a tanácskozás – a közgyûlés már majdnem határozatképes
A rendszerváltás óta most először fordult elő, hogy a város
már február elején elfogadott
költségvetéssel kezdheti az esztendőt. Igaz, Érd közgyûlése
már tavaly október végén elfogadta az önkormányzat 2014.
évi költségvetési koncepcióját,
majd a december 19‑i ülésen
megalkotta a 2014. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló rendeletet, amely az éves költségvetési
rendelet elfogadásáig meghatározza a gazdálkodás kereteit. Mivel a Nemzetgazdasági
Minisztérium állásfoglalása
alapján az önkormányzati költségvetés benyújtási határideje

február 5., a polgármester azt
javasolta, hogy a már gondosan
kidolgozott költségvetés-tervezetet az eddigiektől eltérően
ne kettő, hanem egy fordulóban tárgyalja meg a közgyûlés,
amit a plénum el is fogadott.
A rendkívüli ülésen a képviselők a másik két napirendi pont
tárgyalásával is egyetértettek.
Egyikben tájékoztatót hallgattak
meg a II. világháborús emlékmû
terveiről, a másikban tulajdonosi hozzájárulásukat adták
székhely használatához a Dr.
Romics László Egészségügyi
Intézmény Mûködését Támo
gató
Alapítvány
részére.

A költségvetés tárgyalásának
vitaindítójában a polgármes
ter előrebocsátotta, hogy két
módosító indítvány érkezett,
és mindkettő a kiadási oldal
növelésére tett javaslatot.
A Környezetvédelmi és Mező
gazdasági Bizottság mûemlék
védelmi célokra 12 millió forint
elkülönítését kérte, míg a Sport,
Ifjúsági és Közrendvédelmi
Bizottság az Ercsi úti sportpálya mûfüves kialakítására
benyújtandó pályázathoz 25
millió forint önrész biztosítását kérte a költségvetés terhére.
T. Mészáros András azonban
úgy vélte, a jól előkészített költségvetéshez ezúttal nem fogad
be kiegészítéseket. Ezt többek
között azzal is indokolta, hogy
az idei büdzsé egyensúlya valójában az állami adósságkonszolidációnak köszönhető, ezért
egyelőre nem engedhetik meg
maguknak, hogy ezen a tervezeten módosítsanak. Ez azonban nem zárja ki – fûzte hozzá
–, hogy ha a város bevételei jól
alakulnak, a későbbiekben a
pluszigényeket is beemeljék a
költségvetésbe. A polgármester
azzal folytatta, hogy egy ilyen
esztendőben, amelyben három
választás előtt állunk, és tudható, hogy mindez a hivatali
munka nagy részét leköti, szükségesnek tartja, hogy ne egy
„választási”, hanem stabil, egész
biztosan tartható költségvetést fogadjanak el. Ugyanakkor

Az Összefogás Egyesület
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a 2014. február 15-én 18 órakor
kezdődő

KORMORÁN koncertre,
a Szepes Gyula Művelődési Házba.
Díszvendég:
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke,
Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő
Házigazda:
T. Mészáros András, az Összefogás Egyesület elnöke
A belépés díjtalan!

hangsúlyozta, hogy ezúton
szeretné eloszlatni azokat a
rosszindulatú híreszteléseket,
amelyeket bizottsági üléseken
is szóvá tettek. Választások ide
vagy oda, de határozottan meg
kell cáfolnia azt a mendemondát, hogy a város egymilliárd
forintot költ a kézilabda csapat
fenntartására. A polgármester
közölte, a 620 millió forintot
a Velencei úti Sportcsarnok és
Uszoda megvásárlására használta fel a Sport Kft., ráadásul
ezt tagi kölcsönként kapta az
önkormányzattól. Arra is emlékeztetett, hogy a sportlétesítmény 1,3 milliárd forint vételárából, az állami támogatásnak,
valamint a TAO-s pályázatnak
köszönhetően, Érd mindössze a 460 millió forint önrészt
fizette ki a saját költségvetésből, így bátran ki lehet jelenteni, hogy ez meglehetősen jó
üzlet volt a városnak, ezért
megérte a hosszú várakozás.
Hozzátette: nem férhet kétség
hozzá, hogy az állami támogatást kizárólag az érdi kézilabda csapat eddigi sikereinek
okán tudták megszerezni. T.
Mészáros András hangsúlyozta: a kormányzat azért vette le
az önkormányzatok válláról az
adósságterhet, hogy azok racionális és realitásérzékû költségvetéssel biztosíthassák a saját
mûködésüket, az érdi büdzsé is
így készült.
A vitában Csőzik Lászlónak
(2030 Egyesület) két észrevétele volt. Egyrészt azt firtatta,
vajon kalkulálhatnak‑e 2014ben is év közben érkező állami
támogatásokra, mint ahogyan
erre tavaly többször volt példa,
mert szerinte a tavalyi forrásokhoz képest az idei költségvetésben elég nagy hiány mutatkozik egyes szükséges feladatok
finanszírozásában, és mi lesz
akkor, ha nem érkeznek meg
idejében ezek a fontos támogatási összegek?
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A szerkesztõ jegyzete

Viharban, napsütésben
Csak egy papír. Az van ráírva, hogy most már házasok
vagyunk. Na és? Mi lesz ettől
jobb? Egyáltalán, kell ez
nekünk? E nélkül nem lehetünk boldogok? Sokszor hallott
minősítések, ezerszer ismételt
kérdések, és a sort még hoszszan lehetne folytatni, de ne
folytassuk, közelítsük ezúttal a
Házasság hetén a témakört fordítva. Nem kell mindenkinek
házasságot kötnie. Csak nyûg,
mindig beszámolni, hogy
hova megyek, mit csinálok – á,
nem kell. Nézzük az egészet
a másik végéről. Mi végre is
vagyunk a világon? Persze,
hogy valahol otthon legyünk
benne, igaz, akkor megint
előjön a házasság, az otthon
melege – de ettől eltekintve:
mi is itt a dolgunk? Mert valamit mindegyikünk csinál, dolgozik, esetleg hivatása van –
csakhogy ez is kötöttség, nem?
Elkötelezzük magunkat valamilyen eszmerendszer mellett,
kitartunk elveinkért, küzdünk
az igazunkért, és örülünk, ha
az igazunk bebizonyosodik.
Tudjuk, mitől lesz jó termés,
hogyan kell összeszerelni egy
gépet, megtervezni egy házat,
vagy megvarrni egy kabátot
– szóval: tapasztalataink és
tudásunk alapján tesszük a
dolgunkat, bízva magunkban,
hozzáértésünkben, kitartásunkban. Csakhogy ez is, ha
tisztességesen tesszük, olyan,
mint egy házasság. Hûek
vagyunk elvekhez, értékekhez, viharban, napsütésben
– de mennyire más minőség
valaki mellett „lehorgonyozni”… Aki hasonlóan gondolkozik, aki segít a döntéseinket
meghozni, sőt, ha úgy alakul,
még a rossz döntések következményeit is velünk együtt
vállalni? Mindenképp választanunk kell, hogy mit is szeretünk jobban: a bármikori változtathatóság kellemes, laza
tudatát, az értékek lecserélhe-

tőségét, vagy a biztonságot,
a kiszámíthatóságot. Aztán
ha rájövünk, hogy a biztonság, a stabilitás adja igazán a
szabadságot, akkor jutunk el
oda, hogy mindezt a házasság
intézménye tudja, egész életre
szólóan garantálni.
Természetesen óvatosan
szabad csak ilyesmit leírni,
nehogy a tartalmatlan prédikálás vádja érje az embert, úgy,
hogy szálljunk csak le az elvek
magasából a hétköznapi talajra
– és ebben sokat segíthetnek a
magyarországi statisztikai adatok. Nem szeretnék egyet sem
idézni, csak néhány elgondolkoztató tendenciát, olyanokat például, hogy miért sok a
házasság nélküli párkapcsolat,
miért olyan sok a válás, mindezek „eredményeképpen” a
család nélkül felnövő gyerek.
Az okok bennünk vannak.
Pontosabban abban, hogy nem
vagyunk egyformák. Nem külsőben, hanem erőben, értékben. A házasságnak ugyanis
pillérei vannak, legalább kettő.
Elég, ha az egyik kidől, vagy
csak gyengének bizonyul, a
másik képtelen megtartani az
egész építményt. Így van ez
akkor is, ha az a másik eredendően gyenge, meg akkor is,
ha a környezete, vagy egyéb
ártalmak – anyagiak, más,
vonzó lehetőségek – idézik elő
a házasságra alkalmatlanságot.
Jön egy külső, vagy akár belső
vihar, és ha nincs meg a kellő
összekapaszkodás, ha nem
értékként tekintenek erre az
intézményre, ha nem örömforrásként, erőforrásként kezelik
a házasságot, menthetetlenül
összedől. Pedig a jó házasságban tudni kell a feleknek,
hogy viharok után mindig jön
napsütés.

(Folytatás a következő oldalon)
Minden ember kertésznek születik, csak aztán megfeledkezik
róla. Pedig a kertészkedéshez
kert sem kell, nem fontos vásárolni, nem kell érte adót fizetni,
egyetlen négyzetméter föltúrására sincs szükség. Elég hozzá a
hátizsák egyik rekeszében hordható nyesőolló, amit teljesen
tévesen metszőollónak is szólítanak, de metszeni egyáltalán
nem lehet vele. Aki azonban a
rajzfilmeken máig hozzáférhető Frakk történeteken nőtt föl,
az nemcsak a két kövér macska, Lukrécia és Szerénke remek
figuráját ismerhette meg, hanem
Károly bácsit és Irma nénit is.
Irma néni pedig minden alkalomra nyesőollót vesz párjának,
aki azt minduntalan elhagyja
azt a ház körüli munka során.
Bálint Ágnes meséjében pedig
feketén fehéren (illetve a filmben
színesen) az áll, hogy: nyesőolló. Ezen nincs mit vitatkozni.
A nyesőollót pedig, ha már valaki
Érden kert nélkül maradhatott,
az úgynevezett közterületeken
lehet leghasznosabban forgatni.
Ültetni ugyanis ebben az országban, ebben a városban mindenki
szeret. A fák, a cserjék viszont
öntörvényû lények, és ha nem
formálják, ápolják őket, akkor
egyrészt vad burjánzásba kezdenek, másrészt kiszolgáltatottjaivá
válnak a másik növény erőszakos természetének. Még csak föl
sem kell kapaszkodni a legnagyobb természetvédelmi terület,
az érdi Kakukk-hegy mérsékelt,
de annál látványosabb magasságába, le sem kell ereszkedni
a Fundoklia-völgy lankáin, nem
muszáj a Czabai-kert nyolcvan,

Nyesõolló
kilencven éve újrahajtott kocsányos tölgyei közé keveredni, egy
teljesen átlagosnak tekinthető
parkvárosi vagy ófalui utcán is
találhatunk magunknak feladatot. Az akácfa, amely az Alföld
egyik tájformáló növénye immár,
most éppen az Európai Unió
bürokratáinak szemét szúrja,
mégpedig annyira, hogy szívesen
elrendelnék a kontinensről való
kiirtását. Nekünk sem árt megzabolázni a bárhonnan előbújó
és gyorsan növő hajtásokat, különösen, ha azon a kerékpárúton
képesek szemmagasságban hajtani, ahol mi is biciklit hajtunk.
Az egyébként rendkívül jól felhasználható akáccal semmi baj,
de ha zöldellő idején gömb az
akác, akkor maradjon is gömb,
mert árnyékával, jelenlétével a
szûkebb utcák zöldjét is gazdagíthatja. A virágzásról még ne
beszéljünk, mert korai szerelmes
hangulatunknál csak a méhek
kerülnének nagyobb veszélybe.
Most a rügyek ugyan duzzadtak,
de még szunyókálnak a későn
érkező télben. A kerítések tövében, a házak falai mellett kéretlenül megjelenő tüskés hajtásokat
rendszeresen nyesegetem. Én
nem mondom, hogy nem néznek rám furcsán a mellékutcák
érdi járókelői, de a néhány perces alkalmi kertészkedés amúgy
is a legközelebbi kukáig tart.
Ugyanígy figyelek a bálványfára,
amely egyébként a szemetelés és
a motorozás mellett a természetvédelmi területeket is könnyedén

kikezdi, mi több, veszélyezteti
is. A bálványfa rendkívül gyorsan
nő, emellett vastagodásra való
hajlama is jelentős. Magról és
sarjakról nagyon könnyen újul,
szinte kiirthatatlan. A mi éghajlati viszonyaink között nem túl
hosszú életû, általában 70-80 évig
él. Származási helyén ennek kétszeresét is megérheti. Vissza nem
küldhetem Kínába és Koreába
– utóbbi esetben még azon is
töprengenék, hogy Észak- vagy
Dél-Korea legyen az úticél. Ott
domb- és hegyvidékeken él, kb.
1000 m tengerszint feletti magasságig. Európába a XVIII. század
közepén hozták be, eleinte botanikus kertekbe, parkokba ültették
díszfának. Mivel rendkívül alkalmazkodó, hamarosan kivadult,
és napjainkban már gyomfának
számít. Nem hiszik el nekem, de
az érdi közparkok legszebbikében még a koros platánfa tövén is
kihajt. Mivel hajlamosak vagyunk
a növényeket emberi vonásokkal
fölruházni (különösen így télen,
amikor lomb nélkül ágaskodnak
az ágak), hát szinte a fuldokló
sóhaját is hallani véljük a vaskos
törzs felől. Elő tehát a nyesőollót,
és amíg nem jön a busz, elszórakozunk az erőszakos növény
hajtásainak ritkításával. Hogy
alkalmas‑e az ilyen partizán-kertészkedésre az évszak és az időjárás, arról fogalmam sincs. Az
egészben a játék izgalma és a
rendezettség élménye ad valami
örömet, és az, hogy kevesebbet
ártunk, mint a hirdetéseiket a
fákra tûzőgéppel vagy ragasztóval fölhordó polgártársaink.
A nyesőolló a ragasztót is viszi…

Antall István
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Elfogadták a város idei költségvetését
(Folytatás az előző oldalról)
A képviselő ugyanakkor az
önkormányzati ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételeket
is megkérdőjelezte. Ismerve az
ingatlanpiac jelenlegi mélyrepülését, szerinte „lufinak tûnik”,
és teljes mértékig előkészítetlen
elképzelés, hogy az Ajnácskő
utcai telekcsoport értékesítése
490 millió forinttal gyarapítaná
a város költségvetését. Csőzik
László szerint az államnak –
noha számos feladatot átvállalt
– még mindig több az elvárása
az önkormányzatok felé, mint
amennyi forrást hozzárendelt
volna a kormány. Az önkormányzatok autonómiáját ugyan
elvették, de cserébe mégsem
adtak biztos mûködést, és a
helyi fejlesztésekre sincsenek
források – mondta, megjegyezve: ezért szerinte Érd költségvetése sem fenntartható. Pulai
Edina (Jobbik) hozzászólásában elsősorban a szociális ellátásra előirányzott, a tavalyi 126
millióróról mindössze 66 millió
forintra csökkentett összeget
tartotta rendkívül aggályosnak,
mert szerinte nincs arányban
az érdi rászorulók magas szá-

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

Ön a napokban – február 10. és 17. között – kézhez kapja a választói
névjegyzékre történő felvételéről szóló Értesítőt, amelyből megtudhatja, hogy a választás napján mely szavazókörben adhatja le
szavazatát.
Február 17-ével kezdetét veszi a jelöltajánlás időszaka, melyről
az alábbiakban olvashat tájékoztatást.

Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább
500 választópolgár érvényes ajánlását kell összegyûjteni.
Jelöltet ajánlani – az eddigiektől eltérően – az Önt felkereső
ajánlást gyûjtő személyeknél lévő, a választási iroda bélyegzőlenyomatával hitelesített ajánlóív aláírásával lehet. Az ajánlóívet
saját kezûleg kell aláírnia, adatait azonban (az okmányai, illetve az
értesítő alapján) más is rávezetheti az ajánlóívre.
További változás, hogy egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer! Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlások gyûjtése 2010. március 3-ig tart.

A tanácskozás elõtt: Tóth Tamás alpolgármester és Kopor Tihamér képviselõ
nem kétmilliárdos adóhátralék,
amiből az idén legalább 500
millió realizálását betervezték
a költségvetésbe – mondta a
polgármester, majd azzal folytatta: Csőzik Lászlónak abban
igaza van, hogy nincs még itt
a Kánaán, de tekintettel arra,
hogy a hivatal munkatársai már

A képviselõk meghallgatták Péterfia Krisztinát, a Közgazdasági Iroda
vezetõjét, aki a költségvetés készítésének fõbb szempontjait ismertette
mával. A képviselő arra is utalt,
hogy a bevételi oldalon viszont
jóval nagyobb iparûzési adóbevételre számított annál, mint
amennyit a költségvetési tervezet tartalmaz. T. Mészáros
András a felvetésekre reagálva
kifejtette, hogy az utóbbi időben a szociális rendszer átstrukturálását tapasztalhatjuk, s és
úgy tûnik, egyre inkább a természetbeni ellátások kerülnek
előtérbe, talán azért, hogy ezek
a fontos támogatások valóban
jó helyre kerüljenek. Az adóbevételek terén pedig mindenképpen növekményre számítanak 2014-ben, és bár Érden
94 százalékos az adófizetési
hajlandóság, az évek során
mégis felhalmozódott egy csak-

Tisztelt Választópolgár!

Jelöltajánlás

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!

XXIV. évfolyam, 2014. február 13.

az elmúlt esztendőkben megfelelő pályázati gyakorlatra tettek
szert, a jövőben is erre építik a
fejlesztési lehetőségeket, hiszen
ebben eddig is igen eredményesek voltak. A polgármester
ugyanakkor abban is bizakodó, hogy a válság elmúltával
Érden is „megindul az élet”, és
erre megfelelő ingatlanokkal is
fel kell készülnie a városnak,
az Ajnácskő utcai 7 hektáros
terület erre a célra pedig megfelel. Hozzátette: amit a bevételi
oldalon nem sikerül megvalósítani, az a kiadások év közbeni
csökkentését vonja maga után.
A vitát követően a közgyûlés
mindkét módosító indítványt
elutasította, majd két ellenszavazat mellett, tíz igennel elfo-

gadta Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét.
A költségvetési vita után a II.
világháborús emlékmû terveiről tájékoztatta a közgyûlést T.
Mészáros András polgármester, emlékeztetve a képviselőket, hogy a közgyûlés döntése
értelmében tavaly meghívásos
pályázatot írtak ki a II. világháborúban elesett érdi katonák
hősi emlékmûvének megalkotására. Az eredményes pályázatot
követően a közgyûlés határozata alapján a nyertes alkotóval,
Városi Ferenc ötvösmûvésszel
a tervek elkészítésére megbízási szerződést kötöttek, de a
határozat arra is kitért, hogy a
terveket az engedélyezés előtt
ismét a plénum elé kell terjeszteni. A kész terv és a szándékok között azonban eltérés van,
ugyanis azt kérték, hogy az I. és
a II. világháborús hősi emlékmû
együtt emlékeztessen a XX. századi háborúkra, és a Hősök terére tervezett, közös emlékhelyen
együttes tiszteletadásra adjon
lehetőséget. A tervek azonban
nem erre utalnak, mert a két
emlékmû egymásnak háttal áll,
így nehéz elképzelni a közös
megemlékezést, ezért a polgármester azt kérte, hogy a II. világháborúban elesett érdi katonák
emlékét őrző hősi emlékmû
tervét az eredeti határozatnak
megfelelően oldja meg a megbízást elnyerő ötvösmûvész.
A tájékoztatást a plénum elfogadta, majd a tulajdonosi hozzájárulását is megadta ahhoz,
hogy a dr. Kőszegi Gábor főigazgató által létrehozott Dr. Romics
László Egészségügyi Intézmény
Mûködését Támogató Alapít
vány az intézmény székhelyére
kerüljön bejegyzésre.
A közgyûlés várhatóan február 20-án újra összeül, amikor a
rendes ülésre tervezett témákkal foglalkoznak a képviselők.

Bálint Edit

Nem gyûjthető ajánlás
• az ajánlást gyûjtő, illetve az ajánló munkahelyen munkaidőben
vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más
jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése
közben,
• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén
vagy szolgálati feladatainak teljesítése közben,
• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali
helyiségében
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Fontos szabály, hogy az ajánlásért nem kérhető és nem adható
előny! A szabályok megsértésével gyûjtött ajánlás érvénytelen!
További információkért a Választási Irodához fordulhat: telefonon: 23/522-374, 522-300/211 mellék, E-mail: valasztas@erd.hu.


Választási Iroda

Felhívás
Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése a 4/2014. (I.30.) határozatában
döntött arról, hogy a rendõrség méltó munkakörülményeinek
megteremtése érdekében támogatja új Város Rendõrkapitányság
épületének megvalósítását, és ehhez felajánlja a Szabadság téren; a
meglévõ rendõrség telkével határos 18893/4 hrsz-ú önkormányzati
ingatlanának a fejlesztéshez szükséges területrészét.
Az épület kedvezõ elhelyezésének, és a funkcióhoz igazodó
optimális kialakításának érdekében szükséges a  31/2010.(VII.20.)
önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat, és
Szabályozási Terv mellékletének kisebb módosítása a következõ
területen: Szabadság tér – Ilona u. – Katalin u. – Felsõ u. A hatályos Szabályozási terven lehatárolt tervezési terület a Polgárok
Háza Ügyfélszolgálati Irodáján, és a Fõépítészi Csoportban is
megtekinthetõ, valamint interneten elérhetõ a   http://www.erd.
hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat helyen a településrendezési eszközök módosítása címszó alatt.
A vonatkozó jogszabályok, és Érd MJV 80/2013. (III.28.)
számú határozata szerint a tervmódosítás során biztosítani kell a
véleményezõ partnerek - lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek - minél szélesebb körének
bevonását.
A „partnerségi egyeztetés” szakaszában kérjük, hogy 2014. február 25-ig nyilatkozzanak arról, hogy az eljárásban partnerként
részt kívánnak-e venni, illetõleg írásos észrevételeket is tehetnek a
településrendezési elképzelésekkel kapcsolatban.
Nyilatkozatukat, észrevételeiket a fenti határidõig írásban leadhatják a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján (Alsó u. 3.), a
Fõépítészi Csoportnak (Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba) címezve,
vagy a foepitesz@erd.hu e-mail címre küldve.
T. Mészáros András polgármester nevében eljárva:  
Tisztelettel:      


Ágó Mátyás
fõépítész
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Felvilágosító, tanácsadó egészségnapot tartottak az érdi szakrendelõben

Ideje leszámolni a rákkal kapcsolatos tévhitekkel!

A szerző felvételei

„Tudatosan a daganatos betegségek ellen” – ezzel az elnevezéssel tartottak
február 4-én, a daganatos betegségek elleni küzdelem világnapja alkalmából
egészségnapot Érden. Ezúttal a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben
várták a szakemberek az érdeklõdõket; fõképpen arra kívánták felhívni a figyelmet,
mindenki tehet azért, hogy megelõzze, elkerülje a rákos megbetegedéseket, illetve
a szûrõvizsgálatokon való rendszeres részvétellel elõsegítheti a korai felismerést,
ami a sikeres gyógyulás feltétele, hiszen a rákos betegségek nagy része – a tévhitekkel ellentétben – igenis gyógyítható.

Dr. Kõszegi Gábor, az intézmény fõigazgatója adta át a szót dr. Komlós Zsuzsának, aki elsõsorban a rákkal
szembeni tévhitekre hívta fel a hallgatóság figyelmét
A leggyakoribb daganatos betegségek harmada megelőzhető,
például a dohányzás, a túlzott
alkoholfogyasztás mellőzésével, az egészséges, zsírszegény
étrenddel, a rendszeres testmozgással és az elhízás elkerülésével. Tévhit tehát, hogy nem
tehetünk semmit a rák ellen.
Mint ahogyan az a közhely sem
igaz, hogy a rettegett betegségnek nincsenek tünetei. Számos
daganatos megbetegedés fajtájának ugyanis vannak olyan korai
jelei, amelyek szûrővizsgálattal,
sőt, megfelelő gondossággal
már nagyon korán észlelhetők,
így a gyógyulás útja is biztosított lehet – figyelmeztetett rövid
megnyitó beszédében Komlós
Zsuzsa tisztiorvos, aki emlékeztetett arra is, hogy a Párizsi
Charta 2000-ben nyilvánította
február 4-ét a daganatos betegségek elleni küzdelem napjává.
Az idei központi vezérgondolat
– mint egy évvel korábban is
– az volt, hogy számoljunk le a
tévhitekkel. Ez Magyarországon
azért is nagyon fontos, mert a
2010‑es adatok igencsak lesújtóak ránk nézve. Amíg más európai országban a 100 ezer lakosra
jutó daganatos megbetegedések
halálozási aránya 167, addig
Magyarországon ez a szám 240re tehető. Szomorú adat az is,
hogy hazánkban a felismert
rákos betegek közül évente
csaknem 32 ezer a halálozások

száma, ami szintén jóval magasabbnak számít a környező
országokhoz képest. Ráadásul a
tüdőrák kiemelkedően vezeti a
listát, 100 ezer lakosra 71 halálos
eset fordul elő, míg ez az arány
például Lengyelországban és
Horvátországban is 20-30 százalékkal kisebb.
A sajnálatos adatok is figyelmeztetnek, óriási jelentősége
van a daganatos betegségek
elleni küzdelemnek, köztük az
ilyen napoknak, amikor elsősorban a megelőzésre és a tévhitek
eloszlatására helyezik a súlyt,
és kötetlen formában próbálják
meg felhívni a figyelmet azokra
az óvintézkedésekre, amelyek
ugyan nem jelentenek túl nagy
erőfeszítést, de mégis nagyon
sok múlhat rajtuk, és segítségükkel elkerülhető a legroszszabb.
A tisztiorvos asszony utalt
arra is, hogy az elmúlt évtizedekben a fejlett országokban
jelentősen megváltozott a halálozási struktúra, ugyanis a fertőző betegségek helyébe az úgynevezett civilizációs betegségek
kerültek. A szív- és érrendszeri
betegségek viszik prímet, de a
daganatos betegségek is jelentős
helyet foglalnak el ezen a palettán. A rosszindulatú megbetegedések között Magyarországon
vezető helyen van a tüdőrák, ezt
követi a végbél- illetve a vastagbél daganatos megbetegedések

miatti halálozás. A nőknél a leggyakoribb az emlőrák, a férfiak
körében pedig az ajak- és a szájüregi daganat előfordulása.
Komlós Zsuzsa arra is figyelmeztetett, hogy több olyan tévhit van, amit sürgősen el kell
oszlatni. Az egyik téveszme,
hogy a rák ellen úgysem tehetünk semmit. Ez azonban nem
igaz, mert az életmód változtatással, illetve az egészségesebb
életmóddal, a zsírszegény táplálkozással, sokkal több zöldség
és gyümölcs fogyasztásával és
a rendszeres mozgással, valamint a káros szenvedélyek: a
dohányzás, a túlzott mértékû
alkoholfogyasztás mellőzésével
igenis sokat tehetnek az emberek azért, hogy elkerülje őket
ez a kór. A tüdőrák kialakulásáért például 90 százalékban,
az ajak- és szájüregi daganatokért pedig mintegy 50 százalékban a dohányzást lehet okolni.
A túlsúly ugyancsak súlyosbítja
a helyzetet, ezért kell vigyázni az étkezéssel, hogy a plusz
kilókból ne alakuljon ki kóros
elhízás.
A másik súlyos  tévhit az em–
berek körében, hogy a daganatos
betegségeknek nincs tünete. Ám
ez sem igaz – hívta fel a figyelmet a doktornő, mert a rosszindulatú daganatos betegségeknek
is vannak korai jelei, amelyek
szûrővizsgálattal, megfelelő
gondossággal, a saját testünkre

Halláspanaszok: a gyors beavatkozás segíthet
Ha valakinek halláspanasza van, mielőbb jöjjön el hozzánk, ugyanis minél korábban kezeljük
a fennálló problémát, annál nagyobb az esélye annak, hogy sikerül megoldani azt - mondta el
lapunknak Dr. Tibold Eszter, az Amplifon fül-orr-gégész és audiológus főorvosa.
Melyik korosztályt érintik elsősorban a hallásproblémák?
Egy bizonyos kor után, nagyjából 45 év körül, a hallásban egy fiziológiai hanyatlás kezdődik. Ezért alapvetően mindannyian hallásromlásra vagyunk ítélve,
de a panaszok jelentkezése és mértéke sok mindentől függ, például, hogy elkerültük-e a hangos zajokat, dohányoztunk-e, milyen az érrendszerünk, rendben van-e a vérnyomásunk, volt-e fejsérülésünk, stb.
Mindazonáltal 70 éves korban a hallás soha nem lesz
olyan, mint 20 évesen, és valószínűleg előbb-utóbb
az idősek nagy százalékának szüksége lesz hallókészülékre.
Ha valaki nem hall jól, feltétlenül hallókészüléket kell-e viselnie, vagy van más megoldás?
Ez attól függ, hogy milyen típusú a hallásvesztesége. Azonban a nagyothallás több mint 80%-ának esete idegi eredetű, főként a belső fülben lévő károsodások miatt. Ezekben az esetekben a megoldás a hallókészülékek különböző formáinak használatából áll, a
nagyothallás szintjétől és egyéb tényezőktől függően.
Mennyire fontos szempont a hallásproblémák
kezelésénél a gyors beavatkozás?
Minél korábban kezeljük a fennálló problémát, an-

nál nagyobb az esélye annak,
hogy sikerül megoldani azt.
Lehet, hogy csupán fülzsírdugó
okozza a kellemetlenséget, de
ha például egy akut halláscsökkenésről van szó - amit akár vírusfertőzés is okozhatott - a kezelés eredményessége attól is függ, hogy mennyi idő
telt el a panasz keletkezése óta.
A héten indul egy országos kampányuk. Mivel
várják az érdeklődőket?
Az ingyenes hallásvizsgálat mellett ingyenes hallókészülék próbahordási lehetőséget is biztosítunk. Ez
azt jelenti, hogy azok, akiknek a vizsgálat során hallókészülékkel kezelhető problémát állapítunk meg, a
saját otthoni környezetükben, több napon keresztül
is ki tudják próbálni a készülékek hatását.
Mit kell tennie a kerületi lakosoknak, ha részt
szeretnének venni egy hallásvizsgálaton, vagy ha
ki akarják próbálni a hallókészülékeket?
A várakozás elkerülése végett kérem, hogy egyeztessenek időpontot munkatársainkkal az oldal alján
található hirdetésben szereplő telefonszámon. Várunk
mindenkit szeretettel!
S

való odafigyeléssel észlelhetők.
Ezért is tartja rendkívül fontosnak a rendszeres népegészségügyi szûréseket. Kiemelte: igen
jelentős előrelépésnek tartja,
hogy decembertől az érdiek és a
környéken élők már ide, a helyi
szakrendelőbe kapnak meghívólevelet a szûrésekre. A 45-65
év közötti nőknek kétévente
emlőszûrésen kell részt venniük, míg méhnyakszûrésen a 2565 év közötti nőknek háromévente szükséges megjelenniük.
A vastagbél-szûrést a háziorvos
segítségével lehet kérni. Komlós
Zsuzsa felhívta a figyelmet arra
is, hogy testünk jelzéseire is
reagálnunk kell, hiszen tapintással magunk is elvégezhetünk
néhány egyszerû önvizsgálatot,
és ha bármilyen rendellenességet észlelünk, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
Ugyanakkor nem árt a háziorvosunkat is – legalább kétévente
– felkeresni, abban az esetben
is, ha semmilyen panaszunk
nincs – mutatott rá a tisztiorvos
asszony, majd sikeres egészségnapot kívánt a Dr. Romics
László Egészségügyi Intézmény
látogatóinak.
A rendezvény megnyitóján
részt vett Bánsághy Balázs, az
Érdi Járási Hivatal vezetője is,
aki maga is tájékozódott arról,
milyen információkkal szolgálhatnak e rendkívüli napon a
szakemberek. A hivatalos perceket követően az érdeklődők
szabadon választhattak a felállított standok közül, ahol az asztalok mögött egy‑egy segítőkész
szakember várta őket, hogy
választ adjanak kérdéseikre,
eloszlassák tévhiteiket és kételyeiket, és tanácsokat adjanak
egészségügyi gondjak megoldására. A daganatos betegségek
megelőzésére és korai felismerésére vonatkozó tanácsok mellett edzési tippeket, valamint a
dohányzásról való leszokáshoz,
és az alkoholfogyasztás nyilvánvaló, de rejtett ártalmairól
is számos értékes ismerethez
juthattak mindazok, akik éltek
az egészségnap nyújtotta lehetőségekkel. Ezzel egy időben
pedig az onkológiai és a nőgyógyászati rendelőben egész nap,
beutaló nélkül is igénybe vehették a szakorvosok tanácsait.
A folyosón asszisztensnő várta
az érdeklődőket, akivel elbeszélgethettek, de akik szükségesnek
érezték, hogy problémájukkal
négyszemközt is megosszák
orvossal, erre is lehetőséget
kaphattak. Azt pedig kifejezetten jó volt látni, hogy nemcsak
idősebbek, hanem a fiatalok is
érdeklődve hallgatták a szakemberek egészségügyi tanácsait.

Bálint Edit

Az alkohol és a drog káros hatása a magzatra is végzetes lehet, kóros
elváltozásokat okoz - a beteg csecsemõket szimuláló babák szinte sokkoló hatást gyakoroltak a fiatal nõkre

Az egészségnapon Bánsághy Balázs, az Érdi Járási Hivatal vezetõje is
érdeklõdve hallgatta a szakember tanácsait

A nõk körében elõforduló leggyakoribb daganatos megbetegedésekrõl is
bármit kérdezhettek az érdeklõdõk

A fiatalok is megismerkedhettek a dohányzás, az alkohol és a drog súlyos
következményeivel
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Kulturális és tudományos

programok
2014. február 17 – 23.
Budai Tibor grafikái
Megtekinthető: február 28-ig
Programok:
Szepes Gyula Művelődési
Központ
Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
Jegyvásárlás: hétfőtől – péntekig 10-18 óráig, hétvégén rendezvénytől 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 17. hétfő 17 óra
Sikertelen terápiák
Előadó: Molnár Klári
Irodalomkedvelők Klubja
Vezeti: Daróci Lajosné
Február 21. péntek 16 óra
Klubnap, felolvasások
8 óra
Isten tenyerén című kötet
bemutatója
Kertbarát Kör
Helyszín: Lakótelepi
Klubövezet- Enikő u. 2.
Információ: Németh Antal
06 30/549-4230
Február 21. péntek 17 óra
Levéltrágyázás a kiskertekben
Florasca virágföldek
Vezeti: Ács Kata
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 Dina-Art fotóklub kiállítása
A kamarateremben
Magyar irodalmi arcképtár

Minigolf oktatás
péntekenként 15 órától ingyenes
minigolf oktatás kezdőknek a
művelődési központ minigolf
pályáin.
Érdeklődni lehet: Tóth János
06 30/948-0235
Micimackó színház 2014.
Tavasz bérletes előadássorozata
Február 17. hétfő
10 órakor óvodásoknak,
14 órakor iskolásoknak.
Pöttöm Panna
táncmese a VSG Táncszínház
előadásában
A csoportok jelentkezését
Czinderné Bea várja a
06 20/448-5121‑es telefonszámon.
ÚJ! ÚJ! ÚJ!
Babaszínház 0-3 éves korig
Február 20-án, csütörtökön 10 órakor
Ha dede
zenés tárgyjáték 1–3 éves
korú gyermekeknek a Kabóca
Bábszínház előadásában.
Mi történik, ha egy kocka gömbökkel barátkozik? Hogyan
találkoznak, hogyan ismerik
meg egymást? A gömböknek
például kerek ajtajú a házuk,
de hol lépjen be ezen egy kocka?
Sok a nehézség, de a kocka
lépésről lépésre beilleszkedik
a gömbök közé, és a kockák
világa is befogadja a gömböket.
A kezdeti különbségek halványodnak, sőt szinte már észre
sem lehet venni, mi volt előbb,
a kocka vagy a gömb…
Belépő: 800 Ft
Február 23-án, vasárnap 11 órakor
Csiribiri
Halász Judit koncertje gyermekeknek. Belépő: 2500 Ft.
Rajzpályázatot
hirdetünk az 1848-49‑es szabadságharc évfordulójának tiszteletére 6-18 éves diákoknak.
A pályaművek bemutathatják
a szabadságharc eseményeit,
történelmi alakjait és azt, hogy
mit jelent ma számunkra a
szabadság. Beadási határidő:
2014. március 10.
Részletek
a www.szepesmk.hu honlapon
Agykontroll gyerekeknek
(10–14 éveseknek)
Kovács Erika vezetésével
Két napos tanfolyam olyan gyerekeknek, akik arra vágynak,
hogy eredményesebben tanuljanak, sportoljanak, hogy köny-

nyebben elérhessék céljaikat.
Olyan feszültségoldó technikák
elsajátítása, melyek az élet
minden területén segítenek.
A tanfolyam időpontja:
március 1–2.
Jelentkezés: Czinderné Tassi
Beáta: 06 20-448-5121
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Mackó napok
a Gyermekkönyvtárban
Február hónapban megrendezésre kerülnek a hagyományos 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 elérhetőségeken:
Telefonon:
06-23-365-470, 2. mellék
E-mailben: gyk@csukalib.hu
Személyesen:
a Gyermekkönyvtárban
Költészet napi rajzpályázat
a gyermekkönyvtárban
A pályaműveket 2014. március 20ig (csütörtök) kérjük eljuttatni a
gyermekkönyvtárba.
A pályázati kiírás részletei megtalálhatók szórólapjainkon és
honlapunkon.
A könyvtár részlegeibe

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 tudományos 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
A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri
előadóterme 50 fős rendezvényekre
bérbe vehető kulturális, közművelődési alaptevékenységgel összeegyeztethető célokra.
Információ:
Kovács Nóra, 06-23/363-036

Csuka Zoltán Városi Könyvtár
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb információt a
365-470 telefonszámon, vagy
a www.csukalib.hu honlapon
talál.
A felnőttkönyvtár programja
Február 5-19-ig
Alkotó olvasó – Kertész Csilla
népi hímző kiállítása

18 éves korig és 70 év felett
INGYENES a beiratkozás.
Családi jegy váltása,
érvényes diákigazolvány,
pedagógusigazolvány
és nyugdíjas igazolvány is
kedvezményre jogosít.

Ír Sztepp Tánc Show
a mûvelõdési központban
A Catherine Gallagher nevével fémjelzett Queen of the Dance
– szuperprodukció – Ír Sztepp Tánc Show 2014. február 28án 18 órás kezdettel, a Szepes Gyula Művelődési Központ
Színpadán 2x 50 perc időtartamban lép fel. A társulatról
annyit mindenképp érdemes tudni, hogy a Queen of the Dance
az ír sztepptánc legkiválóbb táncművészeiből álló társulat.
Szólótáncosa és koreográfusa az ír nemzeti bajnok és többszörös világbajnok Catherine Gallagher, aki tagja volt a világhírű
Riverdance együttesnek és megannyi vezető társulatnak, akik
eme jeles műfajban szórakoztatják a közönséget. A világon
egyedüliként koreografál és vezet nőként ír sztepp tánctársulatot. A nőiesség, annak minden emocionális többletével,
kreativitásával, finomságával, ugyanakkor kirobbanó lendületességével meg is mutatkozik az előadásban, amely egyszerre
tartalmaz autentikus ír elemeket és Catherine izgalmas, újszerű, modernebb zenei alapokra helyezett koreográfiáját.
A Queen of the Dance egy új különleges színfolt az ír tánc és
a táncművészet világában, amelyet frenetikus, élőzenekaros
dallamok kísérnek. A géppuskalábú táncosok lábdobpergésének hangja szinte extázisba hozza a közönséget, Catherine
pedig dinamikus, szenzációs és lélegzetelállító szólókat táncol. Szabad szemmel szinte alig követhető, ahogyan a profi
táncművészekből álló társulat elképesztő sebességgel szteppel
a színpadon. Catherine Gallagher új táncműfajt teremtetett,
amely egyszerre őrzi az ír sztepptánc hagyományait, de
mégis modern és megújult. Az est sztárvendége Barry John
Gallagher a Lord of the Dance Las vegasi csapatának szólistája,
Catherine testvére.
Elsöprő erejű élményre számíthat tehát az, aki megnézi a
Catherine Gallagher vezette ír sztepptánc produkciót. A Queen
of the Dance, nevének megfelelően valóban az ír sztepptánc
Hercegnőjét mutatja be a hazai közönségnek – összetársít sokféle stílust és műfajt, legyen az akrobatikus tánc vagy balett,
ezzel különleges és kihagyhatatlan kulturális élményt ígérve!
Jegyek korlátozott számban kaphatók a művelődési központ
pénztárában és a Domi Tours-nál (Érd, Budai út 24. Tel: 0623-523-597)

(A Zenei könyvtár
díjszabása
a fentiektől eltérő!)

Könyvtári részlegeink
nyitvatartása
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: 
szerda: 
kedd, csütörtök: 
péntek: 

10 – 18 h
szünnap
12 – 17 h
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!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő: Bognár Nándor. Szerkesztőség:
2030 Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai előkészítés: Tex-Ver Kft. Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó
Kft. Nyomda: Bertalan László nyomdaigazgató 1225 Budapest, Campona u. 1. E-mail: ringierprint@ringier.hu Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.

Beszélgetés Varga Jánosnéval, a Teleki iskola címzetes igazgatójával

A Teleki iskola címzetes igazgatónőjével szeretett iskolájában
beszélgettünk.

állt mögöttem – ha kellett, harcoltunk, ha kellett, csendben
végeztük a dolgunkat.

– Kis elsősként kezdte annak
idején abban az iskolában,
ahonnét igazgatóként ment
nyugdíjba decemberben. Össze
tudná foglalni röviden a köztes
éveket?
– Négyéves koromban költöztünk Érdre. A 8-as általános
iskolába jártam – akkoriban a
Teleki még ezt a nevet viselte
–, majd a fővárosi Vörösmarty
gimnáziumban
tanultam
tovább. Érettségi után egy irodában helyezkedtem el, ahol
hat évig dolgoztam. 1978-ban
volt igazgatóm, Tóth Karcsi
bácsi üzent, hogy szívesen lát
képesítés nélküli tanítóként, ha
van kedvem hozzá – márpedig
nekem volt. Három évig dolgoztam így, majd a tanítóképző
főiskola következett, ahonnan a
8-as iskolába, vagyis ide tértem
vissza. Azóta is itt vagyok.

– Mégis úgy döntött, hogy
negyven év munkaviszony után
nyugdíjba vonul.
– Többször mondtam a kollégáknak: amikor megtehetem,
nyugdíjba megyek, mert a fiataloké a jövő. Ezek nem csak
nagy szavak, valóban úgy gondolom, hogy a fiatalok hozzák
az új dolgokat, a pezsgést. Sose
számoltam az éveimet, egyszer csak jött a lehetőség, hogy
negyven év után nyugdíjba
mehetek. Ebből a negyvenből
huszonegy évig voltam igazgató. Persze emellett tanítottam is,
amennyit csak lehetett. Az volt
az elvem, hogy a teljes állásban
lévő pedagógusoknak legyen
meg a kötelező óraszámuk, ami
pedig megmarad, azt vigye el az
igazgató és az igazgató-helyettes. Egy iskola vezetése mellett
amúgy sem lehet száz százalékosan vinni egy osztályt – egy
„fenékkel” nem lehet több lovat
megülni.

– Hogyan lett tanítónőből
igazgató?
– Ezen én is meglepődtem…
Harmincas éveim elején jártam,
mikor elődöm felkért igazgató-helyettesnek. Négy és fél év
után megbízott igazgatóként
dolgoztam egy évig. Ez 1992ben, az iskolákat érintő nagy
átalakulás idején volt – ekkor
váltak az oktatási intézmények
önállóan gazdálkodó létesítményekké. Kollégáim biztatására
a 93-94‑es tanévtől pályáztam
meg az igazgatói posztot. Ezt
a sikeres pályázatot további
három követte. Amire nagyon
büszke vagyok, az az, hogy
míg először 70 százalékban
támogatott engem a testület, a

– Decemberben ment nyugdíjba, de szeptembertől már nem
dolgozik.
– Igen, felmentést kaptam. Ez
elvileg nyolc hónap, de kértem,
hogy négy hónapot hadd dolgozzak le.
– Nyugdíj ide, felmentés oda,
ma is gyakran megfordul szeretett iskolájában.
– Hetente bejárok, és igyekszem segíteni az utódom munkáját (aki egyébként velem
együtt kezdett; akkor kértem fel
helyettesemnek, amikor igazgató lettem). Otthon is szívesen

Diákként, tanárként, igazgatóként is telekis – Varga Jánosné 42 esztendõt
töltött szeretett iskolájában, a jövõben ugyanitt önkéntesként segítené a
tanárok munkáját
második, harmadik és negyedik
választáson már 98-100 százalékban. Utolsó pályázatomat
az önkormányzati képviselők
mindegyike támogatta, pártállástól függetlenül – vagyis nemcsak a kollégáim, hanem a fenntartó is elismerte a munkámat.
Egyébként kiváló tantestület

dolgozom. Ha olyan hírre, új
jogszabályra, pályázatra bukkanok, amit fontosnak tartok
az iskola szempontjából, írok
egy e-mailt. Nyugdíjasként
sem szakadtam el az iskolától.
A jövőben szeretnék részmunkaidős állást vállalni a versenyszférában. Két szakvizsgám

A szerző felvételei

„Legjobban a csintalan
gyerekeket szerettem”
Varga Jánosné – a gyereknek Éva néni – negyvenkét
esztendõt töltött a Teleki iskolában. Nyolcat diákként,
majd hármat képesítés nélküli pedagógusként. A
fõiskola után tanító lett, késõbb igazgató-helyettes, az
1992/93-as tanévtõl igazgató. December óta nyugdíjas, de hetente bejár az iskolába, ahol a jövõ tanévtõl
szeretne önkéntes munkát vállalni. Két megtisztelõ kitüntetést is kapott a közelmúltban, amelyekre nagyon
büszke – majdnem annyira, mint arra a sok gyerekre,
akiket felnevelt.

Érdi Újság

mûvelõdés

XXIV. évfolyam, 2014. február 13.

Éva néni csemetéi körében – a régi igazgató nénivel minden kisdiák
örömmel fényképezkedett
van, tanügyigazgatási és minőségirányítási. Szívesen részt
vennék a pedagógusok értékelésében, hiszen ebben van
gyakorlatom és tapasztalatom.
Emellett a következő tanévben
mint önkéntes szeretném hetente egyszer-kétszer a Telekiben
segíteni volt kollégáim munkáját – akár abban, hogy a napköziben tanulok a gyerekekkel.
– Munkáját két ízben is elismerték az elmúlt hónapokban.
– A Teleki napokon, múlt
novemberben megkaptam a
címzetes igazgatói címet, amire
azért vagyok nagyon-nagyon
büszke, mert előttem Tóth
Karcsi bácsi kapta meg, az az
igazgató, aki engem tanított,
és később idecsábított tanítani.
Boldog voltam, hogy megkaphattam azt a címet, amit az
az ember viselt, akit tiszteltem
és szerettem. Ami szintén jól
esett, hogy amikor átvettem a
kitüntetést Sárközi Mártától,
az Érdi Tankerület vezetőjétől,
felállva tapsolt nekem mindenki – szívbemarkoló érzés volt,
mennyire szeretnek itt engem.
Decemberben, a dolgozók
fenyőünnepségén szolgálati
emlékérmet kaptam, ami azért
volt öröm számomra, mert azok
is jelen voltak, akik korábban
nyugdíjba mentek, és sokan
tőlem vehették át korábban
ugyanezt az elismerést. Ezek
erkölcsi jutalmak, de nekem
többet jelentettek, mintha
mondjuk több százezer forintot
kaptam volna. Az egész pedagógusi életpálya ilyen – lehet,
hogy hó végén számolgatni kell
a fizetésből maradt forintokat,
de ezt elfeledteti a gyerekek
mosolya. Minket, pedagógusokat nem a pénz vezérel.
– Nemcsak a pályához, hanem
az iskolájához is hû maradt,
pedig a Teleki nem Érd „sztáriskolája”. Nem kísértette meg
a gondolat, hogy máshol tanítson?
– Soha. Mikor ide jártam
iskolába, a tanáraimtól olyan
útravalót kaptam, hogy nekem
ezt az iskolát, ezt a környéket kell szeretnem, és itt kell
előbbre vinnem a dolgokat.
Eszembe se jutott, hogy akár a
pályát, akár az iskolát elhagyjam. Volt, amikor nehéz volt,
de szerintem a gyerekek mindenütt egyformák, akár peremkerületről, akár elit negyedről
van szó. A családi háttér más,
nem a gyerekek. Õk mindenhol
tudnak örülni, mosolyogni, és
mindenhol feszegetik a határokat. Az, hogy milyen eredményt
érünk el velük, a pedagógustól,
illetve a családtól függ. Én is a
környéken élek, és úgy látom,

nagyon sokat fejlődött a terület.
Igaz, szerintem nem mindig jó
irányban, ugyanis a beköltözők
nem érzik magukénak a várost,
nem szeretnének semmit tenni
lakókörnyezetükben, ez pedig a
gyermekeikre is rávetítődik.
– Élete zömét ebben az iskolában élte le. Hogyan látja az
intézmény fejlődését?
– Mikor elkezdtem az iskolát,
csupán négy tanteremből állt.
Mikor felső tagozatos lettem,
elkészült az iskola régi szárnya, nyolc tanteremmel, később
pedig az új részleg. Akkor még
két mûszakban, azaz délelőttdélutános rendszerben tanultunk. 1993-ban az étkezőt tanteremmé alakították át, és ennek
köszönhetően átállhattunk az
állandó délelőttre. 1992-től önállóan gazdálkodó szervezetté váltunk, és sokat tudtunk tenni az
iskoláért, ami a karbantartási,
javítási feladatokat illeti. Ahogy
megszûnt az önálló gazdálkodás, az iskola épülete kezdett
leromlani; a pénzhiányt ekkor
társadalmi munkával, azaz szülői segítséggel pótoltuk. Nagyon
erős nálunk a szülői munkaközösség, és mindig számíthatunk
a munkájukra, akár parkettacsiszolásról, akár csempézésről,
festésről van szó.
– A gyerekek is mások manapság, mint annak idején?
– Megváltozott a világ, megváltoztak a gyerekek is. Persze
olyan, hogy ideális gyerek,
nincs – illetve mindegyik az.
Én egyébként mindig az igazi
csintalan gyereket szerettem, akinek a szeme se áll jól.
Akit beküldtek hozzám, mert
valami csibészséget csinált.
Büntetés helyett elbeszélgettem
vele, megmagyaráztam, a tette
milyen következményekkel jár.
Ez mindig hatott. Visszatérve a
változásokra: úgy tapasztalom,
hogy felgyorsult világunkban
több az idegrendszeri problémával küzdő gyerek, mint
régen. Ebből következik, hogy
ma teljesen más módszerekkel kell tanítani, mint régen.
Aki nem tud megújulni, annak
keserves az élete ezen a pályán.
A pedagógusoknak ismerniük
kell az új kutatások eredményeit, és tudatosan alkalmazni
azokat.
– Hogyan lehetne összefoglalni egy mondatban az elmúlt
harmincnégy évet?
– Úgy, hogy csodálatos volt.
Rengeteget kaptam a gyerekektől, sokat tanultam tőlük, és ha
újból kezdhetném, megint pedagógus lennék – csak kihagynám
az irodában töltött hat évet.

Ádám Katalin
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Az
2014. február 17 – 23.
Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.
február 17. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai
magazin 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 Bajna, 50/48. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
17:00 Polgár-társ
17:30 Magyarok Afrikában 5/2.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’
rendező: Cséke Zsolt
18:10 Négyszemközt
18:30 Kapocs 10/7. ismeretterjesztő,
gasztronómiai és kulturális filmsorozat 20’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:40 Kézilabda-mérkőzés
21:10 Magyarok Afrikában 5/2.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’
rendező: Cséke Zsolt
21:50 Híradó ism.
22:10 Polgár-társ
22:40 Négyszemközt ism.
február 18. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
08:50 Fény-Kép
09:20 Négyszemközt
09:40 Kézilabda-mérkőzés
11:10 Kapocs 10/7. ismeretterjesztő,
gasztronómiai és kulturális filmsorozat 20’
14:50 Híradó
15:10 Fény-Kép
15:40 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:10 Négyszemközt
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/44.
17:35 Kapocs 10/7. ismeretterjesztő,
gasztronómiai és kulturális filmsorozat 20’
17:55 Polgár-társ
18:25 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 30. rész
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:40 Fény-Kép
20:10 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 30. rész
20:40 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/44.
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép
február 19. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 Magyarok Afrikában 5/2.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’
rendező: Cséke Zsolt
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
10:25 Polgár-társ
10:55 Bibliai Szabadegyetem 90/44.
11:55 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 30. 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 10/7. ismeretterjesztő,
gasztronómiai és kulturális filmsorozat 20’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:40 Mozgás, sportmagazin
20:10 Magyarok Afrikában 5/3.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’
rendező: Cséke Zsolt
20:50 Híradó ism.
21:10 Mozgás ism.
21:40 Négyszemközt ism.
22:00 Kapocs 10/7. ismeretterjesztő,
gasztronómiai és kulturális filmsorozat 20’
február 20. csütörtök
08:00 Híradó
08:20 Mozgás
08:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
09:20 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 30. rész
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
élő közvetítése
14:40 Híradó
15:00 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 30. rész
15:30 Négyszemközt
15:50 Fény-Kép

16:20 Polgár-társ
16:50 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
17:25 Négyszemközt
17:45 Mozgás
18:15 Magyarok Afrikában 5/3.
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 30. rész
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
február 21. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/45.
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok Afrikában 5/3.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’
rendező: Cséke Zsolt
10:30 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 30. 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 5/3.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’
rendező: Cséke Zsolt
17:10 Négyszemközt
17:30 Mozgás
18:00 Polgár-társ
18:30 Kapocs 10/7. ismeretterjesztő,
gasztronómiai és kulturális filmsorozat 20’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:40 Mozgás
20:10 A Hortobágy örökös pásztora
magyar dokumentumfilm 57’
rendező: Cséke Zsolt
21:10 Híradó
21:30 Bibliai Szabadegyetem 90/45.
22:30 Négyszemközt
22:50 A Hortobágy örökös pásztora
magyar dokumentumfilm 57’
rendező: Cséke Zsolt
február 22. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Rátka, 50/49. 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 5/3.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’
rendező: Cséke Zsolt
16:30 Négyszemközt
16:50 Bibliai Szabadegyetem 90/45.
17:50 Fény-kép
18:20 Ízőrzők Rátka, 50/49. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
19:00 Érdi Panoráma,
heti események összefoglalója
19:30 Fogadóóra
20:00 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 30. rész
20:30 Szökés Sobiborból (1987)
angol-jugoszláv háborús filmdráma (143’)
rend.: Jack Gold
fsz.: Rutger Hauer, Joanna Pacula, Alan
Arkin
23:00 Érdi Panoráma
február 23. 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 Rátka, 50/49. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Rátka, 50/49. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/45.
17:00 Szökés Sobiborból (1987)
angol-jugoszláv háborús filmdráma (143’)
rend.: Jack Gold
fsz.: Rutger Hauer, Joanna Pacula, Alan
Arkin
19:30 A Hortobágy örökös pásztora
magyar dokumentumfilm 57’
rendező: Cséke Zsolt
20:30 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 31. rész
21:05 Fény-kép
21:35 Mozgás
22:05 Polgár-társ
22:35 Érdi Panoráma
23:05 Fény-kép
23:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
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XXIV. évfolyam, 2014. február
13.
2014. február
12.

Mosolyra
váltottuk:)
Erzsébet-utalványával Ön több mint negyedmillió ember,
köztük több mint százezer gyermek üdüléséhez járult hozzá!*
A Kormány által támogatott

Vincze Kornél

* 2012-ben és 2013-ban

XXIV.
évfolyam,
2014. február 13.
2014. február
12.
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Az Erzsébet-tábor a legjobb móka!
Vidám muzsika várta a gyerekeket, szüleiket és tanáraikat
a pályázat eredményhirdetésén, a talpalávalót ifjabb Csoóri
Sándor és zenekara szolgáltatta.
Ezután fontos tudományt osztott
meg a fiatalokkal Berecz András
Kossuth-díjas mesemondó: Három dolgot feltétel nélkül fontolj meg: állj magasra, hogy lássanak, nyisd ki a torkod, hogy halljanak, s légy rövid, hogy szeressenek! Majd Gyurka történetét be-

szélte el a közönségnek, nagy sikert aratva.
– Tegye fel a kezét az a gyerek, aki idén nem jelentkezett
Erzsébet-táborba – szólította fel
a jelenlévőket Majthényi László,
a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány főtitkára a díjak kiosztása előtt, és egyetlenegy kéz sem
lendült a magasba, ezzel jelezve:
a gyerekek körében töretlen az érdeklődés a táborok iránt.

Ezután Borza Teréz iparművész, a zsűri elnöke ismertette a
pályázat részleteit. Elmondta, három kategóriában nevezhettek a
fiatalok: a táborban eltöltött napokat bemutató képzőművészeti alkotással, írásos élménybeszámolóval, valamint mesével, melyet a
névadó Szent Erzsébet személye,
élettörténete ihletett. Hozzátette,
a beküldött képekről és írásokból
kiderült, hogy a slágernek számító fürdőzés mellett kirándulások,
hajókázások, kalandparki tombolás, lovaglás, kenuzás, kézműves
foglalkozások – ezen belül agyagozás, gyöngyfűzés, makettezés
–, néptánc, diszkó, éjszakai bátorságpróba, tereptúrák, sport-,
ügyességi és szellemi vetélkedők,
Ki Mit Tud? és még számtalan izgalmas időtöltés színesítették az
Erzsébet-táborok mindennapjait.
Majd a díjkiosztó következett,
ahol kiderült, az első kiíráshoz

Félidejéhez érkezett az Erzsébet-vetélkedő
Harmadik hónapja tart a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által meghirdetett
Erzsébet-vetélkedő: nemrég lezárult az első három feladatsor megoldásának lehetősége. Az első fordulóban történelem és tudomány, a másodikban művészet és
sport kategóriában kaptak feladatokat a diákok.
Az immár második alkalommal meghirdetett vetélkedő
harmadik fordulója - az Élő
és épített világunk témakörben - február 10-ig tartott,
a befejező kérdéssor pedig,
amely édes anyanyelvünkről
szól, február 11-én került fel
honlapunkra. A vetélkedőre
488 csapat (közel 1500 játékos) aktiválta jelentkezését,
közülük 380 csapat legalább
1 feladatsort beküldött. 300

már mindkét feladatsort megoldotta: közülük 240 ért el
minimum 50 százalékos, 140
csapat 90 százalékos és 12
csapat 100 százalékos eredményt. A legjobb 15 között
felvidéki és erdélyi csapat is
van. A vetélkedőt meghirdető
Alapítvány nagy örömére idén
megkétszereződött az aktívan
játszók száma, közöttük rengeteg a már tavaly is versenyző gyerek.

A résztvevők közül többen fejezték ki elismerésüket a vetélkedő mondanivalójával, filozófiájával kapcsolatban, dicsérték
tartalmát, változatosságát.
Március végén, az internetes
megmérettetés szóbeli döntőjén,
a legjobbak találkozhatnak majd:
ők összesen 1 millió forint értékű tárgynyereményekért és nyaralási lehetőségekért mérkőzhetnek meg egymással.

képest közel megháromszorozódott a beküldött pályamunkák száma, és több tavalyi pályázó idén
is bizonyította tehetségét: közülük
többen most is a nyertesek közt
voltak. A zsűri dolga nagyon nehéz volt, de a nagyszámú pályamunkának köszönhetően több alkotást tudott jutalmazni, mint az
előző évben, így a több mint 150
pályamű beküldői között 26 díjat
osztott ki a tavalyi 19-cel szemben.
A zsűri mindhárom kategóriában, korosztályonként az első három munkát jutalmazta, kategóriánként egy-egy 2014. évre szóló
táborozási lehetőséggel vagy családi nyaralással, és különdíjakat is
kiosztottak.
A nyertesek alkotásaiból Nyári
élmények 2013 címmel kiadványt
jelentetett meg az Alapítvány,
amelyet a díjkiosztón minden pályázó gyermek megkapott.

Fotók: www.erzsebetprogram.hu

Ezzel a címmel írt és küldött élménybeszámolót egy
fiatal a 2013-ban második alkalommal meghirdetett „Nyári élmények" pályázatra, amelyet az
Erzsébet-program keretében az Erzsébet-táborokban
nyaraló gyerekek részére írt ki a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány. A nyerteseket díjkiosztó ünnepségen hirdették ki, ahol bemutatták a beküldött
művekből készült kiadványt is.
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„Vidám vagyok, mert sok vér csörgedez bennem”

Rác bál jó hangulatban, karmesterekkel

A szerző felvételei

Batyuban hozták az elemózsiát és a jókedvet háromszázan, így senki sem szenvedett hiányt se ételben, se italban – mint kiderült, jókedvben, énekben, táncban sem.
Az érdi rácok megint báloztak, most a Finta Rendezvényházban, a tõlük megszokott
vidámsággal. Hajnalig szólt nekik a zene a múlt szombaton.

A bálszervezõk vezérkara, a mikrofonnál a ráckönyv szerzõje
A rácok első nagy hulláma az
1620-as években a Split feletti
régióból, a második 1690-ben,
a harmadik pedig az 1700-as
évek elején Boszniából érkezett.
A legutóbbi nagy rác-hullámot a
történészek halálos pontossággal meg tudják határozni, mert
erről egy meghívó is tanúskodik,
amelyen a pontos dátum: 2014.
február 8., este 7 óra. Még keresni, kutatni se kell igazán, hiszen
mind a háromszáz jövevény egy
kupacban, a Finta-házban táborozott le több órára. Különös életvitelükről fényképek és videók
tanúskodnak.

Az ideiglenes bevándorlók jöttek a környező településekről, de főleg Ercsiből,
Tökölről és Százhalombattáról.
A vendégeket Antunovits Antal
köszöntötte, aki a négyéves
munka
megkoronázásának
nevezte a bált, majd Szilágyi
József író kérdezte, mikrofonban: kik is valójában a rácok? Õ
egy most megjelent, bemutatott
könyvben (címe: Az ercsi, érdi
és tököli rácok eredete, valamint
népszokásai) meg is válaszolta,
röviden idézünk belőle: „Az itt
élő népcsoport rendkívül kevert
eredetû, amely bunyovácnak,

sokácnak nevezett – hercegovinai, dalmáciai és boszniai – katolikus népcsoportokból alakult
ki a történelem során, magába
olvasztva pravoszláv szerbeket
is, úgy, hogy eközben jelentős
török hatás is kimutatható a
rácok kulturális jellemzői terén.”
Rövidebben is megfogalmazható, hogy a rácokat katolikus
horvátoknak tartják, akik követik a horvát hagyományokat.
Érden több százan vannak, így
nem csoda, ha bálozni akarnak
évente egyszer. A február eleje
az övék, immár egy évtizede,
és ilyenkor meg is ragadják az

alkalmat „mindent bele” alapon, mert fergeteges hangulatot varázsolva, hamar felfûtik a
helyiséget. „Ilyen energiaárak
mellett csupa haszon ez a rác
bál!” – írtuk tavaly év elején, bár
az azóta hódító rezsicsökkenés
sokat javít a helyzeten…
Szintén a könyvben olvastam:
„Régen a család tagjai egy tálból
ettek, körbeülték és úgy kanalaztak együtt belőle.” Itt a bálon
is egy tálból ettek a barátok, családtagok, batyus tálból, fasírtot,
rántott húst, szendvicset, süteményt. Itt ült az egyik asztalnál
T. Mészáros András polgármester
és Aradszki András országgyûlési
képviselő, együtt kóstolgatták a
finomságokat és nézték a pergő
mûsort, a tököli Komsije Tököli
Népdalkört, az ercsi Zorica
Tánccsoportot, amely idevarázsolta többek között a dalmát
tengerpart hangulatát, és persze
az érdi Igraj Kolo rác tánccsoportot.
Antunovits Antal önkormányzati képviselő, az Érdi Horvát
Önkormányzat elnökhelyettese
úgy fogalmazott:
– Négy évi munkánk megkoronázása ez a bál, októbertől új ciklus kezdődik. Igen aktívak voltunk
az elmúlt években, rendszeresen
részt vettünk a város rendezvényein, ápoltuk a népi hagyományokat, nyelvtanfolyamokat szerveztünk, táncházat mûködtetünk.
Ígérhetem, ugyanilyen aktívak
leszünk a jövőben is. Persze, ahol
olyan karmesterek vannak, mint
Weszelovics Istvánné Ágika,
az Érdi Horvát Önkormányzat
elnöke, vagy Szabó Marianna és
Piszák Lászlóné Klárika, garantált az aktivitás és a jó hangulat.
Köszönjük mindenkinek a segít-

T. Mészáros András polgármester lapozgatja a most megjelent rác-könyvet

Nyugodtan hátradõlhet Antunovits Antal - jól sikerült a bál
séget, kiemelve az önkormányzatot és most a bálunkon az érdi
polgárőröknek is, amiért vigyáznak biztonságunkra.
A remek zenét a szentpéterfai Pinka Band „biztosította”
egész este. Hiába írta könyvében
Szilágyi József, hogy „Este tizenegykor már igyekeztek lefeküdni az emberek, mert a hiedelem

szerint ekkor kezdtek járkálni
a boszorkányok.”, itt még éjfél
után is egy angyal járkált mosolyogva, vidáman, Piszák Klára,
aki megjegyezte: „Biztos, azért
vagyok ilyen vidám, mert sok vér
csörgedez bennem.” Ebből azt is
megérthetjük, miért ilyen vonzó
a rác bál…

Temesi László

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

Február 22-én szombaton 20 órától

KOSARAS SZÉKELYBÁL
Muzsikál
a bonyhádi ILLÉS ANTI és zenekara.
%h)e720%2/$&6$/É',$6+$1*8/$7
%(/e3ĐFt
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A kormánybiztos szerint ez a beruházás a „legek birodalma”

Csatornázás és környezetvédelem

A szerző felvételei

A csatornázási projekt keretében Csatornázás és környezetvédelem címmel rendeztek Érden szakmai konferenciát. A február 4-i rendezvény meghívottjai – szakemberek, az érdi beruházásban részt vevõ szervezetek, intézmények delegáltjai,
a három érintett település önkormányzatának képviselõi – megismerkedhettek
az érdi projekt részleteivel, mûszaki különlegességeivel, a beruházás szûkebb és
tágabb környezetünkre gyakorolt hatásaival, és megtudhatták azt is, hogy a szenny
víziszapnak hányféle korszerû hasznosítási lehetõsége van jelenleg hazánkban és
az Európai Unióban.

T. Mészáros András polgármester, Simó Károly elnökhelyettes és Medgyesy Balázs kormánybiztos a konferencia
elõtt a csatornaprogramról beszélgettek
A konferencia
résztvevőit
Medgyesy Balázs, az EU Duna
Régió Stratégiával összefüggő
kormányzati tevékenység irá‑
nyításáért felelős kormánybiztos
köszöntötte. Mint fogalmazott:
az Érd és térsége csatornázási
projekt a „legek birodalma”.
– Ezzel a programmal minden‑
ki nyer. A lakosság javuló életmi‑
nőséget, a környezet‑egészség‑
ügyi kockázatok csökkenését,
komfortosabb otthonokat, emel‑
kedő ingatlanárakat várhat a pro‑
jekttől, ami a fentiek mellett elő‑
segíti a Duna tisztulását is. Egész
Magyarország is sokat nyer ezzel
a programmal – szögezte le a
kormánybiztos, hangsúlyozva: a
víz a XXI. század meghatározó
erőforrása, versenyképességünk
attól függ, milyen jól tudunk
gazdálkodni vele.
– A Duna-régiónak mind a 112
millió polgára is e projekt nyer‑
tese, csakúgy, mint az Európai
Unió, hiszen a programra fordí‑
tott EU-s forrásokat a leghatéko‑
nyabban használja fel a projekt.
Azt is el kell mondanunk: nincs
Magyarországon másik olyan
térség, ahol ennyi kihívással kel‑
lett volna megküzdeni a szenny‑
víztisztítási program megvalósí‑
tásakor, hiszen nagy területen
kellett a lakosság igényeit kielé‑
gíteni úgy, hogy az infrastruktúra
elavult. A projektben részt vevő
települések vezetői ugyanakkor
nem kötöttek kompromisszumo‑
kat az itt élők környezeti bizton‑
sága terén, és a költségeket nem
a közmûvek eladásából fedezték.
A legnagyobb uniós társfinan‑
szírozást vették igénybe annak
érdekében, hogy a lakosságra a
lehető legkisebb teher háruljon.
Vállalták az ezzel járó kihíváso‑
kat is: a szoros uniós határidő‑
ket, a komoly mûszaki kihívások
minél hatékonyabb megválaszo‑
lását. A beruházás végrehajtásá‑
ban aktívan részt vettek az érin‑
tett önkormányzatok, folyamatos
szakmai kontrollt gyakoroltak,
a kivitelezők és a polgárok
közti egyeztetésből is kivették
a részüket. A közigazgatási eljá‑
rás korszerûsítésével, a hatósági
engedélyezés egyszerûsítésével
sikerült megfelelni az európai
uniós határidőknek. Ezekhez
az eredményekhez szeretnék
gratulálni a lakosoknak és az
önkormányzatoknak, szakembe‑
reknek egyaránt – zárta szavait
Medgyesy Balázs.

T. Mészáros András polgár‑
mester az érdi csatornázási prog‑
ram hátteréről, előzményeiről és
lehetséges következményeiről
beszélt előadásában.
– 2007-ben Érden húsz,
Diósdon és Tárnokon pedig
körülbelül 25 százalékos volt
a csatornázottság. Sokan cso‑
dálkoztak azon, hogy lehetett
ilyen elmaradást felhalmozni
Budapest tőszomszédságában
– jegyezte meg a polgármester,
aki felidézte az előző városve‑
zetések korábbi, kudarcba fúlt
csatornázási próbálkozásait is.
– 2008-ban leváltunk a
Budapesttel közös, évek óta
eredménytelenül húzódó pro‑
jektről, és a három településen
élők igyekezetének köszönhető‑
en megalakult a csatornatársu‑
lat, biztosítva a 30 milliárdos
beruházás önerejét. Ez lehető‑
vé tette, hogy uniós forrásért
pályázzunk, sikerrel – 2010
őszén az EU úgy döntött, támo‑
gatja projektünket. Most jött a
neheze, hiszen a három tele‑
pülés domborzati viszonyai és
talajszerkezete igen változatos
– ezt a kivitelezők kiválasztásá‑
nál figyelembe kellett vennünk.
Nagy szerencsénk volt, hogy
a közbeszerzési eljárás ered‑
ményét (mondhatni, egyedül‑
álló módon az ilyen projektek
esetében) senki nem támadta
meg, így az építkezés hamarosan
megkezdődhetett. Mára a három
település 100 százalékosan csa‑
tornázottá vált. Van még pár
munkafolyamat hátra, de ezek is
hamarosan lezárulnak, és élvez‑
hetjük a program előnyeit. Nagy
örömünkre a házi átemelők is
immár a projekt részét képe‑
zik, és ezt nem az érintett ingat‑
lantulajdonosok költségén kell
megvásárolni – hangsúlyozta T.
Mészáros András, aki úgy véle‑
kedett: a program azért tudott
elindulni, mert annak idején az
emberek többségének belépésé‑
vel megalakulhatott a csatorna‑
társulat. A polgármester beszélt
a csatornázás gazdasági előnye‑
iről is – mint mondta, koráb‑
ban több beruházó a csatorna
hiánya miatt nem Érdet válasz‑
totta –, megjegyezve: a város
felvirágzásához szükség volt a
csatornázásra, a csatornarend‑
szer mûködtetéséhez viszont a
bevételekre van szükség.
– A fejlesztéseknek, illetve
az emberek összefogásának

köszönhetően
elmondható:
egyre jobb érdinek lenni – zárta
szavait T. Mészáros András.
Szolnoki Gábor, Tárnok pol‑
gármestere beszédében azt
hangsúlyozta: mikor a három
település összeállt, hogy a tár‑
sulatot létrehozza, valódi kistér‑
ségi együttmûködést valósított
meg, hiszen össze tudott fogni
a politikai vezetés, a települések
lakossága, és az országos veze‑
tés is.
– Egy év alatt megvalósult az,
amit huszonöt év alatt nem tud‑
tak megcsinálni. Huszonöt évnyi
kín, keserv és baj zúdult ránk
egy esztendő alatt – és huszonöt
év eredménye is. Elmondhatjuk,
hogy megérte, és reméljük,
új fejezet nyílik a település
életében. Ez az összefogás jó
alap arra, hogy bízzunk abban:
a jövő még csodálatosabb lesz
– mondta Tárnok polgármestere.
Simó Károly, a csatornatár‑
sulat elnökhelyettese a projekt
részleteit mutatta be a konferen‑
cia résztvevőinek.
– A három települést rész
vízgyûjtőkre osztottuk: Érden
hat, Diósdon három, Tárnokon
két ilyen terület volt. A rész
vízgyûjtőkön végzett munkáért
egy‑egy fővállalkozó felelt, alat‑
tuk mintegy negyven nagyobb
alvállalkozó dolgozott. Összesen
mintegy 360 kilométernyi
gerincvezeték épült ki a projekt
keretében; az ingatlanokon belüli
építkezésekkel a hálózat eléri az
500 kilométert. A három telepü‑
lésen összesen 22 ezer ingatlant,
azaz 60-80 ezer embert érintett
a csatornázás. Fenti számokból
az is láthatja, aki nem élte át,
mekkora volumenû építkezésről
volt szó. Ehhez még egy adat:
volt olyan hét 2012 augusztu‑
sában, mikor az érdi utcákon
összesen 174 brigád dolgozott.
A projekt különlegessége, hogy
a lakók számára ügyfélszolgálati
irodát nyitottunk, ahol minden
egyes bejelentett panaszt doku‑
mentáltunk, és igyekeztünk
– igyekszünk – orvosolni. Az
iroda decemberig tart nyitva, a
csatornatársulat ügyfélszolgálata
(ahol a befizetéssel kapcsolatos
ügyintézés folyik) mindaddig,
míg a társulati tagok a hozzájá‑
rulás részleteit fizetik. Érdemes
kitérni a szennyvíztisztítóra is:
ennek kapacitását meghárom‑
szoroztuk, így napi 15-16 ezer
köbméter szennyvíz kezelésére

képes – sorolta az elnökhelyet‑
tes. Az úthelyreállításokkal kap‑
csolatban Simó Károly elmond‑
ta: a projekt végére 40 százalék‑
kal nőtt a burkolt utak aránya
Érden.
– Mivel ez azt jelenti, hogy
az ötszáz kilométeres útháló‑
zatból 140 kapott aszfaltot, van
még tennivaló – zárta szavait az
elnökhelyettes.
Anton Attila, az MTA Agrár
tudományi Kutatóközpont Talaj
tani és Agrokémiai Intézetének
tudományos főmunkatársa a
korszerû szennyvíziszap-hasz‑
nosításról beszélt a konferenci‑
án. (Ez az anyag a szennyvíztisz‑
títás legnagyobb mennyiségben
keletkező hulladéka, amelynek
elhelyezéséről, további hasz‑
nosításáról gondoskodni kell.)
A szakember többféle megoldást
is felvázolt, hangsúlyozva: mivel
az érdi szennyvíz jó minőségû
(az ipari létesítmények alacsony
száma miatt), érdemes a vissza‑
maradó iszapot a mezőgazda‑
ságban hasznosítani, méghoz‑
zá úgy, hogy vermikomposztot
(gilisztahumuszt) készítenek
belőle. Az így létrehozott kom‑
poszt könnyen értékesíthető,
szagtalan, talajjavító képessége
jó, és a növények számára köny‑
nyen felvehető tápanyagokat tar‑
talmaz.
Kovács Péter Barna, a csator‑
naprojekt vezetője előadásá‑
ban elmondta: várhatóan ezt a
megoldást fogják megvalósítani
a szennyvíztisztítóban; ennek
forrását még meg kell találni.
Kovács Péter Barna a projekt
mûszaki különlegességeiről is
beszélt a konferencián, és felhív‑
ta a figyelmet pár nehézségre is.
– Érden körülbelül háromszáz
helyen buggyan ki karsztvíz a
földből. Ezeket a föld alatti víz‑
folyásokat a csatornázás során
keresztbe szabdalták, aminek
minden bizonnyal lesznek követ‑
kezményei, hiszen a karsztvíz
megpróbál új utakat találni magá‑
nak, és ez a talaj  süllyedéséhez
vezethet. A lezúduló csapadék‑
víz is gondokat okozhat. Ezért
megalkottunk egy úgynevezett
B-tervet, amelynek keretében az
új csatornarendszer védelmét
célzó csapadékvíz‑elvezetést
valósítjuk majd meg – mondta a
projektvezető.
Domokos Balázs, az Érdi
Környezetvédő Egyesület elnö‑

A kormánybiztos az érdi csatornaprojektet mint a legek beruházását említette

A konferencián összefoglalták a csatornázás többéves történetét is, a társulat megalakulásától napjainkig

T. Mészáros András hangsúlyozta: a csatornázás azért indulhatott el, mert
az emberek közös akarata folytán meg tudott alakulni a csatornatársulat
ke a csatornázás várható kör‑
nyezetvédelmi előnyeit mutatta
be; ilyen például a Duna és Érd
karsztvizeinek, illetve a kutak
vizének megtisztulása.
– Állítólag a II. világháború
óta nem vizsgálták be az érdi
kutakat. Mivel a város egy
szennyvíztavon úszik, jobb nem
belegondolni, mit mutatnának ki
– jegyezte meg a környezetvédő,
aki felhívta a figyelmet arra is:
hatalmas lehetőséget rejtenek a
használatlanná váló emésztők,

hiszen ezek alkalmasak a kerti
hulladék, illetve – és ez még
fontosabb – az esővíz tárolására
is. Itt az alkalom arra is, hogy
a belső bekötéssel megboly‑
gatott kertrészeket beültessék,
majd gondozzák a tulajdonosok.
A környezetvédő szerint a csa‑
tornázás lezárulása jó alkalom a
környezettudatos szemléletvál‑
tásra, amelybe az önkormány‑
zatnak is be kell kapcsolódnia,
hogy településünk még élhetőbb
legyen. 
Ádám Katalin

Közlemény
Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás (2030 Érd, Alsó u. 1., a
továbbiakban: Beruházó) felhívja az érintettek figyelmét az alábbiakra.
1. Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési
Program keretében Érd-Kelet és Érd-Nyugat részvízgyûjtők esetében 2013. december 11-i
hatállyal megtörténtek a mûszaki átadások. Ez azt jelenti, hogy ezen dátumtól a szennyvíz‑
elvezető közcsatorna rendelkezésre áll mindazon ingatlanok részére, amelyek szerepeltek a
programban, tehát megnyílt a rákötés lehetősége.
2. Tájékoztatjuk, hogy Érd MJV 85/2011 (XII.22.) önkormányzati rendeletének 4.§ (3) értel‑
mében: „Amennyiben az új beruházás keretében épült szennyvízcsatorna-hálózatot tárgyév
augusztus 15‑e után helyezik üzembe, akkor a tárgyévet követő év április 30-ig terjedő idő‑
szakra a magánszemély kibocsátó mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.”
3. Tájékoztatjuk, hogy azon ingatlanok esetében, amelyek esetén házi átemelő berendezés
alkalmazása szükséges, a Beruházó közbeszerzési eljárás keretében fogja ezeket megvásá‑
rolni és az érintettek rendelkezésére bocsátani. A pontos darabszám felmérése érdekében az
érintettek 2014. február 28-ig nyújthatják be igénylésüket az alábbiak szerint.
Az igénylés feltételei:
• El kell készíttetni egy tervet egy akkreditált mérnökkel, amelyből kiderül, hogy szükség van
az átemelőre. Ezt csatolni kell az igényléshez.
• Az igénylést a tulajdonos nyújthatja be. Csatolni kell a tulajdon igazolását is.
• Az igénylőnek vállalni kell az átemelő áramellátását.
• Az igénylőnek biztosítani kell a bejutást az ingatlanra a kiépítéskor.
• Igazolni kell, hogy társulati tag és fizette az érdekeltségi hozzájárulást.
A benyújtott terveket felül fogják vizsgálni, hogy csak a valóban szükséges helyeken telepít‑
senek átemelő berendezést.
Az igényléseket a Beruházó Érd, Alispán u 4 sz. alatti irodába kérjük leadni (Telefon: 06
80/630 036, email: ugyfelszolgálat@erdicsatornazas.hu)
Az igénylés határidejének elmulasztása jogvesztő!


Kovács Péter Barna, PME vezető
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Szexualitás = Isten ajándéka
Szabad-e beszélni a szexről? Miért adta Isten a szexet? Miért olyan szex-túlfűtött ma a
világ? Mit tanít a szexről a Biblia? Adhat-e megújulást a Biblia tanítása? Továbbadható-e
a Biblia tanítása gyermekeinknek/unokáinknak?
Az előadást tartja:
Gondos Attila és Bartos Bea (Budai Református Egyházközség)
Szeretettel várunk mindenkit 2014. február 16-án, vasárnap 17:00 órakor
az Érdligeti Gyülekezetbe a Házasság Hete alkalmából megrendezett előadásra és az
azt követő szeretetvendégségre. Ha teheti, kérem, hozzon egy tálca süteményt.
Érdligeti Református Egyházközség
(2030 Érd, Duna u. 77.)
Testvéri köszöntéssel: 

Literáty Zoltán

Zöld Fórum
Környezetvédelmi Zöld Fórumot rendez a Pest megyei 1. számú választókerület (Érd és környéke) Fidesz zöld tagozata „Égi áldás, avagy a csapadékvíz
hasznosítás formái” címmel a tömegesen felszabaduló emésztők célszerű és
gazdaságos hasznosításnak elősegítése céljából. A Fórumon a témakörben
Zöld Tagozat
jártas meghívott szakemberek rövid szemléltető előadásaikban mutatják be a
gazdaságos és célszerű megvalósítással kapcsolatos lehetőségeket. A bemutató
után lehetőség lesz kérdéseket feltenni, amelyekre a helyszínen választ adnak az előadó szakemberek.
A rendezvény időpontja: 2014. február 26. szerda, délután 5 óra.
A rendezvény helyszíne: a Városi Galéria emeleti előadóterme.
2030 Érd, Alsó u. 2. (a Polgármesteri Hivatallal szemben, a Vigadó Étterem és Kávéház épülete)
Mindenkit szeretettel várunk, aki a téma iránt érdeklődik.
Tisztelettel: 

Bada Zoltán
Pest Megye 1. sz. vk. (Érd és környéke)
Fidesz zöld tagozat elnöke

Kedves Nénik, Bácsik, Gyerekek!
Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam! Balogh Bogika vagyok,
hat éves Bárány csoportos óvodás. Anyával, Apával és
Fáncsival Diósdon élünk.
Sajnos az elmúlt esztendő februárjában a Doktor Bácsik bajkeverőket találtak a
fejecskémben. Ők úgy hívják, hogy rosszindulatú agydaganat, anaplasztikus
asztrocitóma, ami a kis buksimban, az agytörzsben helyezkedik el.
Sajnos nem volt könnyű ez az elmúlt időszak... Túl vagyok három műtéten, számos
kemoterápián, sugárkezelésen... de ezek a zsiványok még ragaszkodnak hozzám...
Egyelőre... Egyelőre, mert Anyával, Apával és soksok Jó Emberrel akik velünk
vannak, szilárdan hisszük, hogy a Jóisten segítségével előbbutóbb, de teljesen
megszabadulunk a bajkeverőktől!
Jelenleg  a Doktor Bácsik szavaival  éber kómában vagyok otthon Anyával és
Apával. A hagyományos gyógyítást egy ideig fel kellett függeszteni, mert az utolsó
műtétem eredményeit még most értékelik ki. Kiegészítő gyógyítást, vagyis
inkább gyógyításokat viszont folyamatosan csinálunk, melyben további soksok
Jó Ember, Doktor Néni és Doktor Bácsi segít nekünk. Speciális étrendet követek,
speciális vizet iszok, soksok vitamint, táplálékkiegészítőt szedek, különleges
terápiákat, gyógyításokat kapok, ... sőt, még egy nagyon kedves
gyógytornász néni is jár hozzánk. Mivel most egy kicsit nehezen mozgok  valaki
mindig velem van  ezért napközben Anyának egy ápoló néni is segít.
A kiegészítő gyógyítások, terápiák elég sokba kerülnek Anyának és Apának  és
most csak Apa tud dolgozni  de a soksok Jó Ember folyamatosan segít nekünk.

Kedves Nénik, Bácsik, Gyerekek! Ahogy az előbb is írtam, Anyával, Apával
és soksok Jó Emberrel együtt mi szilárdan hisszük, hogy előbbutóbb a Jóisten segítségével teljesen meg fogok gyógyulni,
újra fogok szaladni, játszani a pajtásaimmal, rendesen enni (nokedlit, szaftos husikával), oviba járni ... BOLDOGAN ÉLNI! Nem lesz könnyű
az út, de hiszünk az Úrban, Jézus Krisztusban, Szűz Máriában és a Szentlélekben!
Kedves Nénik, Bácsik, Gyerekek, köszönöm, hogy elolvastátok kis történetem, köszönöm, hogy segítetek, hogy imádkoztok értem, hogy
gondoltok rám... hogy SZERETTEK! A Jóisten áldjon meg Benneteket! Szeretettel, Balogh Bogika

Az Ö.T.H.É.T. Egyesület és Bada Zoltán, az Érdi Fidesz Zöld Tagozat elnöke minden érző
ember segítségét kéri, hogy Bogika reményt kaphasson a normális életre.
Ui: Mivel soksok Jó Ember érdeklődik irántam, Apa csinált egy oldalt a Facebook on, ahol követhetitek a
Gyógyulásomat (www.facebook.com/bogikagyogyulasaert). Szeretettel, Bogika

Tisztelt Érdi, Tárnoki, Diósdi, Törökbálinti, Sóskúti, Pusztazámori polgárok!
Dr. Aradszki András vagyok, az Önök országgyűlési képviselője, a „GYŰJTS AZ ÉLETÉRT” kezdeményezés
fővédnöke. Örömmel mondtam igent a felkérésre, hiszen ez a kezdeményezés nem pénzt, hanem műanyag
kupakot kér, és a család remek példája mutatja, hogy tenni akarással és mérhetetlen hittel,
szeretettel csodát lehet tenni.
Kérem önöket, segítsük, hogy ez a csoda megvalósuljon, és Bogika újra egészséges legyen! A műanyag
kupakok Bogikának tornát, beszédtanárt, kezeléseket jelentenek! Segítsük ezt az ártatlan kislányt,
hogy újra egészséges életet élhessen!
Segítségüket előre is köszönöm:
Dr. Aradszki András
Mi is segítünk Bogikának:

SIMIX
C
lean Plusz

Dr. Aradszki András
országgyűlési képviselő

Amennyiben Ön a Simix Clean Plusz Kft. által forgalmazott háztartási víztisztító berendezésekből vásárol, a
készülékek teljes árának 10%ával Bogika gyógyulását segíti.
Rendelhető a +36 70/4342187es telefonszámon.

Amennyiben Ön a Solve.hu Kft. alábbiakban felsorolt termékeiből rendel, a Solve.hu Kft. rendelései végösszegének 2%ával
járul hozzá Bogika gyógyulásához:
A LEGO Birodalom, ahol a legújabb és legrégebbi LEGO készletek egyaránt megtalálhatóak.
Rendelhető a http://www.retrotoys.eu webcímen megadott elérhetőségeken.
Minden, ami jól jöhet! Kert és szabadidő, konyha, ajándékötletek, hasznos háztartási kellékek.
Rendelhető a http://www.otthonra.hu webcímen megadott elérhetőségeken.
A plakát graﬁkai tervét készítette és kivitelezte:
az Ö.T.H.É.T. Egyesület megbízásából Aranykő Éva kiadványszerkesztőgraﬁkus
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Keikon-hétvége megállás nélkül, harminc órán át

A kiósok figyelnek
a részletekre is…

13

Érdi érmek Kaposvártól Nagysápig

Nem akármilyen eseményre került sor az elmúlt hét szombatján és vasárnapján
a Fehérvári úton található dojóban, a Testakadémián. Kemény sportemberek, hölgyek és urak bizonyították be, hogy képesek harminc órán át is arra, hogy szinte
megállás nélkül küzdjenek meg az ellenfelekkel, s önmagukkal. A kiokusinkaj karate ünnepe nagy siker volt, s a tervek szerint a rendezõ Érdi Kiokusin Karate SE
jövõre is megismétli a Guinness-rekordok könyvébe illõ kõkemény próbát.

Az érdi sumósok Nagysápról tizenhét aranyéremmel, - amelybõl három országos bajnoki cím – négy ezüstérem
mel és hat bronzéremmel térhettek haza.

Nagy volt az érdeklõdés: nem csupán Érdrõl, de még a távolabbi városokból is, Gyõrtõl Velencén át Alsónéme
diig jöttek fiatalok is, idõsebbek is
azzal is emlékezetessé szeretné tenni, hogy harminc órán
át edz, szinte megállás nélkül.
Kurucz személyében társra
lelt, s ennek a „fúziónak” az
lett eredménye, hogy az elmúlt
hét szombat reggelén már alig
fértek el a küzdők az edzőteremben. Pontban nyolckor megkezdték ezt az akár páratlannak
is nevezhető gyakorlást, amelyről ezt mondta a rendező klub
elnöke, Kurucz Mihály:
– Amikor szombaton reggel
elkezdtük a gyakorlást, bizony
meglepődtem, hogy mekkora
az érdeklődés, s nem csupán
Érdről, de még a távolabbi városokból is. Győrtől Velencén át,
Alsónémediig jöttek fiatalok is,
idősebbek is. A végén már attól
tartottam, hogy nem fogunk elférni. De aztán csak bepréseltük
magunkat, s most már, közeledve a végéhez, azt mondom:
sikeres volt a keikon-hévége,
büszkék vagyunk rá.
S arra is, hogy az edzéseket
vezető mesterek milyen változatos kínálattal „szórakoztatták”
a karatékákat. Volt földharc,
technikai képzés, volt formagyakorlat, s nem maradt ki a
küzdelem sem, mint ahogy a
kondíciót, az erőt javító gyakorlatoknak is megvolt a helye.
Ezekről legyen elég csak annyi,

Fotók: Vitay Péter

Vita sem lehetett az Érd határában található, jól felszerelt dojóban (edzőteremben), hogy a
húsz évvel ezelőtt, hetven éves
korában elhunyt szakágalapító, Ojama Maszutacu szelleme
ott volt a karatékákkal. Elég
volt csupán rápillantani mind
a fiatalabb, mind a közép korosztályt képviselőkre, s máris
fellelhető volt a világhíres mester szellemisége. Õ ugyanis azt
vallotta a kiokusinkaj karatéról,
hogy az kor, nem és vallás nélkül mindenkié. Nem véletlen,
hogy nem is tartotta sportágnak
az általa megalapított küzdelmi
formát, hanem életmódnak és
életformának.
A mester örülhetett, s büszke
lehetett, ha lepillantott az utódokra, hiszen láthatta: a tanait Magyarországon is követik,
mégpedig nem is középiskolás
fokon…
Ehhez az „egyetemi szintû”,
harmincórás keikon, vagyis gyakorló hétvégéhez természetesen
kellettek a kiót Érden ûzők is.
Olyanok például, mint az Érdi
Kiokusinkaj SE elnöke és vezetőedzője, Kurucz Mihály, s a
születésnapos ötletgazda, Patyi
Gergő is. A harmincadik születésnapját nemrégiben ünneplő fiatalember azzal állt elő az
ősszel, hogy a kerek évfordulót

A gyógyszerész-karatés Patyi Gergõ születésnapja mellett nem mentek el
szó, s torta nélkül az edzõtársak

hogy nem könnyed bemelegítő
futásból, s néhány „mosolygós”
fekvőtámaszból állt… De, hogy
mégis milyen volt, arra röviden
válaszolt Kurucz Mihály.
– Gyilkos, de legalább kizökkentette őket a monotonitásból,
s ha netán elfáradt volna valaki,
azt felébresztette.
Erre szokták mondani: kösz…
Megtisztelte a hétvégét Ha
lász Károly, a Nemzetközi
Kiokusinkaj Szövetség (IKO)
magyarországi képviselője is,
aki nagy elismeréssel beszélt
az érdi kiósok kezdeményezéséről.
– Mindenki kiváló munkát
végzett. Azok is, aki megszervezték, lebonyolították, s azok
is, akik akár csak egyetlen edzésbe is bekapcsolódtak a harminc
óra alatt. A kezdeményezés
kitûnő, jövőre akár megismételhetik az érdiek, mert ez a
kió hírverése volt. Nem akarok
hazabeszélni, de az egykori tanítványom, Kurucz Misi olyan
munkát végzett, amire mindnyájan büszkék lehetünk.
S ha már szóba jött a mester
és tanítványa kapcsolat, akkor
említsünk meg egy másikat is.
A már emlegetett születésnapos
ötletgazdáról, Patyi Gergőről
van szó, akinek nem más a
mestere, mint Kurucz Mihály.
– Nem is tudok mást elképzelni… Huszonöt éve kiózom, az
első edzésemtől kezdve kíséri a
pályámat – mondta a szelídarcú
fiatalember, aki – most figyeljenek! – gyógyszerészként dolgozik. Napközben grammnyi mérget adagol az egészségünkért,
hogy aztán este mázsás ütésekkel „mérgezze” az ellenfeleit…
A gyógyszerész-karatés születésnapja mellett nem mentek
el szó, s torta nélkül az edzőtársak: az utolsó másfél órás
gyakorlás után hatalmas marcipántorta volt a meglepetés.
Ütemes tapssal, és „Harminc
óra”! felkiáltással köszöntötték
őt, s a másik, ugyancsak megállás nélkül gyakorló sportembert, Pallag Norbertet.
S még mondja valaki, hogy a
kiósok nem figyelnek a részletekre…

Róth Ferenc

Utánpótláskorú birkózóink február 8-án, szombaton két helyszínen mérették meg magukat.
Két birkózónk Kaposváron,
nemzetközi junior kötöttfogású
rangsorversenyen tette le névjegyét, Mezőfalván, a Komóczi
Gábor Emlékverseny keretén
belül pedig a diák I-II. korcsoportú és serdülő kötöttfogású
területi bajnokságon küzdöttek a területi bajnoki címekért.
A végeredmény öt arany-, hét
ezüst-, négy bronzérem, egy
negyedik és három ötödik,
pontszerző hely lett.
Kaposváron Kovács Bence
kadet válogatottunk 50 kg-ban
a juniorok között is küzdött,
nem is akárhogyan. Három
mérkőzését – a ceglédi Horváth
Csaba, a Dél-Zselices Korom
Attila, a szlovák Megály Arnold
ellen – tussal, illetve technikai
tusokkal nyerte, pontveszteség
nélkül, kitûnő, lendületes birkózással. Az elmúlt év válogatottjával, a ceglédi Andrási Józseffel
is nagyot csatázott az aranyéremért, akciódús mérkőzésen
huszonkét pontot csináltak, de
itt Andrási diadalmaskodott és
nyert magabiztosan, így Bence
első junior versenyén ezüstérmet szerzett.
A 85 kg-osok 15 fős mező–
nyében a jó néhány évet kihagyó Ferenczi Adrián képviselte az érdi színeket. Első mérkőzésén az elmúlt évi kadet
világbajnoki ezüstérmestől, a
dorogi Papp Bertalantól kapott
ki tussal. Ezt követően a vigaszágon a diósgyőri Nagy Mártont
verte 12-4-re, technikai tussal.
A bronzéremért vívott mérkőzésen a hazai Halasi ellen vereséget szenvedett, így az V. pontszerző helyen végzett.
Mezőfalván fiatal versenyzőink a területi bajnokságon akciódús birkózással – bár taktikai
hibákat még elkövetve – szereztek öt arany-, hat ezüst-,
négy bronzérmet, valamint egy
negyedik és két ötödik pontszerző helyet. Csapatban, egyetlen ponttal lemaradva – mely
köszönhető jó néhány távolmaradó versenyzőnek – a dobogó
harmadik fokán végeztünk.
Eredmények:
Diák II. korcsoport: 26 kg
Nedvig Máthé I., 29 kg Torma
Ákos IV., 38 kg Riskó Máté III.,
69 kg Nagy Gergely II.
Diák I. korcsoport: 42 kg
Tót-Suszt Tamás III., 46 kg
Mezei Dominik II., 50 kg Mezei
Dárius I., Mezei Patrik II.,
54 kg Végh Artúr III., Riskó
Dávid V., Horváth Bence V.,
69 kg Varga Dániel I., 85 kg
Bedőházy Zsolt II.
Serdülő korcsoport: 46 kg
Váncza István I., 50 kg Végh
Richárd II., Buzás Patrik III., 76
kg Sinkó Dénes II., 85 kg Pataki
Sámuel I., Tamás Patrik II.
Nagysápon, február 9-én
vasárnap rendezték meg a 2014.

Mezõfalván az érdi fiatalok a területi bajnokságon akciódús birkózással
szereztek öt arany-, hat ezüst-, négy bronzérmet, valamint egy negyedik
és két ötödik pontszerzõ helyet
évi U-10 és felnőtt országos
bajnokságot és a korosztályos
válogató versenyeket, amelyek
az országos bajnoki érmek megszerzésén túl a bulgáriai Európa
Bajnokság és az ukrajnai
Kontinentális Bajnokság részvételi jogának megszerzésének
egyik állomását jelentették.
Sajnos, az érdi sumósok
számára nem igen kedvezett a
időpont, ugyanis a birkózóver
senyek sûrû programja és a
síszezon nagyban befolyásolta
a részvételi létszámot, de akik
részt tudtak venni, igencsak
kitettek magukért. Jó néhányan
több korosztályban is dobogóra
állhattak, volt olyan súlycsoport, amelyben az érdi sumósok
a dobogó minden fokát elfoglalták. A verseny végén tizenhét
aranyérem – melyből három
országos bajnoki cím –, négy
ezüstérem és hat bronzérem
birtokában térhettek haza.
Eredmények:
U-8 leány, fiú korosztály: -25
kg Jakab Dániel I., -30 kg Virág
Henrik I.
U-10 Országos Bajnokság: -25

kg Feik Lázár I., -30 kg Virág
Henrik III.
U-12 leány korosztály: -40 kg
Bedőházy Lili I.
U-12 Fiú korosztály: -35 kg
Virág István III., -50 kg Burij
Anatolij I., -55 kg Horváth
Bence II., -60 kg Egri Zalán I.,
+65 kg Bedőházy Zsolt I.
U-14 leány korosztály: -45 kg
Sipos Boglárka I.
U-14 Fiú korosztály: -45 kg
Csörgő Hugó I., -50 kg Végh
Richárd I., Végh Artúr II., Burij
Anatolij III., Mezei Dominik
III., +75 kg Tamás Patrik I.
U-16 férfi korosztály: -55 kg
Buzás Patrik III.
U-18 férfi korosztály: -80 kg
Délceg József I., -90 kg Száraz
Péter I.
U-21 férfi korosztály: -60 kg
Hajcsik István II., -70 kg Csörgő
Vilmos I., -92 kg Prim Martin I.
Felnőtt Országos Bajnokság:
Női -80 kg Horváth Éva I.
Felnőtt női open kategória:
Horváth Éva II.
Férfi -70 kg Csörgő Vilmos III.,
-92 kg Prim Martin I.


Tar Mihály

Köszönet az egy százalékért
Az Érdi Birkózókért Alapítvány (adószám: 18680494-1-13)
kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik a 2012. évi
adójuk egy százalékával, amely 221.392.- forint, támogatták
alapítványunkat. Az összeget az érdi birkózó szakosztály
felkészítéséhez, mûködéséhez használtuk fel. Kérjük, hogy a
2013. évi adójuk 1%-os felajánlásával továbbra is támogassák
az érdi birkózást. Birkózóink eredményeikkel és szorgalmas
munkájukkal köszönik meg támogatásukat.
Rendelkező nyilatkozat letölthető a www.erdispartacus.hu
honlapról.

Tar Mihály, a Kuratórium elnöke

Toborzó
Az Érdi Spartacus SC vár minden birkózni vágyót és a küzdősportjaink iránt érdeklődőt az érdi Városi Sportcsarnok (Érd,
Velencei út 39-41.) birkózó csarnokában – 6 éves kortól, fiú
és leány birkózó csoportjába, valamint Grappling és Sumo
szakosztályaiba.
Az edzések időpontja megtekinthető az Érdi Spartacus SC
honlapján: www.erdispartacus.hu.
Előzetes érdeklődés a 06-20-9419-618 telefonszámon Tar
Mihály vezetőedzőnél.

14 Érdi Újság

XXIV. évfolyam, 2014. február 13.

Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú termékeket, kizárólag
kiadónkon keresztül vásárolhatja meg. Keresse webshopunkat a tema.hu
oldalon, vagy munkaidőben hívja a 06 20 319-9022 telefonszámot!
016

CSALÁDI PIHENÉS ZEMPLÉN SZÍVÉBEN

Családi pihenés a Magita
Hotelben! 2 éjszakás szállás 4 fő részére (2 felnőtt
és 2 18 éven aluli gyerek
részére), Svédasztalos
reggelivel.
Magita Hotel*** és Étterem
Erdőbénye, Mátyás király u. 49.
Tel.: 06/47/536-400
E-mail: info@hotel-magita.hu

032

Listaár:
69.880 Ft

018

PIHENÉS AZ ASZÚ SZÜLŐFALUJÁBAN

Pihenés a Magita
Hotelben!
2 éjszaka szállás
2 fő részére
Svédasztalos
reggelivel.
Akciós ár:

34.940 Ft

MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

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

040

Listaár:
42.680 Ft

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

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

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

094

Akciós ár:

47.950 Ft

ANTIK RÓMAI WELLNESS HÉTVÉGE

Ajánljuk azoknak,
akik a hagyományos
wellnessnél izgalmasabb és különlegesebb
élményre vágynak.
Kék Duna Wellness Hotel:
2300 Ráckeve, Dömsödi út 1-3.
Tel: 06-30-633-6984,
assist@wellnesshotel.hu,
www.wellnesshotel.hu

101

21.340 Ft

ŐSZI ÁRHULLÁS A VENUS HOTELBEN

Élvezze a vidéki
hangulatot, Luxus
Apartmanban, wellness használattal
Szilvásváradon!
2 fő/3 éj/4 nap
Listaár:
95.900 Ft

Akciós ár:

AJTÓ-ABLAK

Listaár:
59.900 Ft

Akciós ár:

29.900 Ft

TÉLI ÁBRÁNDOZÁS HÉTKÖZNAP

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

Akciós ár:

41.200 Ft

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

Listaár:
25.000 Ft

Akciós ár:

12.500 Ft

A KLUDI SZERELVÉNYEK KFT.
SZAKMUNKÁST KERES

6=(56=0-$9§7
MUNKAKÖRBE
°17ç.2.,//.
0$*6=(56=02.
.$5%$17$5765$
-$9§765$
KÖVETELMÉNYEK:
- ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY
- EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG
- ESZTERGAGÉPEN, MARÓGÉPEN
VALÓ MUNKAVÉGZÉS
£5'(./ç'1,7(/()2121
06 23 886-437
6&+0,'7*%25
JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN:
KLUDI SZERELVÉNYEK KFT.
',6'+202.%1<$8
6&+0,'7*%25

.íBOZBHOZMT[S¢L
LFEWF[NOOZFM
GFCSVSJH

MHLBNSTONFU7FLB "MVQMBTUQSPÌMPLC¢M
BLSNNFTQSPÌMWBTUBHTH
JHOZFTFOLJBMBLUPUUWFTWBHZT[¥HMFUFTT[SOZQSPÌM
SUFHí«WFHB[PST[HMFHOBHZPCCHZSU¢JU¢M
- 7 év garanciával

Å7FMVYUFUçUSJBCMBLPL
Å'BLSPUFUçUSJBCMBLPL
LFEWF[NOOZFMGFCSVSJH
&HZFT7FMVYBCMBLUQVTPL
WTSMTBFTFUO
'UWJTT[BKS GFCSVSJH
Å%FLPSG¢MJTCFMUSJBKU¢L
'U GU¢M
3FEçOZ¥L QSLOZPL HBS[TLBQVL
LFEWF[çSPO
Kérjen irodánktól személyre szabott ajánlatot!
Már 12 éve a lakosság szolgálatában!

Budapest III., Bécsi út 267.
(bejárat a Fehéregyházi útról)
Telefon: 430-0181,
e-mail: diadaliv2001@t-online.hu
www.diadaliv2001.hu

Érdi Újság

XXIV. évfolyam, 2014. február 13.
ABLAK-AJTÓ

15

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÁCSMUNKA

FELVÁSÁRLÁS
ÁLLÁS

 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

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS
 Vidám, lendületes, bõvülõ csapatba
fix + jutalékos fizetéssel tanácsadói
munkakörre területi munkatársakat
keresünk XIII-IV-XV. kerületbe. fazekas.
timea@tippingatlan.hu

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

 Szondi utcai irodánkba idõpont
egyeztetõ kollégákat keresünk.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
Jelentkezés: 30/9218259; 		
wellnessinfo@t-online.hu

INGATLAN

 On-site értékesítésben gyakorlott
managert keresünk Velencére! Magas
jutalék! Jelentkezés: 			
royalsales@t-online.hu
 Érd, Bajcsy Zs. út 116. Életerõ
Központba egészségmegõrzéssel foglalkozó (masszõr, természetgyógyász)
kollégák jelentkezését várjuk! 06-30261-2099
 Targoncavezetõt keresek érdi
telephelyre. OKJ bizonyítvány feltétel.
Segédmunkát is kell végezni. Érdeklõdni
munkaidõben! T:06 20 319 2996
 Érdi pizzériába gyakorlattal rendelkezõ
szakácsot keresek, Érd és környéke
vonzáskörzetében. T:06 70 623 6667
 Építõipari cég keres építõiparban
jártas, gyakorlattal rendelkezõ ácsokat.
T:06 20 493 8387

AUTÓBONTÓ

 XXII. kerületben, József Attila utcában, 2 szobás, erkélyes lakás akciós
áron eladó! Irányár: 9.900.000 Ft Tel:
06-70/209-0578
 XI. kerületben, Mezõkövesd utcánál,
34 négyzetméteres, egyedi fûtésû lakás
eladó! Irányár: 8.400.000 Ft Tel: 0670/209-0578
 Érden a Bagoly u.-ban 79 m²-es
összkomfortos 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:06-209445-107
 Eladó Pázmándon a Velencei hegyre
nézõ panorámás 180 m² 12 éve eredetét megõrzõen felújított összkomfortos
parasztház 2100 N-öl telek 4 ló részére
box, új 16 m² közmûves melléképület.
Iár: 21 M Ft. T:06 20 511 9109
 Eladó vagy kiadó Budán a Szent Imre
kórház közelében téglaépítésû társasházban teljesen felújított összkomfortos térre nézõ világos alacsony rezsijû
lakás. T:06 20 511 9109
 Tudja-e mennyit ér háza, lakása,
telke? Független értékbecslés akciós
áron. T:06-70-770-1385

 Parkváros:2 szobás cirkófûtés, új
nyílászárók, el. kapu, fed. gk.tároló 65 E
Ft+rezsi+2x kaució. T:20 5289123
 Érden a gimnáziumnál külön bejáratú
másfél szobás lakás kiadó 40 E Ft
+rezsi+1 havi kaució. T:0670 705
3864
 Kiadó Parkvárosban kül. bejáratú 1
szoba összkomf. lakrész, 45 E Ft rezsivel+20 E kaució T:06 30 434 3005
 Bútorozott összkomfortos lakás
különálló épületben kocsibeállási
lehetõséggel kiadó. T:06 30 486 8870
 Külön bejáratú bútorozott összkomfortos szoba, konyha, fürdõszoba, 1-2
fõnek kiadó. T:06 20 483 1893

KIADÓ LAKÁST KERES

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

OKTATÁS
 Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára
felkészítés tapasztalt, diplomás nyelvtanárnál. T:06 70 235 3386
 Egyéni angolórák gyakorlott tanártól, bármely napszakban otthonában is!
T:0620 925 5288

TÁRSKERESÕ

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

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

SZABÓ
 KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közlekedéssel ügyfeleink részére a belvárosban (I-XIV. kerületekben). Hívja a 70627-3436 számot és segítünk gyorsan
kiadni lakását!

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

RUHAJAVÍTÁS

TELEK
 Cinke utcában új építésû részén 813 m²
üres telek 6,8 M Ft eladó. T:+36 30 527
8980

TV JAVÍTÁS

SZIPPANTÁS

 KERESEK kiadó lakást Budapesten jó
közlekedésnél, hosszútávra(min. 1év).
tel: 06-70-635-0551

ÜDÜLÉSI JOG

KONTÉNER
SZOBAFESTÉS

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

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

KÖLTÖZTETÉS

JÁRMÛ

 SZOBAFESTÉS,
TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS olcsón, minõségi kivitelben, bútormozgatással, takarással akár
azonnalra! Vezetékes telefon:706-6419
Mobiltelefon:06-20-9877-273

SZOLGÁLTATÁS

VEGYES
 Eladó olcsón 4 db téli gumi 80%
195/65/15 méretû, újszerû sarok
ülõgarnitúra 160x200. T:06-70-2003838

CSATORNÁZÁS
KERT

 KÖLTÖZTETÉS /LOMTALANÍTÁS
profi rakodókkal OLCSÓN, biztosítással.
Vidékre kedvezmény! Ingyenes árajánlatért, hívjon akár most: 06-30/52-98-244
akár hétvégén is!

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

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS
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Buxtehuder SV - ÉRD 31-22 (16-12)

Itt a farsang áll a bál,

Az ÉRD és a kiénekelt sajt meséje

Érd és Tárnok Téged vár!

Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória (kapusok), Török
Petra, Schatzl Nadine 5,
Triscsuk Krisztina 3, Kovács
Anna 1, Szara Vukcsevics 3,
Balog Beáta, Szekeres Klára,
Kisfaludy Anett, Klivinyi Kinga
4, Wolf Alexandra 2 (2), Oláh
Nóra, Alja Koren 2, Bognár
Barbara 2
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 4/4, ill. 2/2
Kiállítások: 10, (piros lap:
Ulrika Agren, 60. perc) ill. 10
perc
Továbbjutott: a Buxtehuder SV,
54-54‑es összesítéssel, idegenben lőtt több góllal.
A KEK nyolcaddöntőjének
további eredményei:

Rajtuk nem múlt – a szurkolók csapata most is jól teljesített
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy jól megtermett előny.
Ezt a magabiztos különbséget harcos, elszánt, koncentrált játékkal vívta ki egy héttel
korábban az ÉRD együttese.
A várost is feldobta a siker, a
szurkolók pedig boldogan
pakolhattak és kelhettek útra,
talán már a következő ellenfelet, az újabb úticélt keresgélve
a térképen. Az első összecsapás
alkalmával az ellenfél kiütése megmutatta: jobb csapat a
magyar és érvényesíteni tudja a
professzionalizmusból is fakadó előnyöket. A németek szorgos, összetartó társaság benyomását keltették és bár minden
sportágban jellemző rájuk az
a mentalitás, miszerint sosem
adják fel, soha nincsenek padlón – még akkor sem, ha ez a
látszat. Szabó Edina a parádés
győzelem utáni mámorban sem
feledkezett meg arról, hogy még
mindig a továbbjutás a legfontosabb.
Az első percek pedig igazolták
a félelmeket, bizonyítva, hogy
egy kilencgólos előny bizony
sokszor altató hatással is lehet
csapatokra. A hazaiak nekiestek
a magyaroknak, akik láthatóan azonnal megszeppentek a
komoly nyomástól. Már az első
meccsen megmutatkozott, hogy
a német átlövők képességeik
miatt igen veszélyesek lehetnek.
Ezúttal elképesztő rohamokat
vezényelt a Buxtehude, a svéd
Ulrika Agren gólja után, amely
már a negyedik volt a sorban,
Szabó Edina időt kért. Az ÉRD
képtelen volt feliratkozni az
eredményjelzőre, így kellettek
az edzői intelmek. Kovács Anna
törte meg végül a kellemetlen
gólcsendet, a hazai rohamnak
azonban sokkal mélyebb üzenete volt – elbizonytalaníthatta az
érdi vendégeket. Az odavágón
Randy Bülau csak piros lapjával

hívta fel magára a figyelmet,
ezúttal azonban már a találataival is. Megmerevedtek a frontvonalak, a németek taktikusan
tartották azt az előnyt, amivel
nagyjából lefelezték hátrányukat. A félidő derekán Klivinyi
Kinga és Bognár Barbara mindig válaszolt a német gólokra,
Randy Bülau azonban büntetőkből és akcióból egyaránt
eredményes volt. A nemzetközi
összecsapás előtti utolsó bajnokikon a lazább védekezés okozott gondot a narancssárgáknak, amit ugyan hazai pályán
sikerült kiküszöbölni, de most
annyira nem sikerült. Voltak
ugyan remek védések érdi oldalon, ám ennek ellenére nem
sikerült kevés gólon tartani a
riválist. Bár Schatzl Nadine
remek periódusa a játékrész
végén egyáltalán nem mutatta
a félelem, vagy aggódás jeleit,
továbbra is ötgólos volt a differencia összesítésben.
Ahogyan az első harminc
percet kezdte a Buxtehude, azt
szinte teljesen lemásolta a szünet utáni játékrész kezdetekor.
Szara Vukcsevics ugyan hamar
betalált a folytatásban, de közben csupán Jana Stapelfeldt
három gólt dobott be a közösbe, nem is szólva a többiek
produkciójáról. Szabó Edina
még 20-13-nál kért időt, ugyanis
nagyon szorult a hurok. Az ÉRD
önbizalmát megsemmisítették
a hazai támadások, a magyar
együttes tagjai képtelenek voltak megfékezni a korántsem
világverő németeket. A kiesés
szélén táncoltak a vendégek.
Alja Koren és Szara Vukcsevics
kiállítása is nehezített a magyarok sorsán, ám először Schatzl
Nadine, majd Triscsuk Krisztina
is visszabillentette a mérleg
nyelvét az ÉRD oldalára.
Idegtépő hajrá kezdődött,
ugyanis gyakorlatilag percen-

Amerika vezető
hallókészülékei

ként változott a továbbjutásra
álló csapat neve, ami valódi
hidegzuhany volt az egy héttel korábban látottak tükrében.
A németek minden sztereotípiát megvalósítottak és egyáltalán nem negatív értelemben –
egyszerûen akarták a továbbjutást, küzdelemben és lelkesedésben is felülmúlták a vendégeket.
Az utolsó percekben lazított egy
kicsit a fogáson a Buxtehude,
Schatzl Nadine eggyel beljebb
lopta a magyarokat. A végén
Triscsuk Krisztina hős lehetett
volna, hiszen két találattal is
bevette Antje Lenz kapuját,
mégsem volt elég az előny. Az
utolsó másodpercek hozták el a
valódi drámát, Ulrika Agren és
Maxi Hayn ugyanis összehozta a németeknek hiányzó két
gólt. A svéd játékos a kiállítást is
bevállalta a végén, a továbbjutást
így a Buxtehude ünnepelhette
önfeledten, kiénekelve a sajtot
az érdiek szájából. Második
évében is az idegenben lőtt gólok
száma jelentette a nemzetközi
szereplés végét az ÉRD számára
– ám a mostani kiesés elfelejtése
minden bizonnyal nemcsak pár
nap lesz.
Buxtehuder SV – ÉRD
31-22 (16-12)
Buxtehude, 1200 néző
Játékvezetők: Mirza Kurtagic,
Mattias Wetterwik (svédek)
BSV: Antje Lenz, Julia
Gronemann (kapusok),
Marcella Deen 3, Ulrika Agren
4, Randy Bülau 7 (4), Leonie
Limberg, Sahra Lamp, Jana
Stapelfeldt 8, Jessica Oldenburg
1, Josephine Techert 4, Isabell
Kaiser, Maxi Hayn 3, Anja
Ziegler
Vezetőedző: Dirk Leun
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva,

Metz Handball – Zvezda
Zvenyigorod 26-27 (12-15)
Továbbjutott: a Zvezda
Zvenyigorod kettős győzelemmel, 53-45-ös összesítéssel.
Hypo Niederösterreich – HC
Odense 28-27 (10-12)
Továbbjutott: a Hypo
Niederösterreich kettős győzelemmel, 55-50‑es összesítéssel.
HC Podravka Vegeta – RosztovDon 30-28 (14-15)
Továbbjutott: a Rosztov-Don 5249‑es összesítéssel.

A farsangi, jelmezbálos időszakban a környékbeli futók
sem maradhatnak ki egy kis
mókából. Ezért az érdi és tárnoki futónagykövetek kitalálták,
hogy összehozzák a szomszédokat.
Az érdi és a tárnoki futók
ezúttal egyszerre farsangolnak,
mégpedig Érden.
A jelmezes viselet kötelező!
Nem titok: valódi buli-futásra
várnak minden kicsit és nagyot,
aki szeretne egy vidám közösségi futáson részt venni.
A találkozó 2014. február 22én délelőtt háromnegyed tízkor
a főtéren lesz, innen a gyerekekkel elkocognak a Stop Shopnál lévő Lángos Kuckóhoz, akik

felajánlottak erre a remek alkalomra 200 darab kiváló fánkot a
jelmezben futók számára.
Innen visszakocognak a főtérre és aki szeretne még futni, az
megteheti a felnőttekkel az érdi
gátig és vissza. Természetesen
mindezt farsangi jelmezben
teszik.
Távok:
Főtér – Lángos sütöde kötülbelül 600 méter (tehát oda-vissza
1,2 km),
Főtér – érdi gát 3,2 km (odavissza 6,4 km).
Mindenkit szeretettel várunk
egy vidám, sportos délelőttre!

Byasen Trondheim – HC
Lokomotiva Zagreb
30-23 (17-11)
Továbbjutott: a Byasen
Trondheim kettős győzelemmel,
54-45-ös összesítéssel.
Team Tvis Holstebro
– Viborg 27-30 (15-14)
Továbbjutott: a Viborg kettős
győzelemmel, 60-51‑es összesítéssel.
Tertnes Bergen – FTC-Rail
Cargo Hungaria 27-33 (15-12)
Továbbjutott: az FTC-Rail Cargo
Hungaria kettős győzelemmel,
73-57‑es összesítéssel.
Már korábban közölt
eredmény:
Továbbjutott: a Fleury Loiret
kettős győzelemmel, 54-39‑es
összesítéssel.
A nemzetközi kupakiesés után
a bajnokságra és a kupára koncentrálhat az ÉRD. A következő
mérkőzésen a pontvadászatban
a Győri Audi ETO KC ellen kell
helyt állnia Szabó Edina együttesének. A mérkőzést lapzártánk után, február 12-én 17:45
órától rendezték a győri Városi
Egyetemi Csarnokban.


Szarka András

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 vizsgák 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 beérkezett/postára adott
igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra
nincs lehetőség.”
Az igazolásokat (iskolalátogatási igazolás vagy hallgatói 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

