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Rendkívüli közgyûlés
A sürgõsséget csupán egyetlen napirendi pont, 
a Választási Bizottság megalakítása indokolta. 

4

Sporttámogatások
A sport városi támogatása volt az egyik fõ 
témája a polgármesteri sajtótájékoztatónak.

5

Kampánynyitás Érden

Érden is megkezdõdött a kampány: február 15-én Aradszki András, a Fidesz-KDNP 
országgyûlési képviselõjelöltje tartott kampánynyitó rendezvényt a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban. A telt házas rendezvény díszvendége Jakab István, az 
Országgyûlés alelnöke volt, aki hangsúlyozta: a négy éve elindított folyamatokkal na-
gyon jó eredményeket értek el, de ezt a munkát folytatni kell a következõ esztendõkben 
is. Aradszki András arról beszélt: nem szabad hagyni, hogy a szocialisták április 6-án 
újabb korszakváltás csináljanak, mivel az elért vívmányokat semmissé akarják tenni. 
A rendezvényt a Kormorán együttes koncertje zárta. 2-3. oldal

Farsangi bál a gimnáziumban
Több mint háromszázan báloz-
tak ismét egy jó célért, a kerti 
tornapálya kialakításáért (mint 
tavaly az iskolapark rendezé-
séért) a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban. A sztárvendég 
Szabó Ádám volt, aki elbûvölte 
közönségét, akár csak a test-
vére, Gergely, aki itt koptat-
ja az iskolapadot és szintén 
tangóharmonikában jeleskedik 
– duettjük bombasiker volt! 
Megalapozva a hangulatot, a 
bálozók hajnalig jól érezték 
magukat és adakozó kedvük 
sem apadt ki… 8. oldal

Jótékonysági mûsor

Jótékonysági élménydélutánt tartott a Más-Forma 
Egyesület. A rendezvény bevétele ahhoz járul hozzá, 
hogy Érden Waldorf-óvoda és -iskola nyílhasson. Kulka 
János, Gerendás Péter és családja, illetve Vekerdy 
Tamás szerepelt a mûsorban, amelynek háziasszonya 
Balázsy Panna volt – mind a négyen azért jöttek el, hogy 
az autista és az egészséges gyerekek integrációját célul 
kitûzõ egyesületet és törekvéseit támogassák. 12. oldal

Közbiztonsági fórum
Csökkent a bûncselekmények száma, nõtt  
a felderítések aránya.

11

Emléktorna
Első alkalommal rendezték meg a Vitkó Béla 
Emléktornát az U 11‑es korosztály részére. 

13

Vereség

Lelkileg komoly idõszakot 
kell átvészelnie az érdi 
kézilabdázóknak, akik a 
gyõriektõl elszenvedett 
vereséget követõen a Fe-
hérvár és a Békéscsaba 
ellen kezdhetik el megté-
pázott önbizalmuk helyre-
állítását. 16. oldal

Száz év

Száz éves lett, „megöre-
gedett” a foci Tárnokon, 
de fiatalos lendülettel 
építi a jövõt. Voltak si-
kerek és kudarcok, ám 
ilyenkor csak a szépre 
emlékezünk.  13. oldal
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Aradszki András, a Fidesz-KDNP 
országgyûlési képviselőjelöltje 
szombaton tartotta kampány-
nyitó rendezvényét a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban. 
A megjelenteket T. Mészáros 
András, az érdi Összefogás 
Egyesület elnöke üdvözölte; 
elsőként köszönetet mondott, 
hogy ilyen sokan elfogadták az 
Egyesület meghívását. 

– Azt szeretnénk elérni, hogy 
2014-től újból Orbán Viktor 
alakítson kormányt. 2010 óta 
nagyon hosszú utat tett meg az 
ország; a mélységes mély kátyú-
ból, amibe az előző, balliberális 
vezetés taszította az országot, 
kezdünk kijönni. Ezt a felfelé 
ívelő pályát akarjuk folytatni 
április 6. után is. Ehhez kérjük 
valamennyiük segítségét; pozi-

tív kampánnyal olyan helyzet-
be tudjuk hozni a választókat, 
hogy tisztában legyenek azzal: 
hova is kell tenni azt a bizonyos 
ikszet – hangsúlyozta Érd pol-
gármestere. 

A telt házas rendezvény 
díszvendége Jakab István, 
az Országgyûlés alelnöke 
volt, aki beszédét azzal kezd-
te: Érd a legek városa, hiszen 
Magyarország legnagyobb 
megyéjének legnagyobb lélek-
számú és legfiatalabb városa; 
az, hogy a lakosság pártolja a 
mûvészetet, kultúrát, nemcsak 
a várost, illetve Érd gazdasá-
gát, hanem az egész országot 
erősíti, illetve erőt ad a polgár-
mesternek és az országgyûlési 
képviselőnek is. 

– Szükség is van a hatalmas 

„Nem hagyhatjuk, hogy a szocialisták korszakváltást csináljanak”

Fidesz-KDNP kampánynyitó Érden
Érden is megkezdõdött a kampány: február 15-én Aradszki András, a Fidesz-KDNP 
országgyûlési képviselõjelöltje tartott kampánynyitó rendezvényt a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban. A telt házas rendezvény díszvendége Jakab István, az 
Országgyûlés alelnöke volt, aki hangsúlyozta: a négy éve elindított folyamatok-
kal nagyon jó eredményeket értek el, de ezt a munkát folytatni kell a következõ 
esztendõkben is. Aradszki András arról beszélt: nem szabad hagyni, hogy a szo-
cialisták április 6-án újabb korszakváltás csináljanak, mivel az elért vívmányokat 
semmissé akarják tenni. A rendezvényt a Kormorán együttes koncertje zárta.

lendületre, hiszen komoly erő-
próba előtt állunk. Kezdődik a 
kampány, és nincsenek illúzi-
óink: aki figyelte az utóbbi pár 
napban a parlamenti közvetíté-
seket, hallhatta, hogy mennyire 
a nemzet és az országház mél-
tóságát sértő módon nyilatkoz-
tak egyesek – hangsúlyozta a 
parlament alelnöke, hozzátéve: 
a következő időszak a számve-
tésé; át kell gondolni, hogy a 
kormány mit ért el a négy esz-
tendő alatt. 

– Magyarország saját lábra 
állt. A kormány az első perc-
től kezdve országépítő munkát 
végzett; számûztük a „merjünk 
kicsik lenni” elvet, legyőztük 
a kishitûséget, megosztottsá-
got, széthúzást. Ma már van 
önbecsülésünk, önbizalmunk, 
és erőnk céljaink megvalósítá-
sához. Magyarország megújí-
tására kétharmados többség 
birtokában tudtunk vállalkozni 
– ez adta az erőt ahhoz, hogy az 
egységes magyar nemzet meg-
teremtése érdekében a határon 
túli magyarság számára bizto-
sítottuk az állampolgárságot. Új 
Alaptörvényünk keretet terem-
tett ahhoz, hogy új államigaz-
gatási rendet alakítsunk ki, új 
büntető és polgári törvényköny-
vet és új földszabályozást fogad-
junk el, az oktatást és az egész-
ségügyet új alapokra helyezzük, 
és egy új gazdaságfilozófia men-
tén építkezzünk tovább, szem 
előtt tartva a nemzet, az ország, 
a magyar polgárok érdekeit – 
hangsúlyozta Jakab István, aki 
beszélt a takarékossági intéz-

kedésekről is: az országgyûlés 
létszámának drasztikus csök-
kentéséről, az önkormányzati 
takarékosságról. 

– Visszafizettük az IMF-hitelt, 
egyúttal megköszöntük az IMF-
delegáció itteni ténykedését. 
Magyarország saját kezébe vette 
a sorsát. Az emberek sarcolása 
helyett bevezettük a bankadót, 
a multinacionális vállalatok 
megadóztatását. Új gazdasági 
kapcsolatokat építettünk ki, és 
kikerültünk a túlzott deficiteljá-
rás alól – emelte ki az alelnök.

– Tény, hogy három száza-
lék alatt maradt, illetve marad 
a költségvetési hiány, a gazda-
sági növekedés üteme gyorsul, 
az utolsó negyedévben elérte a 
2,8 százalékot, amivel a negye-
dik helyen állunk a 28 európai 
uniós ország között. Az infláció 
januárban nulla százalék volt, 
amire 1970 óta nem volt példa 
Magyarországon – emlékezte-
tett Jakab István, aki a köz-
munka-programmal kapcsolat-
ban elmondta: az alapvető cél 
az, hogy az emberek munkájuk 
béréből tudjanak megélni. 

– Mára elértük, hogy 250 
ezerrel több ember dolgozik 
ma, mint a kormányváltás idő-
szakában. Ez nagyon nagy mér-
tékben hozzájárult a gazdaság 
növekedéséhez – jegyezte meg a 
politikus, hozzátéve: a gazdasá-
gi fejlődést nem újabb hitellel, 
hanem rezsicsökkentéssel, az 
infláció jelentős mérséklődésé-
vel és a bérek 8 százalékos emel-
kedésével érte el Magyarország, 
és ezeket az eredményeket ma 
már senki nem tudja megkér-
dőjelezni.

– Ne legyenek illúzióink: 
Magyarországot pontosan az 
ilyen eredmények miatt hatal-
mas nyomás alá helyezték és 
kívánják helyezni Brüsszelben, 
mert nem szolgaként hajtottunk 
fejet, hanem a magyar embe-
rek érdekeit képviseljük. Ezért 
szükséges, hogy nagyon erős 
felhatalmazást kapjon a követ-
kező kormány, hogy bátran ki 
tudjon állni az elért eredménye-
kért, és bátran tudjon építkezni 
továbbra is. Hiszen négy eszten-
dő nem volt elég ahhoz, hogy 
a romokból újjáépítsünk egy 
országot, és egy teljesen új gaz-
dasági stratégiát kiteljesítsünk. 
A folyamatokat elindítottuk, és 
nagyon jó eredményeket értünk 
el, de ezt a munkát folytatni 
kell. Arra kérjük önöket: ahogy 
az alapozásban partnereink vol-
tak, segítsenek minket a további 
építkezésben is, hogy az elkez-
dett programot ki tudjuk tel-
jesíteni. Támogassák Aradszki 
András képviselőtársamat, hogy 
az elfogadott törvények alapján 
és a kialakított nemzetstratégia 
mentén építkezhessünk tovább 
– zárta szavait Jakab István, aki 
a földtörvénnyel kapcsolatban 
úgy nyilatkozott: a helyben élő 
gazdák megfelelő védelmet kap-
nak, a folyamatokat a kormány 
kézben tartja. 

(Folytatás a következő oldalon)

A rendezvény alaphangulatát a Himnusz közös eléneklése adta meg
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T. Mészáros András: Az ország 2010 óta nagyon hosszú utat tett meg; a 
mély kátyúból, amibe az elõzõ balliberális vezetés taszította az országot, 
kezdünk kijönni

Jakab István, az Országgyûlés alelnöke: Érd a legek városa, hiszen Magyar
ország legnagyobb megyéjének legnagyobb lélekszámú és legfiatalabb 
városa
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Kikoptunk az iskolából és még-
sem tudunk szabadulni tőle. És 
nem is az újonnan épültektől, 
ahol találkozunk már megint, 
az örökké bővülő, pályázati 
pénzekkel és pénzekből gyara-
podó, tornateremmel, könyvtár-
ral, kerti bútorokkal, játszótérrel 
ékes iskola a miénk. Nem. Az 
Érd Ófaluban ma már meg sem 
található ház, ahol a fûtés még 
mutatta, hogy egykor a folyo-
sóról szénnel és fával melegí-
tették a teret, a gyerekeket és a 
„tanerőket”. Ez a mi bajunk is, 
hogy nem tudunk elszakadni az 
osztályfőnökünktől, és valahogy 
neki is van kedve látni minket. 
Persze ilyen osztályfőnöke nem 
volt senkinek! Bár harminc volt, 
amikor minket ötödikben meg-
kapott, mégis mi voltunk az első 
osztálya, mert addig már szült 
egy legénykét, nevelte a férjével 
kapott leánykáját és nagy hiány 
volt akkoriban szakképzett tor-
natanárból. Különösen olyan-
ból, aki a legendás Testnevelési 
Főiskolát végezte. Minket, Ratkó 
gyerekeket két nagy létszámú 
osztályból raktak szét háromba, 
így mi voltunk a maradék. Olyan 
kevercs banda, ahol az akkor 
már óriási falu értelmiségi csa-
ládjából is jöttek néhányan, de 
bőven voltak Ófalu egykori gaz-
dálkodóinak leszármazottaiból, 
az éppen eltûnő nádfedelek alól 
suliba érkezők. Ekkor még Ófalu 
őrizte egykori „városszerkeze-
tét”, a homlokzatukkal az utcák 
felé forduló házakon éppen csak 
elkezdték cserélgetni nagyobbra 
az ablakokat, de az udvarok, a 
melléképületek még árulkodtak 
az egykori életformáról. 

Most már el kell árulnom, hogy 
azért jöttünk össze már megint a 
36-os nyolcadik osztályból 18-an, 
mert éppen 45 esztendeje egy 
kora nyári napon kaptuk meg 
az utolsó általános iskolai bizo-
nyítványt, tehát 50 évvel ezelőtt 
ismertük meg osztályfőnökün-
ket, aki idén éppen nyolcvan 
éves lesz. Egy hónap és éppen 
annyi. Még mindig tart tornaórát 
hajlott korúaknak, remekül bírja 
magát, bár most még apróbbnak 
tûnik, mint egykor, de a hangja 
(ha megemeli) pont olyan, mint 
régen. Egyetlen bánata, hogy 
az idősek tornáján már minden 
tanítványa fiatalabb, mint ő. Arra 
persze nagyon büszke, hogy a 
hatvanasok, hetvenesek csapa-
tát is meg tudja mozdítani és 
nemcsak bemutatja a gyakorla-
tokat, de végig is csinálja velük. 
Vonatos kalandjáról persze csak 
szóbeszédből értesültünk, nem 
is emlegettük. Unokázásból 
indult hazafelé az ország másik 
részéről, a Déli pályaudvartól per-
sze már hazai volt a pálya, ám 
Kelenföldnél már nagyon rosszul 
érezte magát. Zsibbadt az arca, 
erős nyomást érzett tarkótájon, 
makacs fájdalmat a bal kar és 
láb felől. A biztonság kedvéért 
megkérdezte még a vonaton vele 
szemben ülőt, hogy nem lóg-e a 
szája. Mikor az illető nem értette, 
segített: nem görbül-e láthatóan 
lefelé. A megszólított némi rémü-
lettel konstatálta, hogy igen. Hát ki 
értene jobban a testhez, mint egy 
testnevelés tanár. Diagnosztizálta 

magán az agyi katasztrófát, de 
még képes volt a mentőket beüt-
ni a mobilján. Érd alsó megálló-
helyre kérte őket, mert gondolta, 
addig még kibírja. A mentőorvos 
már sokat látott ember volt, de az 
infúzió bekötése közben elisme-
rését nem tudta titkolni. Kedves 
tanár néni, mi nem akartunk 
hinni magának így a telefonon 
keresztül, de önnek teljesen igaza 
van, ez egy stroke. Nekem ne 
sztrókoljon doktor úr, mi ezt még 
csak agyvérzésnek ismertük… 
Nem ejtette már könnyen a sza-
vakat, de még replikázott. A doki 
viszont nyugtatta. Olyan hamar 
elkaptuk a bajt, hogy maga, drága 
tanárnő tünetmenetesen fog gyó-
gyulni. Mit ne mondjak, ahogy 
ültünk vele szemben a szokat-
lan és teljesen ismeretlen típu-
sú új padokban (dobogó, amit 
katedrának hívhatnánk, ma már 
nincs is) a mi osztályfőnökünk 
úgy állt, mint a cövek. Felolvasta 
az osztálynévsort, megemleget-
tük azokat, akik már csak az égi 
kicsengetés hangját hallhatják, 
megeresztettünk egy-egy hívást 
a tengerentúlra, a kis kamerában 
megbámulva ott élő osztálytársa-
inkat, nagyokat röhögtünk a friss 
poénokon, amik ma is könnyen 
ugrottak a tanári végszóra. Aztán 
már csak a gyerekeket és az uno-
kákat emlegettük. Meg azokat, 
akik szétszóródtak itthon, vagy 
itt maradtak érdinek és ófalusi-
nak. 

Azt valahogy nehéz volt beval-
lanunk, hogy mind idevalósiak 
maradtuk. Hát ki a fenének van 
kedve törölgetni a minduntalan 
bepárásodó szemüvegét? 

 Antall István

Találkozó

Az alábbiakban nem az idő-
járásról lesz szó. Nem azért, 
mintha nem lenne mit mon-
dani például a naptárral mit 
sem törődő hőfok-változások-
ról – van azonban jó néhány 
olyan jelenség is körülöttünk, 
amely már csak azért is figyel-
met érdemel, mert ellentétben 
a meteorológiával, általunk is 
befolyásolható. Itt van például 
a köd. Nem az, amelyik regge-
lenként még a szemben lévő 
ház körvonalait is elhomályo-
sítja, hanem amelyik a rádió 
hangszórójából, a televízió kép-
ernyőjéről, vagy – ha nem saj-
náljuk rá az időt és élőben akar-
juk hallani – egynémely szónok 
pulpitusról előadott mondóká-
jából árad felénk. Közös ezek-
ben a közéleti ködökben, hogy 
tisztán látásunkat igyekeznek 
elrontani, hogy tények, konkré-
tumok elfedésével igyekeznek a 
hallgatóságot a maguk oldalára 
állítani, saját népszerûségüket 
növelni.

Kár lenne tagadni, hiszen 
mindenki látja, hallja, érzi: 
megkezdődött a választási 
kampány. Ez tulajdonképpen 
törvényszerû így négyéven-
ként, demokratikus rendszer-
ben mûködő országokban 
máshol is így van ez, hanem az 
eszközök, a módszerek, a sza-
vak, finoman fogalmazva: nem 
minden esetben tanúskodnak 
politikai érettségről. Mert a 
népszerûségnövelő akciók 
sorába sok minden beleférhet: 
érvek ütközhetnek érvekkel, 
elgondolások, tervek, elképze-
lések vetélkedhetnek egymás-
sal, tehát ha valamennyi sze-
replő kellő szakmai, és – nem 
szabad félni a szótól – tisztes-
ségbeli felkészültséggel verse-
nyezne, mi, a „köz”, akár „jól 
is jöhetnénk ki” egy ilyen kam-
pányból. Sajnos, jelenleg nem 
ezt tapasztaljuk, és ebben a 
már említett ködösítés nem is a 
legdurvább eszköz. Röpködnek 
a pocskondiázások, szidalmak, 

amelyek sorában még moso-
lyogtató szelídségûnek volt 
mondható, mikor az egyik 
bukott, korábbi miniszterel-
nök évértékelő szónoklatában 
a jelenlegi kormányfőt kiürült 
mákgubónak minősítette, 
mondván, hogy nincs benne 
semmi… Súlyosabb ennél, 
amikor a választópolgárt 
– hogy fogalmazzak finoman? 
– nem eléggé okosnak tartják. 
Amikor például arról próbálják 
meggyőzni, hogy ha életfenn-
tartási költségei, villanytól a 
távfûtésig csökkennek, akkor 
az neki nem jó, hanem rossz. 
Innen már csak egy lépés a 
sima becsapás, a valótlan állítá-
sok cinizmusba hajló vállalása 
(emlékszünk: „hazudtunk reg-
gel, délben…”).

Mielőtt bárki félreértené, 
vagy félremagyarázná a leír-
takat: idézett kitételek névvel, 
vállaltan hangzottak el, tehát 
beleillenek megfogalmazóik 
politizálási stílusába, így ilyen 
tekintetben nem találhatunk 
semmi kivetnivalót bennük. 
Õk így gondolják, aki másképp 
gondolja, válaszol rá, mi csu-
pán felmutatjuk a jelenséget. 
A gond inkább ott van, hogy ez 
a stílus, ez a ködös homályba 
burkolt megtévesztés mérge-
ző: fokozatosan fertőzi a társa-
dalom, a gazdaság szereplőit, 
sőt, a magánéletet is. Ígéretek 
– szerződések – nem teljesí-
tésétől a másik fél gátlástalan 
kihasználásáig terjed a skála, 
hiszen ha „ott fönn” lehet, 
akkor „lenn” miért ne lehetne?

Okkal várjuk hát a tavaszt, 
mert a köd nehezen oszlik. 
Néha áttör rajta egy-egy napsu-
gár, de valószínûleg csak azért, 
hogy lássuk: megvan ám még a 
nap, sütni is fog ránk, hamaro-
san. Bízzunk benne. 

A szerkesztõ jegyzete

Tavaszvárás(Folytatás az előző oldalról)

Aradszki András országgyûlési 
képviselőjelölt kampánynyitó 
beszédében azt hangsúlyozta: 
egyedül a jobboldal akart és volt 
képes a magyarság sorskérdése-
ire válaszokat keresni és adni. 

– Új Alaptörvényünk a 
magyar közjogi, illetve a keresz-
tény hagyományokra épít, és 
ez Európa egyetlen nem libe-
rális alaptörvénye. Kihallhatjuk 
belőle a magyar sorskérdésekre 
adott válaszokat: védjük meg 
a termőföldünket és környeze-
tünket, tegyünk többet a hazán-
kért, segítsük a leszakadókat. 
Ezt tudomásom szerint egyetlen 
más alkotmány sem tartalmaz-
za – hangsúlyozta a politikus, 
aki kitért a négy év alatt elért 
eredményekre is, hozzáfûzve: 
mindezek dacára még mindig 
szégyenpadon tartanak minket 
az úgynevezett „szovjet tanács-
adók”, azaz a londoni elemzők.

– Hogy ez miért van így? 
Mert csak akkor kapnánk tőlük 
kitüntetést, ha nem bántanánk 
a bankokat, a biztosítókat, a 
távközlési cégeket, a multina-
cionális energia-cégeket. Azt 
várják el tőlünk, hogy ne őket 
bántsuk, hanem a legkiszolgál-
tatottabbakra tegyük a terhe-
ket, vagyis a magyar emberekre. 
Erre mi nem voltunk és 2014 
után sem leszünk hajlandók – 
hangsúlyozta Aradszki András, 
aki beszélt Érdről, az itt elért 
fejlődésről is. 

– Olyan várost vettünk át 
annak idején, ahol eladták a 

közmûszolgáltatókat, a legérté-
kesebb ingatlanokat; mindent 
eladtak és mindent feléltek. 
2006-tól kezdődően – az új 
vezetésnek köszönhetően – Érd 
csak gyarapodott: semmit nem 
adott el, viszont szerzett, épí-
tett, alkotott hozzá. Ma már 
ismét önkormányzati tulajdon-
ban van a hulladékkezelő cég; 
eredményes pályázatok követ-
kezében megújult az egészség-
ügy, több iskola, óvoda, a főtér, 
és számos olyan beruházás tör-

tént, ami az érdiek javát szol-
gálja; ezek közül a legfontosabb 
a három települést érintő csa-
tornázás. Érdemes megemlíte-
ni a sportcsarnokot is, amelyet 
a városvezetésnek úgy sike-
rült megvásárolnia a banktól, 
hogy nem adósodott el miat-
ta – sorolta Aradszki András, 
aki beszélt az önkormányzatok 
adósságrendezéséről is, mely-
nek következtében az önkor-
mányzatok megszabadulhattak 
nehéz terheiktől. 

A politikus hangsúlyozta: sok 
apró dolog kell ahhoz, hogy 
Érd, a megyei jogú város igazán 
közösséggé tudjon válni – ebben 
pedig most sokkal előrébb tar-
tunk, mint akár 2002-ben, vagy 
2006-ban. 

– Gratulálok mindehhez az 
érdieknek, és ha megválasz-
tanak képviselőjüknek, azon 
leszek, hogy ezt a munkát 
tovább tudjuk folytatni. De ne 
feledkezzünk el a többi tele-
pülésről sem – ez a térség 
ugyanis a lehetőségek járása. 
Törökbálinton nagy örömmel 
vették át nemrég a XXI. század-
nak épült iskolájukat. Tárnokon 
új vasútállomás épült, Sóskúton 
hamarosan csatornát fektetnek. 
Ezúton szeretném biztosítani 
a sóskútiakat, hogy az ehhez 
szükséges önrészt a kormány 
biztosítani fogja – hangsúlyozta 
Aradszki András.

A politikus ezt követően az 
áprilisi választásról beszélt, 
felidézve az elmúlt időszak 
korszakváltásait – ezek közé 
sorolta, mikor Horn Gyula pri-
vatizálta a közmûveket, Bokros 
Lajos bevezette a tandíjat és az 
orvosi ellátás egyes szegmense-
it fizetőssé tette, illetve, amikor 
Medgyessy Péter idején megló-
dult az államadósság. 

– A tapasztalatok azt mutat-
ják: ha lesz korszakváltás, és 
azt a szocialisták vezetik, az 
nekünk, magyar embereknek 
semmi jót nem jelent. Amit mi 
eddig elértünk, az számukra 
nem jó, mert a kitartóik – a 
bankok, a biztosítók, a távköz-
lési cégek, az energetikai multik 
– nem ezzel a megbízatással 
küldték őket ide. Nem szabad 
hagyni, hogy 2014. április 6-án 
újabb korszakváltást csinálja-
nak, hiszen a szocialisták azo-
kat a vívmányokat, amelyeket 
elértünk a nemzet, az emberek, 
családok, illetve a magyar sors-
kérdések megoldása érdekében, 
mind el akarják törölni, sem-
missé akarják tenni. Kérem, 
támogassák mind munkájukkal, 
mind szavazatukkal a Fidesz-
KDNP jelöltjét és a Fidesz-KDNP 
listáját április 6-án – zárta szava-
it a politikus. 

Az estének azonban ezzel 
még nem volt vége: a Kormorán 

Fidesz-KDNP kampánynyitó Érden

Zsúfolásig megtelt a mûvelõdési központ nagy színházterme

együttes nagy sikerû, különle-
gesen forró hangulatú koncertet 
adott a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban, a Fidesz-KDNP 
kampánynyitó rendezvényén.

 Ádám Katalin

Aradszki András: Új alaptörvényünkbõl kihallhatjuk a magyar sorskérdé-
sekre adott válaszokat; védjük meg a termõföldünket és környezetünket, 
tegyünk többet a hazánkért, segítsük a leszakadókat

A forró hangulatban a közönség is együtt énekelt az együttes tagjaival

A Kormorán együttes koncertje hatalmas sikert aratott

A fiatalember még nem választó-
polgár-korú, de annyit elmondott, 
hogy õ Bálint
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Mint arról már mindenki érte-
sülhetett, Áder János köztársa-
sági elnök április 6-ra tûzte ki 
az országgyûlési választásokat, 
így a pártok versengése a szava-
zók bizalmáért a napokban már 
hivatalosan is elkezdődött. Az 
Országos Választási Bizottság 
mellett minden településen 
helyi választási bizottságokat is 
létre kell hozni, amelynek tagjai 
pártoktól függetlenek, és a kam-
pány tisztaságát felügyelik, illet-
ve hozzájuk kell fordulni, ha 
bárkinek panasza vagy észre-
vétele van a választási felkészü-
léssel, a pártok kampányával 
kapcsolatban. Mivel személyi 
kérdésről kellett határozniuk, 
a törvény értelmében a képvi-
selők zárt ülésen döntöttek a 
bizottságba delegált három tag 
és két póttag megválasztásáról. 
Bár az ellenzék részéről is jelen 
voltak képviselők, az előterjesz-
tésben foglaltak nem generáltak 

vitát a plénum részéről, mert a 
rendkívüli ülés mindössze pár 
percet vett igénybe, és a hatá-
rozatképes közgyûlés többsége 
támogatta a Választási Bizottság 
megalakítását. 

A „villámülést” követően Seges-
di János alpolgármester az Érdi 
Újságnak nyilatkozva kifejtette: 
az Országos Választási Bizottság 
azt kérte, minél előbb állítsák fel 
a helyi Választási Bizottságot. 
Bár határidőt nem szabtak, de 
mivel az országgyûlési választá-
sok kampánya már elkezdődött, 
úgy gondolták, nem várnak a 
közgyûlés 20-ai rendes ülésére, 
hanem egy héttel előbb eleget 
tesznek kötelezettségüknek, hi-
szen – fûzte hozzá – mindenki 
tudja, rengeteg munka vár majd 
erre a bizottságra, mert minden 
idők egyik legdurvább kampá-
nyára kell felkészülni. Ennek a 
közelmúltban lezajlott időközi 
parlamenti választásokon már 

számos előjelét megtapasztal-
hattuk. 

 – Több településen volt rá 
példa, hogy szinte mindenki fel-
jelentett mindenkit, mert egy-
részt olyan eszközökhöz folya-
modtak egyes pártok, amelyek 
nem megengedettek, ha meg 
nem, akkor gyanúba keverték 
az ellenfeleket. Mivel most jóval 
nagyobb a tét, jóval több lesz 
a feljelentés is, így a Választási 
Bizottság tagjainak egészen biz-
tosan lesz bőven dolguk. A helyi 
bizottságnak három tagja van, 
és két póttagot is delegáltak, 
hogy ha bármi történne, legyen 
helyettesítésre is lehetőség. Õk 
mindannyian pártfüggetlenek, 
és kizárólag a választási tör-
vényeknek kell megfelelniük, 
ennek alapján kell eldönteniük, 
helyt adnak-e majd a panaszok-
nak, és a hatályos jogszabályok-
nak megfelelően fogják majd 
végezni a feladataikat. Bízunk a 
független és lelkiismeretes mun-
kájukban. A többi a pártokon, 
de leginkább a választók józan 
döntésén múlik.  Bálint Edit

Rendkívüli ülés egyetlen napirenddel

Megalakult a Választási Bizottság
Úgy tûnik, februárban szinte minden héten össze kell ülnie a városi közgyûlésének. 
A költségvetést elfogadó rendkívüli tanácskozást követõen a polgármester február 
13-ra újra összehívta a plénumot, annak ellenére, hogy február 20-án az elõre ter-
vezett értekezletüket is megtartják. A sürgõsséget csupán egyetlen napirendi pont, 
a Választási Bizottság megalakítása indokolta. 

Pest Megye 1. számú Választókerület
Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottsága
(OEVB)

Dr. Csigi Zsolt Attila elnök
Dr.  Szabó Gergely Balázs  

elnökhelyettes
Dr. Szabó Eszter bizottsági tag

Székhely:  Érd, Alsó utca 1.
Postacím:  2030 Érd, Alsó utca 1.
E-mail:  valasztas@erd.hu
Telefax:  06-23/522-363

Érkeznek a képviselõk, amíg aláírják a jelenléti ívet, Segesdi János alpolgármester még szót váltott Mészáros 
Mihállyal 

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Iskolakóstolgató
Az Érdi Teleki Sámuel Általános 
Iskolában iskolakóstolgató foglalko-
zások lesznek a leendő első osztályo-
sok és szüleik számára. Időpontok:  
2014. március 3.; március 10.; már-
cius 17.; március 31.; mindig hétfői 
napokon, 15 órától 16 óráig.

aktuális

Peter Cerny Alapítvány  
a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata területén a „Peter 
Cerny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért” 2013-
ban 50 esetben nyújtott segítséget. Támogatta a koraszülöttek 
és a beteg újszülöttek speciális mentését, õrzött szállítást és 
neonatológiai ellátást.

Kérjük, támogassák adományaikkal, és adójuk 1%-nak fel-
ajánlásával az alapítvány munkáját!

Adószám: 19010289-1-42
Bankszámlaszám:  

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tanulmányi Ösztöndíjban részesülő tanuló-
kat, hallgatókat, hogy az „Érd Megyei Jogú Város Tanulmányi 
Ösztöndíj” pályázatáról szóló 13/2004. (IV. 28.) önkormány-
zati 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 folyó-
sításához a benyújtási határnapot követően beérkezett/postá-
ra 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

Tisztelt Választópolgár!
Ön a napokban – február 10. és 17. között – kézhez kapta a választói névjegyzék-
re történő felvételéről szóló Értesítőt, amelyből megtudhatja, hogy a választás 
napján mely szavazókörben adhatja le szavazatát. 

Február 17-ével kezdetét vette a jelöltajánlás időszaka, melyről az alábbiakban 
olvashat tájékoztatást.

Jelöltajánlás

Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább 500 válasz-
tópolgár érvényes ajánlását kell összegyűjteni. 

Jelöltet ajánlani – az eddigiektől eltérően – az Önt felkereső ajánlást gyűjtő 
személyeknél lévő, a választási iroda bélyegzőlenyomatával hitelesített ajánlóív 
aláírásával lehet. Az ajánlóívet saját kezűleg 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 gyűjtése 2014. március 2-ig tart. 

Nem gyűjthető ajánlás

–  az ajánlást gyűjtő, illetve az ajánló munkahelyen munkaidőben vagy mun-
kaviszonyból, 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 gyűjtött ajánlás érvénytelen!

További információkért a Választási Irodához fordulhat: telefonon: 23/522-374, 
522-300/211 mellék, E-mail: valasztas@erd.hu.

 Választási Iroda

Helyi szolgáltatók

Hirdetni 
szeretne?

+36 1 814 4767
+36 20263 2514
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Tekauer Norbert, az Érdi 
VSE kézilabda szakosztályának 
vezetője a női csapat fájdalmas 
végû kupaszereplésének hátte-
réről számolt be a múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájékozta-
tón. Mint ismeretes, az ÉRD 
hazai pályán kilenc góllal nyert 
a Buxtehuder SV ellen, majd a 
német csapat otthonában szin-
tén kilenc góllal kikapott. Mivel 
a Buxtehuder idegenben eggyel 
több gólt lőtt, az ÉRD búcsúzni 
kényszerült a KEK-től. 

Tekauer Norbert a sajtótájé-
koztatón így kommentálta az 
eseményeket:

– A Buxtehuder elleni hazai 
mérkőzést helyi sporttörténeti 
eseménynek tekintem, hiszen 
soha annyi ember még nem volt 
érdi sportrendezvényen, mint 
ezen a meccsen, és a csapat a 
jó játékával elhitette, hogy ott a 
helye ebben a nemzetközi társa-
ságban. A visszavágón azonban 
kilencgólos vereséggel búcsúz-
tunk, úgy, hogy egy gólon 
múlt a továbbjutás. A csapattal 
szemben nem ez volt az elvá-
rás, hiszen az itthoni kilenc-
gólos győzelmet meg lehetet 
volna tartani idegenben is. Úgy 
érzem, felkészülten érkeztünk a 
német mérkőzésre, ám volt sok 
olyan momentum, ami meg-
zavarta a csapatot, és egy-két 
játékos teljesítménye is elma-
radt az elvárttól. Ellenfelünk 
huszonöt éve jelen van a nem-
zetközi mezőnyben, és minden 
hájjal megkent vendéglátónak 
bizonyult: csapatunkat lénye-

gesen alacsonyabb színvonalú 
ellátással várták, mint mi őket. 
Emellett a csarnokban, ahol 
délután játszanunk kellett, min-
dössze húsz perces lehetősé-
get kaptunk az edzésre, azt is 
a reggeli órákban. A csarnok 
berendezése, a kapuk is telje-
sen mások voltak, mint amit 
itthon megszoktunk, arról nem 
is beszélve, hogy a játékosok-
nak a kispadon kellett tartaniuk 
a ruháikat, mert a németek nem 
tudták biztosítani az öltöző 
őrzését. Ráadásul az óra, amit 
a kispadról látni lehetett, nem 
mûködött, így senki nem tudta, 
mennyi az idő, illetve az állás, 
és ezekért az információkért a 
bírói asztalhoz kellett szalad-
gálni. Mivel a nemzetközi ellen-
őr ezt hagyta, csupán annyit 
tudunk tenni az ügyben, hogy az 
Európai Kézilabda Szövetségnél 
jelezzük az általunk vélelme-
zett hiányosságokat – mondta 
Tekauer Norbert, aki hangsú-
lyozta: az Érd komoly lehetősé-
get szalasztott el.

– Nem volt olyan irányú elvá-
rás, hogy a csapatnak a nemzet-
közi porondon hogyan kell sze-
repelni; én azt a célt tûztem ki 
év elején, hogy a lehető legtöbb 
időt töltsük el a nemzetközi 
mezőnyben, hiszen – mint lát-
ható – sok tapasztalatot kell sze-
rezni, és minden helyzetre fel 
kell készülni. Levontuk a tanul-
ságokat is – nem biztos, hogy 
nekünk mindenkivel nagyon 
jó fejnek kell lenni az európai 
kupa találkozók során. Ami a 

Pénz az utánpótlásra és az infrastruktúrára 

Sporttámogatások és városfejlesztés
A sport, illetve a kézilabda és ezek városi támogatása 
volt az egyik fõ témája a múlt szerdai polgármeste-
ri sajtótájékoztatónak, amelynek vendége Tekauer 
Norbert volt. Az Érdi VSE kézilabda szakosztályvezetõje 
a Buxtehuder elleni meccs hátterérõl, a csapattal 
kapcsolatos elvárásokról adott tájékoztatást, míg T. 
Mészáros András a sport támogatásáról, illetve a vá-
ros fejlesztési politikájáról beszélt. 

csapatot illeti, úgy látom: nem 
szabad „túlgondolkodni” a tör-
ténteket, hiszen nagyon fontos 
mérkőzések várnak még ránk a 
hazai bajnokságban. Azt kértem 
a játékosainktól és az edzőnktől 
is, hogy mindezekből okulva és 
tanulva csak azért is mutassuk 
meg, mire vagyunk képesek. Az 
alapelvárás az, hogy a harmadik 
helyet szerezze meg a csapat, 
és ennek továbbra is van létjo-
gosultsága. A harmadik hellyel 
biztosítjuk további szereplésün-
ket a nemzetközi mezőnyben a 
jövő évben is – hangsúlyozta a 
szakosztályvezető. 

A vesztes mérkőzés kapcsán 
a különböző internetes fórumo-
kon több olyan megjegyzés szü-
letett, miszerint a városnak nem 
a kézilabdára, hanem – például 
– a „lerobbant iskoláira” kellene 
költenie. T. Mészáros András 
kérdésünkre ezzel kapcsolat-
ban hangsúlyozta: az elmúlt 
években több iskola is megújul-
hatott, emellett a rendelőinté-
zetre és a háziorvosi rendelőkre 
is sok pénzt fordított a város, 
csakúgy, mint a csatornázásra 
és az utakra, vagy épp a főtér 
kialakítására.

– Életkortól és -helyzettől 
függően mindenkinek mások 
az igényei. Ezeket a Batthyány-
programban megfogalmazott 
várospolitika alapján próbáljuk 
kielégíteni. Az elmúlt közel 
nyolc esztendő alatt nagyon 
sokat lépett előre Érd. Meg 
vagyok győződve arról, hogy 
nem az a legnagyobb problé-
ma, hogy egyik-másik iskolá-
ra ráfér a felújítás, illetve még 
nincs mindenütt aszfaltos út. 
A fő gond az, hogy nincs elég 
munkahely Érden, és az embe-
reknek más városokban kell 
dolgozniuk. Minél hamarabb 
létre kell hozni azt a hiányzó 
húszezer munkahelyet, és ez 
megadja majd Érdnek azt az 
erőt, ami lehetővé teszi, hogy a 
mindennapi fejlesztésekre meg-
szerezzük a forrást. Ami iskolá-
inkat illeti: a Batthyány, Bolyai 
és Teleki iskolák teljes felújítá-
sára, és igény szerint gimnázi-
umi osztályokkal történő bőví-
tésére volna szükség, ám ez 
másfél-másfél milliárd forintba 
kerülne, és ennyi pénz nem áll 

rendelkezésre – hangsúlyozta T. 
Mészáros András, hozzátéve: a 
városi létesítmények, az infrast-
ruktúra fejlesztése tekintetében 
három dolgot kell figyelembe 
venni: 1. mi az, ami elmaradha-
tatlan, 2. mi az, amire pénz van, 
3. mihez tud a város pályázato-
kon plusz forrásokat nyerni. 

– Visszatéve a sportra: az erre 
költött pénz mindig kifizetődik. 
A sportra fordított összeg jelen-
tős részét az utánpótlásra, azaz 
a gyerekekre költöttük, illetve 
az infrastruktúrára: például a 
tanuszodára, illetve a sportcsar-
nokra. Érdemes mérlegelni azt 
is: az érdi kézilabdás lányok 
sikerének köszönhető, hogy 
féláron tudtuk megvásárolni a 
sportcsarnokot, hiszen így nyer-
hettük el a TAO-s támogatást 
– jegyezte meg a polgármester.

T. Mészáros András beszá-
molt arról is: február 11-én 
Érden megrendezésre került 
egy járási közbiztonsági fórum, 
amelyen elhangzott, hogy váro-
sunkban és környékünkön 
mintegy 20 százalékkal csök-
kent a bûncselekmények száma 
2013-ban. 

– A járásban mûködő önkor-
mányzatok a jövőben is kiemelt 
figyelmet fordítananak a közbiz-
tonságra, és a rendőrség támo-
gatása nem csökken az elmúlt 
évhez képest, sőt: Tárnok, 
Százhalombatta és Érd önkor-
mányzata idén egy-egy négyke-
rék-meghajtású jármûvel segíti a 
rendőrséget. Örülünk neki, hogy 
az illetékes szervek nagy erőkkel 
dolgoznak azon, hogy az Érdi 
Rendőrkapitányság új, végre 
méltó és megfelelő helyet kap-
hasson. A Belügyminisztérium 
és a város mûszaki szakemberei 
folyamatosan ezen dolgoznak, 
és remélhetőleg hamarosan 
bejelenthetjük, mikor épülhet 
meg az új rendőrkapitányság 
– mondta T. Mészáros András, 
aki újságírói kérdésre hozzá-
tette: az új létesítmény a tervek 
szerint a jelenlegi épület mögött 
épülhet majd meg. A telket az 
önkormányzat térítésmentesen 
biztosítja e célra. 
(A közbiztonsági  fórumról 

szóló  írásunk  a  11.  oldalon  ol
vasható.)

 Ádám Katalin

Tekauer Norbert kézilabda szakosztályvezetõ a Buxtehuder elleni vesztes 
mérkõzés hátterérõl, T. Mészáros András pedig sport támogatásáról beszélt
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Felhívás

az avarégetés  
szabályainak betartására

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyzõ
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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: 
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tés: Tex-Ver Kft. Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Felelős vezető: Majláth Zsolt László. Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:  
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2014. február 24 – március 2.

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

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési  
alaptevékenységgel  

összeegyeztethető célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Klubok, tanfolyamok:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József  
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Február 24. hétfő 17 óra 
Mit ígérnek a csillagok 2014-re? 
Előadó: Hajósi Ildikó

Duna–Art Fotó Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi  
06-20/ 411-3673
Február 25. kedd 18 óra  Photoshop 
gyakorlás, képértékelés

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

Kiállítások:

Az előtéri kiállítótérben
Kézzel alkotott orchideák
Polgár Ágnes kiállítása

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

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

Minigolf oktatás
péntekenként 15 órától  ingyenes 
minigolf oktatás kezdőknek a 
művelődési központ minigolf 
pályáin. 
Érdeklődni lehet: Tóth Jánosnál 
06 30/948-0235

Programok:

Queen Of The Dance
2014. február 28-án, pénteken 18 óra
Ír sztepp tánc show 
Sztárvendég: 
Barry John Gallagher 
a Lord Of The Dance 
szólótáncosa 
Belépő: 4990 Ft
Jegyek kaphatók a helyszínen, 
vagy a Domi Tours Utazási 
Irodában (Budai u. 24./ 
valamint az irisdance.hu web-
oldalon és az Interticket orszá-
gos üzlethálózatában

Agykontroll gyerekeknek 
(10–14 éveseknek) 
Kovács Erika vezetésével
 
Két napos tanfolyam olyan gye-
rekeknek, akik arra vágynak, 
hogy eredményesebben tanul-
janak, sportoljanak, hogy köny-
nyebben elérhessék céljaikat. 
Olyan feszültségoldó technikák 
elsajátítása, melyek az élet 
minden területén segítenek. 
A tanfolyam időpontja: márci-
us 1–2. 
Jelentkezés: Czinderné Tassi 
Beáta – 06 20-448-5121 

Rajzpályázatot
hirdetünk az 1848-49-es sza-
badságharc évfordulójának tisz-
teletére 6-18 éves diákoknak. 
A pályaművek bemutathatják 
a szabadságharc eseményeit, 
történelmi alakjait és azt, hogy 
mit jelent ma számunkra a sza-
badság.  
Részletek a www.szepesmk.
hu honlapon
Beadási határidő:  
2014. március 10.  

Programelőzetes:

2014. március 16-án, vasárnap 11 órakor
A kiváncsi királykisasszony
zenés mesejáték 
a Zenthe Ferenc Színház elő-
adásában. Belépő: 1000 Ft

Március 23-án, vasárnap 15 óra 
Mona Marie mosolya 
- zenés vígjáték két részben -
Szereplők: 
Oszter Alexandra, Szabó Máté, 
Forgács Gábor, Sáfár Anikó, 
Szőlőskerti Tímea, Gregor 
Bernadett, Némedi-Varga 
Tímea, Balázs Andrea
Miképp okozhat bonyodal-
mat egy még el sem készült 
festmény? hogyan lesz a szo-
balányról akt? Ez a kérdés 
csupán a bonyodalom kezdete. 
A kusza szerelmi szálak pikáns 
humorral fűszerezve egy egész 
estés felejthetetlen szórakozást 
nyújtanak a közönségnek. S ha 
mindez még nem volna elég, 
egy partvis ügynök ügyletei 
adnak biztos tippet a gazdag-
ság eléréséhez.
Alkalmi belépőjegy: 2800 Ft

Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

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

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói. 
Belépőjegyárak: 
Teljes árú: 800 Ft
Kedvezményes: 400 Ft 

Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás.

3.  Hely- és sporttörténeti 
kiállítás. Teljes árú: 400 Ft 
Kedvezményes: 200 Ft

Időszakos kiállítás 
Sándorfalvi László: Mezőföld 
természeti csodái című fotóki-
állítása (meghosszabbítva)

A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri 
előadóterme 50 fős rendezvényekre 
bérbe  vehető  kulturális,  közműve-
lődési  alaptevékenységgel  össze-
egyeztethető célokra. 

Információ: 
Kovács Nóra, 06-23/363-036

 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja
2014. 02.24. – 2014.03.02. 

Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól és díjszabá-

sáról bővebb információt a 
365-470 telefonszámon, vagy 
a www.csukalib.hu honlapon 
talál.

Költészet napi rajzpályázat  
a gyermekkönyvtárban
A pályaműveket 2014. március 
20-ig (csütörtök) kérjük eljut-
tatni a gyermekkönyvtárba. 
A pályázati kiírás részletei meg-
találhatók szórólapjainkon és 
honlapunkon.

A könyvtár részlegeibe  
18 éves korig és 70 év felett 

INGYENES a beiratkozás. 
Családi jegy váltása,  

érvényes diákigazolvány,  
pedagógusigazolvány  

és nyugdíjas igazolvány is  
kedvezményre jogosít.

(A Zenei könyvtár  
díjszabása  

a fentiektől eltérő!)

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása
Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap

csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök:  12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

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

Melyik korosztályt érintik elsősorban a hallás-
problémák?

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

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

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

Mennyire fontos szempont a hallásproblémák 
kezelésénél a gyors beavatkozás?

Minél korábban kezeljük a fennálló problémát, an-

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

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

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

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

A várakozás elkerülése végett kérem, hogy egyez-
tessenek időpontot munkatársainkkal az oldal alján 
található hirdetésben szereplő telefonszámon. Várunk 
mindenkit szeretettel! 
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február 24. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Bajna, 50/49. 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, 50/49. gasztronómiai  

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

17:00 Polgár-társ
17:30 Magyarok Afrikában 5/3. magyar isme-

retterjesztő filmsorozat, 40’ rendező: 
Cséke Zsolt 

18:10 Négyszemközt 
18:30 Kapocs 10/8. 

ismeretterjesztő, gasztronómiai 
és kulturális filmsorozat 20’ 

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:40 Kézilabda-mérkőzés
21:10 Magyarok Afrikában 5/3. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

február 25. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Bajna, 50/49. 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 10/8. ismeretterjesztő,  

gasztronómiai és kulturális filmsorozat 20’ 
14:50 Híradó
15:10 Fény-Kép
15:40 Ízőrzők Bajna, 50/49. gasztronómiai  

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

16:10 Négyszemközt
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/45. 
17:35 Kapocs 10/8. ismeretterjesztő,  

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

Nemes Tibor filmje 31. 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 31. rész 
20:40 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/45. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

február 26. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 Magyarok Afrikában 5/3.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Bajna, 50/49. gasztronómiai  

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

10:25 Polgár-társ
10:55 Bibliai Szabadegyetem 90/45. 
11:55 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 31. rész 
15:00 Híradó
15:20 Fény-kép
15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 90/45. 
17:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:40 Négyszemközt 
18:00 Polgár-társ
18:30 Kapocs 10/8. ismeretterjesztő,  

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

beszélgetés aktuális témákról
19:40 Mozgás, sportmagazin
20:10 Magyarok Afrikában 5/4.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:50 Híradó ism.
21:10 Mozgás ism.
21:40 Négyszemközt ism.
22:00 Kapocs 10/8. ismeretterjesztő,  

gasztronómiai és kulturális filmsorozat 20’ 

február 27. 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 31. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Magyarok Afrikában 5/4. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

11:10 Négyszemközt
14:40 Híradó
15:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 31. rész 
15:30 Négyszemközt 

15:50 Fény-Kép
16:20 Polgár-társ
16:50 Ízőrzők Bajna, 50/49. gasztronómiai 

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

17:25 Négyszemközt 
17:45 Mozgás
18:15 Magyarok Afrikában 5/4. 

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 90/46. 
21:10 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 31. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

február 28. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/46. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok Afrikában 5/4. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 31. 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 5/4. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:10 Négyszemközt 
17:30 Mozgás
18:00 Polgár-társ
18:30 Kapocs 10/8. ismeretterjesztő, 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:40 Mozgás
20:10 Mámó (1998) 

magyar dokumentumfilm 70’ 
rendező: Gulyás Gyula

21:20 Híradó
21:40 Bibliai Szabadegyetem 90/46. 
22:40 Négyszemközt
23:00 Mámó (1998) 

magyar dokumentumfilm 70’ 
rendező: Gulyás Gyula

március 1. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Györköny 50/50. 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 5/4. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:30 Négyszemközt
16:50 Bibliai Szabadegyetem 90/46. 
17:50 Fény-kép
18:20 Ízőrzők Györköny 50/50. 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 31. rész 
20:30 A Lady és az útonálló (1989) 

színes, magyarul beszélő, angol kaladfilm 
(100’) 
rend.: John Hough 
fsz.: Hugh Grant, Emma Samms, Oliver 
Reed 

22:10 Érdi Panoráma

március 2. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/46. 
11:20 Polgár-társ 

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:50 Ízőrzők Györköny 50/50. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Györköny 50/50. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/46. 
17:00 A Lady és az útonálló (1989) színes, 

magyarul beszélő, angol kaladfilm (100’) 
rend.: John Hough 
fsz.: Hugh Grant, Emma Samms, Oliver 
Reed 

18:40 Mámó (1998) 
magyar dokumentumfilm 70’ 
rendező: Gulyás Gyula

19:50 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 32. rész 

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

2014. február 24 – március 2.
Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Az

Az anyanyelvápoló mozga-
lom egyik legrégebbi és talán 
legrangosabb elismerése a 
Kazinczy-díj, amit több mint 
fél évszázaddal ezelőtt Péchy 
Blanka érdemes mûvész alapí-
tott. Alapvető célkitûzése a szép 
magyar beszéd, a szép kiejtés 
megőrzése volt.

Olykor talán joggal és okkal 
aggódunk anyanyelvünk tiszta-
ságáért, ha a fiatalok egymás 
közti beszélgetéseibe belehall-
gatunk. Néha megmosolyogjuk, 
máskor talán egyszerûen meg 
sem értjük, mit üzennek egymás-

nak azokban az egyszerûsített 
kis üzenetekben, amelyeket a 
technika új és divatos vívmá-
nyain küldöznek egymásnak. 
Mi lesz így a mi szabatosan 
szép, választékos, tiszta magyar 
beszédünkkel? – vonjuk össze a 
szemöldökünket, ám úgy tûnik, 
ez az aggodalom egyáltalán nem 
új keletû, hiszen Péchy Blanka 
színmûvésznő már 1963-ban, fél 
évszáddal ezelőtt, díjat alapított 
Kazinczy Ferencről elnevezve 
azon hivatásos beszélők, illetve 
pedagógusok és az ifjúság szá-
mára, akik példamutatóan szép 
nyelvhasználatuk – elsősorban 
kiejtésük – révén sokat tesz-
nek a magyar nyelv ápolásának 
ügyéért. Többek között ennek 
is köszönhető, hogy amíg van-
nak, s lesznek, akik mindezt 
szívügyüknek tekintik, talán 
még sincs okunk a szép magyar 
beszéd megmaradását félteni. 

Péchy Blanka érdemes 
mûvész, a Kazinczy-díj alapítója 
a Kazinczy-versenymozgalmat 
később kiterjesztette az általá-
nos iskolás korosztályra is. Így 
ez a versenyforma az ifjúság 
anyanyelvi nevelését, a beszéd-
kultúra javítását szolgálja, és 
a kuratórium minden évben, 
így erre a tanévre is meghir-
dette a Kazinczyról elnevezett 

„Szép Magyar Beszéd” versenyt 
az általános iskolák 5-8. évfo-
lyamos, valamint az e korosz-
tálynak megfelelő középiskolai 
évfolyamok azon tanulói részé-
re, akik még nem nyertek el 
Kazinczy-jelvényt. Az alapvető 
célkitûzés a magyar nyelv szép-
ségének megőrzése elsősorban 
a diákok, de legfőképpen a 
médiában szereplő fiatalok által 
a mindennapjainkban is, hiszen 
mindenkor a szép és érthető 
kiejtésre kell törekednünk. 

A körzeti megmérettetést 
iskolai vetélkedők előzik meg, 

amelynek legjobbjaiból kerül ki 
az a diák, aki a regionális verse-
nyen képviseli majd térségün-
ket. Az Érden és a környéken 
tanuló iskolások számára már 
hosszú évek óta a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban szervezik 
meg a Kazinczy Szép Magyar 
beszéd versenyt, amelyen a tér-
ség iskoláinak legjobbjai mérik 
össze felkészültségüket. Idén is 
két kategóriában, külön az ötö-
dik és hatodik évfolyamosok, 
valamint a hetedik és nyolcadik 
évfolyamosok álltak a zsûri elé. 
Mindkét csoportban tizennégy 
versenyzőt hallgatott meg, és 
értékelt a zsûri, amelynek tag-
jai: Major Gáborné, nyugdíjas 
pedagógus, Szabó Andrea, a 
könyvtár munkatársa, valamint 
a zsûri elnöke: Dózsa Lajos, a 
Kós Károly Szakképző Iskola 
magyar-történelem szakos taná-
ra voltak. A versenyzőknek egy 
nehezebb és egy könnyebb fel-
adat jutott. Utóbbi egy szaba-
don választott szöveg felolvasá-
sa volt, amit természetesen ala-
posan begyakorolhattak, ám a 
kötelező szöveg ismeretlen volt 
számukra, hiszen azt a zsûri 
a helyszínen választotta ki a 
három lehetségesből, ami ezút-
tal az ötödik és hatodik évfolya-
mosoknak A tihanyi visszhang 

Kazinczy verseny a Gyermekkönyvtárban

Szép Magyar Beszéd 
Ötvenegy éve rendezik meg hazánkban a Kazinczy ver-
senyt. Az általános iskolások regionális megméretteté-
sét február 12-én tartották meg a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtárában. Két korcsoportban, 
összesen huszonnyolcan álltak a zsûri elé, hogy bizo-
nyítsák, sajátjuk a szép magyar beszéd. 

címû monda, a hetedik és nyol-
cadikos versenyzőknek pedig 
Montágh Imre: Viccmesélés 
címû szövege volt. Ezt a rövid, 
de sok szempontból több nehéz-
séget is magában rejtő szöveget 
mindössze pár perces áttanul-
mányozást követően kellett 
felolvasni a diákoknak, tisztán, 
érthetően, pontosan értelmez-
ve. Dózsa Lajos, a zsûri elnöke 
arra is felhívta a versenyzők 
figyelmét, hogy ezúttal nem a 
színészi tehetséget, és az átélést 
értékelik, hanem az érthetősé-
gen, a szavak tiszta kiejtésén 
és a pontosságon van a hang-
súly. Kiemelte: bátor, jól hall-
ható bemutatkozást várnak a 
fellépőktől, akik – miután sike-
resen vették az első és nehe-
zebb akadályt – már a második 
feladatot játszi könnyedséggel 
megoldották, hiszen ekkor már 
a számukra jól ismert, begya-
korolt szöveggel rukkolhattak 
elő. A zsûri pedig a két szerep-
lést – amiben egyrészt a felké-
szültség, másrészt a rutin és a 
tehetség is megmutatkozhatott 
– egybevetve hozta meg a dön-
tését a rangsor felállításáról, és 
persze arról is, hogy ki képviseli 
majd térségünket a kisújszállási 
regionális fordulóban. 

A diákok mindkét csoportban 
szép teljesítményt nyújtottak. 
Ügyesen megoldották mind a 
kötelező, mind pedig a szaba-
don választott feladatot. Az 5-6. 
évfolyamon első helyezést ért 
el Szalma Luca, az érdi Kőrösi 

Csoma Sándor Általános Iskola 6. 
osztályos tanulója, második lett 
Szabó Boglárka, az érdi Bolyai 
János Általános Iskola 5. osztá-
lyos tanulója, a harmadik díjat 
Dombi Gergőnek, az érdi Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola 
ötödikes tanulójának ítélte oda 
a zsûri. Dicséretben részesült 
Kubitsch Kevin (Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola, Érd) 
és Matécsa Dániel 6. osztályos 
tanuló, a budaörsi Mindszenty 
József Római Katolikus 
Általános Iskolából. A 7-8. évfo-
lyam eredményei: első helye-
zést érdemelt Soós Fanni 7. 
osztályos tanuló, Arany János 
Általános Iskola és Gimnázium 
(Százhalombatta), második 
helyezést ért el Goschi Noémi 
8. osztályos tanuló, az érdi 
Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskolából, harmadik lett a nyol-
cadikos Kántor Flórián, a száz-
halombattai 1. Számú Általános 
Iskola tanulója. Dicséretben 
részesült Dankowszky Sára és 
Kazal Veronika, akik a török-
bálinti Bálint Márton Általános 
Iskola és Középiskola nyolca-
dikos tanulói. A kisújszállási 
regionális fordulóba Soós Fanni 
jutott tovább. Felkészítő tanára: 
Tóth Ágnes. 

A szép magyar beszédért 
odaítélt Kazinczy-jelvényre ás 
emlékéremre, mint az egyik leg-
rangosabb nyelvi elismerésre, 
méltán lehetnek büszkék mind-
azok, akik már megszerezték.

 Bálint Edit

A versenyzõk és a felkészítõ pedagógusok a megmérettetés elõtti percekben
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A zsûri tagjai: Szabó Andrea könyvtáros, Dózsa Lajos pedagógus, Majorné 
Bániczki Julianna nyugdíjas pedagógus

A versenyzõk jól felkészültek, a nehezebb feladatot is sikeresen megol-
dották
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A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az 

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 

testnevelés-bármely szakos középiskolai tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Középiskolások oktatása és érettségiztető fel-
adatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, szakirányú végzettség, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• szakmai önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 21. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilasné Mészáros Judit igazgató asszony nyújt, a 06-23-365-671-es telefonszá-
mon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Elektronikus úton Szilasné Mészáros Judit igazgató asszony részére a vmg@vorosmarty-erd.sulinet.hu E-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 24. 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött ada-
tokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Szülők és tanárok szórakoz-
tak, és természetesen a diákok 
közül is jó néhányan tevékeny 
részesei voltak az estének. 
A gimnázium helyiségei erre 
az alkalomra ismét étteremmé, 
büfévé, koktélbárrá változtak, 
de az igazi kulturközpontot 
ezúttal is a „medencében” ala-
kították ki – állítólag eredetileg 
annak készült, mindeneset-
re koncertre, mûsorra ideális 
hely. 

Szilasné Mészáros Judit igaz-
gatónő köszöntötte a vendége-
ket, hangsúlyozva, hogy egy jó 
célért jöttek el, amelyről a város 
polgármesterének levél-üzene-
te is tanúskodik. T. Mészáros 
András a következőket írta: 
„A közösség ereje építő erő. 
Amikor közös cél eléréséhez 
fognak össze a közösség tagjai, 
akkor a legnagyobb feladatot 
már elvégezték. Az egymásért 
való tenni akarás, az ezt táplá-
ló hit és az ebből nyert ener-
gia adja az erőt ahhoz, hogy 

valóra váljanak közös terveik. 
Engedjék meg, hogy a magam 
eszközeivel én is hozzájárul-
jak céljuk eléréséhez, az isko-
la udvarának fejlesztéséhez, a 
kerti tornapálya megépítésé-
hez, amelyhez a polgármeste-

ri keretemből félmillió forintot 
ezennel felajánlok a közösség-
nek. Remélem, mielőbb valóra 
válhat a tervezett fejlesztés!” 
– amely természetesen csak a jó 
időben, tavasszal vagy nyáron 
valósulhat meg, például a báli 
bevételekből. 

Nagyon fontos, hogy szpon-
zorok nélkül jóval kevesebb 
összeg gyûlne össze a jó célért, 
természetes tehát, hogy a nyil-
vánosság előtt megköszönték a 
kiemelt támogatóknak: az Osváth 
étteremnek, a Hudák-pincészet-
nek, a koktélmûvésznek, Lajsz 
Andrásnak és Tóth Attilának, 
valamint az aranyfokozatú 
támogatónak, a város önkor-
mányzatának a segítséget. Az 
Osváth-vacsora, a Hudák-borok 
és a Lajsz-koktélok pedig, ha 
iskolai osztályzatot kapnának, 
biztosan minden szigorú tanár-
tól csillagos ötöst érdemelnének 
ki… 

Akár csak a sztárvendég, 
Szabó Ádám, aki a bál külön 

Szabó Ádám és a közösség építõ ereje

Farsangi bál a kerti tornapályáért
Több mint háromszázan báloztak ismét egy jó célért, a kerti tornapálya kialakításá-
ért (mint tavaly az iskolapark rendezéséért) a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban. 
A sztárvendég Szabó Ádám volt, aki elbûvölte közönségét, akár csak a testvére, 
Gergely, aki itt koptatja az iskolapadot és szintén tangóharmonikában jeleskedik 
– duettjük bombasiker volt! Megalapozva a hangulatot, a bálozók hajnalig jól érez-
ték magukat és adakozó kedvük sem apadt ki…

fejezete. Olyan színvonalas, fer-
geteges koncertet adott, hogy 
már ezért (is) megérte eljönni a 
bálra! Az biztos, hogy a mûfaj 
új sztárja született Érden, aki 
nemcsak kitûnően harmoniká-
zik, de énekel is – modernet, 
klasszikust egyaránt. Élmény 
volt az egy órás, igen nívós 
mûsor, amelybe bekapcsolódott 
még egy Szabó-legény, a gimná-
zium 12. b-s tanulója, a „kistest-
vér”, Gergely, aki megmutatta, 
hogy az országosan (el)ismert 
bátyját nyugodtan követheti 
ezen a pályán. Még egy dolgot 
meg lehet tőlük tanulni – akár 
taníthatnák is az iskolákban: a 
szerénységet, a fegyelmet és az 
alázatot, ahogy kezelik a sikert. 
S még ezzel nem volt vége a 
produkciónak, mert Ádám 
kórustaggá vált, a diák és taná-
ri kórussal – Hornyák Tamás 
tanár úr vezetésével – lépett fel. 
A Várj míg felkel majd a nap és 
a Szívemben bomba van címû 
dalok feldolgozása bombasikert 
aratott! 

A koncert és a finomságok 
után a híres koktélkeverő, Lajsz 
András – a gimnáziumban nem 
először – megállás nélkül készí-
tette koktéljait kis csapatával, 
amelynek bevételét szintén a 

kerti tornapályára fordítják. 
Õ még egy latin mûsorral is 
készült, tüzes brazil lányokkal. 
A tombolából befolyt összeg is 
„megy” a pályaépítésre. A fő 
nyeremény: telelés a siófoki 
Azúr négycsillagos wellness-
szállodában. 

Szilasné Mészáros Judit igaz-
gatónő ez évben is elégedett 
volt a rendezvénnyel, bár még 
nem összegzett, de arra számít, 
hogy ezen az estén legalább 
annyi pénz, mint tavaly, össze-
jött, azaz mintegy egymillió 
forint. Ebből is látszik, hogy a 
közösség ereje menyire építő 
erő!  Temesi László

Nemcsak a diákok táncoltak, sõt…
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A koktélokból is sok pénz folyt be az iskolai tornaudvar javára

A bál célja iskolai tábláról is olvasható volt

Szabó Ádám, ezúttal a kórusban…

Sokan tapsoltak a népszerû énekes-harmonikásnak

helyi társadalom

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 hatá-
lyos 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 településrende-
zési 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 gaz-
dálkodó szervezetek, vallási közösségek - minél szélesebb körének 
bevonását. 

A „partnerségi egyeztetés” szakaszában kérjük, hogy 2014. feb-
ruár 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 lead-
hatják 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

Közlemény
A Svájci-Magyar Együttmûkődési Program keretében megvalósuló 
ívóvíz rekonstrukció munkálatai során főnyomóvezeték cseréje tör-
ténik a Széchenyi téren. A munka ideje alatt forgalmirend-változás 
van érvényben március 31-éig.

A munkálatok idejére türelmüket és megértésüket kérjük!

A projekt a Svájci-Magyar Együttmûködési Program társfinan-
szírozásával valósul meg (“Érd Megyei Jogú Város vízellátási rend-
szerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében” 
– SH/3/32).

A tömegesen felszabaduló emésztők célszerű és gazdaságos hasznosítása céljából
a Fórumon az ügyben jártas meghívott szakemberek rövid szemléltető

előadásaikon mutatják be a témával kapcsolatos lehetőségeket. A bemutató
után bárki felvetésére, kérdésére a helyszínen választ adnak az előadók.

A Rendezvény időpontja: 2014.02.26. (szerda) 17.00
A Rendezvény helyszíne: A Városi Galéria emeleti előadóterme
(2030 Érd, Alsó u. 2.  a Polgármesteri Hivatallal szemben, a Vigadó
Étterem és Kávéház épülete)

„Égi Áldás”  avagy a csapadékvíz hasznosítás formái  címmel
Környezetvédelmi Zöld Fórumot rendez a Pest Megyei 1. számú

választókerület (Érd és Térsége) Fidesz Zöld Tagozata.

a Környezetvédelmi Zöld Fórumra

Tisztelettel: Bada Zoltán
Pest Megye 1. számú választókerület (Érd és Térsége) Fidesz Zöld Tagozat elnöke

Meghívó

Mindenkit szeretettel várunk, aki a téma iránt érdeklődik!
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  Mosolyra
            váltottuk:)

Erzsébet-utalványával Ön több mint negyedmillió ember,

köztük több mint százezer gyermek üdüléséhez járult hozzá!*

A Kormány által támogatott

* 2012-ben és 2013-banVincze Kornél

Erzsébet-programErzsébet-program
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Felhívás 

bölcsõdei ellátásra való beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsõdékben az alábbi 
beíratási idõpontokat határozza meg:

2014. március 1. napjától  2014. március 16.  napjáig
munkanapokon 0900-1200 

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. § (1) 
bekezdése alapján a bölcsõde a családban nevelkedõ 3 éven aluli gyermekek napköz-
beni ellátását, szakszerû gondozását és nevelését biztosító intézmény. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésrõl, azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési 
díjak megállapításáról 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 5.§ (6) bekezdése 
szabályozza az ellátás igénybevételének módját:

„(6) A bölcsõdei igénybevételre irányuló kérelmet – tárgyév szeptember 1. napjától 
történõ felvételhez – a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetõjéhez kell benyújtani 
tárgyév március 1. napjától március 16. napjáig. Az intézmény vezetõje a benyújtott 
kérelmekrõl legkésõbb tárgyév április 30. napjáig dönt. A határidõn túl benyújtott 
kérelmeket az intézmény vezetõje elõjegyzésbe veheti.”
  
Kérjük a szülõket, hogy hozzák magukkal a beiratkozáshoz:
• Másolatok:  születési anyakönyvi kivonat
  TAJ kártya 
  Lakcím kártya ( gyermeknek és szülõknek is ) ( Érd )
  Családi pótlék határozat 
  GYED - GYES határozat
• Munkáltatói és jövedelem igazolás mindkét szülõtõl
• Házi gyermekorvosi igazolás ( három napnál nem régebbi ).
      Az igazolásnak tartalmaznia kell: „ A gyermek egészségi állapota 

alapján bölcsõdében gondozható „
15/1998. ( IV.30. ) NM rendelet
• Egészségügyi kis könyv, oltási könyv.
 
� ÉRD�MEGYEI�JOGÚ�VÁROS�POLGÁRMESTERE

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 

tanító 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű tartós távollét helyettesítés idejére –ig tartó közalkalmazotti jogvi-
szony . Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Törökbálinti út 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Általános iskolai tanulók oktatása, nevelése 
tanórák és tanórán kívüli foglalkozások keretében, beleértve a napközis és tanulószobai foglalkozásokat is az Érdi Tankerületen belül 
változó munkahelyen. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• informatika műveltségterület, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• munkaalkalmassági orvosi igazolás 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 21. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Patkóné Séra Ilona nyújt, a 06/23-372-647 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Törökbálinti út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 130-3/2014/Klik/123 , vala-
mint a munkakör megnevezését: tanító. 

• Elektronikus úton Patkóné Séra Ilona részére a teleki.erd@gmail.com E-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 24. 

A Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szociális Gondozó Központ Idősellátó Központ

ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A helyi szociális ellátórendszer, valamint az 
észlelő- és jelzőrendszer ismeretének segítségével a családgondozó szervezési jellegű feladatainak támogatása. Információnyújtás az 
ellátottak számára és az ügyintézésben történő közreműködés.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú szakirányú iskolai végzettség, általános ápolói, szakgondozói, általános asszisztensi végzettség,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt a 06 23 520 362 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a boríté-

kon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/202/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.
• Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiány-
talanul kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 10.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 

takarító 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejû tartós távollét helyettesítés idejére –ig tartó közalkalmazotti jogvi-
szony . Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Törökbálinti út 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Meghatározott területek takarítása, az Érdi 
Tankerületen belül változó munkahelyen. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• 8 Általános, általános iskolai végzettség, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
• munkaalkalmassági igazolás 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 21. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Patkóné Séra Ilona nyújt, a 06/23-372-647 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Törökbálinti út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 130-2/2014/Klik/123, vala-
mint a munkakör megnevezését: takarító. 

• Elektronikus úton Patkóné Séra Ilona részére a teleki.erd@gmail.com E-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 24. 

információk

Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

az Érdi Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola 2014. márci-

us 25-én, kedden 12:00-től 

18:00 óráig zenei meghallga-

tást tart a 2014/2015-ös tan-

évben, emelt szintű ének-zenei 

oktatásra jelentkező, leendő 

első osztályos tanulók részére. 

Szeretettel várjuk Önt és gyer-

mekét intézményünkben!

Intézményünk 2014. március 

25-én, kedden 8:00-10:00 

óra között nyílt napot tart az 

alsó tagozatos, március 26-

án, szerdán 8:00-10:00 óra 

között a felső tagozatos szülők 

részére.

Minden érdeklődőt  

szeretettel várunk! 

Maitz Ferenc 

igazgató

Zenés program  
a könyvtárban
A Zenei Könyvtárban a Zenei Klub 
következő találkozója 2014. febru-
ár 28-án, pénteken, 18 órakor lesz. 
Téma: Jazz, zenével. Vendégek: 
Bögöthy Ádám jazz bőgős és Kovács 
Linda jazz énekes.
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Az egyeztető fórumon, amit 
Mihály István rendőr dandártá-
bornok, a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetője nyitott 
meg, részt vett T. Mészáros 
András polgármester, Pintér 
Lajos rendőr alezredes, az 
Érdi Rendőrkapitányság veze-
tője, valamint jelen voltak a 
kapitányság illetékességi terü-
letéhez tartozó települések 
polgármesterei, közbiztonsági 
referensei, egyházi vezetők, 
az Érdi Tankerület igazgató-
ja és a kapitányság parancs-
noki törzsállományának tag-
jai is. Õk valamennyien azért 
ültek össze, hogy elemezzék 
és értékeljék a múlt eszten-
dei és a januári eseményeket, 
valamint, hogy megbeszéljék, 
vannak-e még olyan területek, 
ahol mindenki a maga környe-
zetében még többet tehetne 
mindannyiunk biztonságért. 
A közbiztonság mind maga-
sabb színvonalon való fenn-
tartása ugyanis közös érdek 
– hangsúlyozta Mihály István 
megyei főkapitány, aki – lévén, 
hogy az esemény a sajtó szá-
mára nem volt nyilvános – a 
járási közbiztonsági fórumot 

megelőző percekben villámin-
terjút adott az Érdi Újságnak. 

– Főkapitány úr hogyan érté‑
keli az elmúlt esztendő közbiz‑
tonsági eredményeit? Elégedett a 
rendőrség teljesítményével?

– Teljes mértékig elégedett 
vagyok, hiszen kimagasló-
an sikeres esztendőt zártunk, 
és ebben nem kis része volt 
a kiemelten kezelt Érd Megyei 
Jogú Városnak is. Tavaly az 
Érdi Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén mintegy 21 
százalékkal csökkent a befeje-
zett bûncselekmények száma. 
Ugyanakkor a felderítési ered-
mények területén is olyan, 
eddig még soha nem tapasztalt 
értékeket mutattunk fel, amelye-
ket méltán elismert az országos 
vezetőség is. Természetesen, 
ezen a mai fórumon elsősorban 
az a legfontosabb kérdés, hogy 
vajon az ebben a térségben élő 
emberek is hasonlóképpen véle-
kednek-e, mint mi, érzik-e, lát-
ják-e, megtapasztalják-e azokat 
az erőfeszítéseket, amelyeket a 
rendőrség tesz, és elégedettek-e 
mindazzal, amit a közrend, a 
közbiztonság terén eddig fel-
mutattunk. Megtárgyaljuk és 

megvitatjuk, hogy egy-egy adott 
területen ki, mit és mennyit tud 
hozzátenni ehhez a munká-
hoz, a maga speciális eszkö-
zeivel. A paletta ugyanis rop-
pant széles, hiszen a bûnözést 
számos tényező befolyásolja, 
többek között gazdasági, társa-
dalmi és szociális okai is van-
nak. A rendőrség azonban már 
csak utolsóként avatkozik be 
az állampolgárok „intim szfé-
rájába”, személyi szabadságá-
ba, amikor a bûncselekmény 
már megtörtént, illetve amikor 
olyan esemény előtt áll, ami 
közvetlenül bûncselekményhez 
vezethet. Pedig jóval előtte is 
észlelhetők, sokszor nyomon 
követhetők azok az események, 
amelyek idáig vezetnek. 

– A bûncselekmények vissza-
szorításának egyik fontos eszkö-
ze a megelőzés, mint ahogyan a 
megtörtént bûnesetek felderítési 
aránya is gyakran visszahat az 
elkövetések számára. Az emlí-
tett járási eredmény az országos 
átlagnak megfelelő, és nem sok-
kal marad el a Pest megyei szin-
ten elért, 30 százalékos csök-
kenési arány mögött. Érdemes 
azonban e számok mögé nézni, 

mert amikor azt mondom, 
hogy Pest megyében harmadá-
val kevesebb bûncselekmény 
fordult elő tavaly, mint 2012-
ben, akkor valójában megál-
lapítom, hogy számszerûleg 
csaknem 14 ezerrel kevesebb 
bûncselekmény történt a tér-
ségben. Ez a hatalmas szám 
talán már jobban szemlélteti, 
mennyit is jelent valójában, 
milyen óriási eredménynek 
számít ez az egyharmados 
csökkenés! A sértett számára 
– és ugyanígy a rendőrség szem-
pontjából is – azonban nincs 
apró, illetve kisebb jelentőségû 
bûncselekmény, hiszen a jog-
alkotó az úgynevezett „baga-
tell” bûncselekményektől 
kezdve a súlyos, életellenes 
bûncselekményekig mindegyik-
re választ tud adni a polgárok-
nak, és ezt meg is teszi. Az 
utóbbi időben olyan elköveté-
sekre is reagál a rendőrség, ame-
lyekre korábban nem: például 
pár hasáb fának a származását 
is igazolni kell, ha felmerül a 
gyanú, hogy bûncselekményből 
származik. Természetesen, a 
súlyosabb bûncselekmények 
felderítésére jóval komolyabb 
erő összpontosítására is van 
lehetőségünk a megye terüle-
tén, hiszen az utóbbi időben 
igen jelentős létszám- és tech-
nikai fejlesztésben volt része a 
rendőrségnek. 

– Ön szerint sikerült‑e az iga‑
zán „polgárbarát” rendőrségi 
modellt megvalósítani? Vajon 
elérték‑e ezen a területen azt, 
amit célul tûztek ki?

– Igen, úgy vélem, ezt sikerült 
megvalósítanunk, de természe-
tesen ez az én véleményem. 
Ennek a mai Járási Közbiztonsági 
Egyeztető Fórumnak azonban 
éppen az a célja, hogy ezt a 
kérdést azoknak is feltegyük, 
akik a lakosság reprezentánsai. 
Mondják el ők, mit tapasztaltak, 
és azt is, hogyan vélekednek 
erről a közvetlen környezetük-
ben élő emberek! Mondják el a 
résztvevők, sikerült-e a polgár-
barát rendőrséget úgy mozgat-
nunk és bevetnünk, hogy nekik 
valóban békésebb, nyugodtabb 
és biztonságosabb hétköznap-
jaik legyenek! Elárulom, az érdi 
már a negyedik egyeztető fórum 
ebben az évben, amelyen részt 
veszek, és eddig igen pozitív 
visszajelzésről tudok beszámol-
ni, úgy vélem, érdemes véle-
ményt cserélni az érintettekkel.

– A meghívó szerint a mai 
fórumon említést tesznek a 
januári eseményekről is. Érden 
kétszer is előfordult a napok‑

Járási Közbiztonsági Egyeztetõ Fórumot tartottak Érden

Csökkent a bûncselekmények száma,  
nõtt a felderítések aránya
Mihály István, Pest megye rendõrfõkapitánya kifejezetten elégedett az érdi közbiz-
tonság terén tavaly elért eredményekkel, hiszen huszonegy százalékkal csökkent 
a bûncselekmények száma, jelentõsen nõtt viszont a felderítések aránya. Vajon e 
számok tükrében, a saját tapasztalataik alapján hasonló véleményen vannak-e az 
ebben a térségben élõ emberek is? – ezt szerették volna megtudni azon a január 
11-én megtartott Járási Közbiztonsági Egyeztetõ Fórumon, amelyen a meghívottak 
az Érdi Rendõrkapitányság tavalyi munkáját értékelték, és megbeszélték jövõbeni 
közös feladataikat is. 

ban, hogy szamurájkarddal 
támadtak az intézkedő rend‑
őrökre. Egyes vélemények sze‑
rint azonban túlzó volt az ellen‑
reakció, amikor egyik esethez a 
Terrorelhárítási Központ (TEK) 
segítségét is igénybe vették. 
Vajon önmagában a rendőrség 
nem lett volna‑e képes a karddal 
hadonászók gyors és hatékony 
lefegyverzésére?

– A cselekmény külső képe 
alapján mindenképpen fennáll-
tak azok a jogszabályi feltéte-
lek, amelyek szükségessé tették 
a TEK egységének riasztását. 
Hangsúlyoznám, ez nemcsak 
lehetőség, hanem kötelesség is, 
annak érdekében, hogy meg-
óvjuk és megvédjük a szemé-
lyi állományt az atrocitásoktól. 
A rendőri munkának is meg-
vannak a maga formái, szintjei 
és specialitásai. Például azokat 
a rendőröket, akiket nap mint 
nap láthatnak az emberek a 
köztereken, utcákon járőröz-
ni, alapvetően olyan közegbe 

szántuk, amelyekben nem fel-
tétlenül fegyveres ellenállásba 
ütköző feladatokat kell ellátni-
uk. Amennyiben azonban ilyet 
tapasztalunk, a szabály az, 
hogy körülkerítjük és izoláljuk 
a környéket, majd kihívjuk a 
Terrorelhárító Központ mun-
katársait, akik az ilyen helyze-
tek kezelésére vannak kiképez-
ve. Érden is ez történt, amikor 
csoportosan támadtak a rend-
őrökre, a terrorelhárítók meg-
felelő számban kiérkeztek, és 
sikerült a helyzetet úgy megol-
daniuk, hogy nem történt sze-
mélyi sérülés. Ilyen eseteknél 
ugyanis már a speciális egy-
ségek jelenléte is önmagában 
elegendőnek bizonyul, hogy 
az ellenállókat jobb belátásra 
bírja, és ne váljon súlyosab-
bá a cselekmény – nyilatkozta 
az Érdi Újságnak az egyezte-
tő fórum előtt Mihály István 
rendőr dandártábornok, Pest 
megye rendőrfőkapitánya. 

 Bálint Edit

Az Érdi rendõrkapitányság parancsnoki törzsállománya is érdeklõdve várta, hogyan vélekednek a térség polgár-
mesterei a rendõrség munkájáról

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Mihály István rendõr dandártábornok, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság vezetõje értékelte az elmúlt évet, és javaslatokat várt arra, mely terül-
teken szükséges még jobban teljesítenie a rendõrségnek. 

helyi társadalom

Ár: 19 900.-

HAJNAL HOTEL,
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Jótékonysági élménydélután 
– különös kifejezés, mégis ráillik 
arra a rendezvényre, amit múlt 
szombaton rendezett a Más-
Forma Egyesület „Gyermekeink 
öröméért más-formán” cím-
mel. A szervezet, főként alapí-
tója neve ismerősen csenghet 
sok olvasónk fülében: Kovács 
Adrienn, aki 2012-ben elnyerte 
a Richter Aranyanyu-díját, évek 
óta azon dolgozik, hogy a hagyo-
mányos oktatási rendszerbe nem 
illeszkedő (de ép értelmû) gye-
rekeknek megfelelő intézményt 
hozzon létre, olyan pedagógiai 
módszerekkel, amelyben szemé-
lyiségük kiteljesedhet és képes-
ségeik megmutatkozhatnak. 

Õsszel megnyitotta Ófaluban a 
Waldorf-típusú tanodája kapu-
it, ahol jelenleg kilenc gyermek 
tanul. A szülőkkel együtt azon 
dolgozik, hogy a tanodából isko-
la váljon, és megnyithassa kapu-
it Érden egy Waldorf-óvoda is. 
A jótékonysági élménydélután 
bevétele ezt a célt szolgálta; a 
fellépők, azaz Gerendás Péter 
és családja, Kulka János és dr. 
Vekerdy Tamás ingyen jöttek el 
Érdre, hogy segítsék az egyesü-
letet. 

– Gerendás Péter még ősszel 
keresett meg egy újságcikk kap-
csán, és felajánlotta, hogy az 
egyesület támogatására ingyen 
ad koncertet. Kulka János mint 

az Autisták Országos Szövetsége 
(AOSZ) nagykövete fogadta 
el meghívásunkat – hiszen a 
mi egyik célunk és tevékeny-
ségünk szerves része az ép 
értelmû autista gyerekek integ-
rálása. Vekerdy Tamás gyer-
mekpszichológus szintén öröm-
mel vállalta a felkérést, hogy 
tartson előadást nálunk, mivel 
neki szívügye a Waldorf-peda-
gógia, és annak népszerûsítése 
– mondta lapunknak Kovács 
Adrienn, hozzátéve: a délután 
háziasszonya, Balázsy Panna 
mûsorvezető sem kért pénzt a 
közremûködéséért. 

– A délután szervezéséért 
a tanodánkba járó gyerekek 

szüleit és más segítőimet ille-
ti köszönet. Mikor a rendez-
vényre kiküldtük a tiszteletje-
gyeket, döbbentem rá: mióta a 
Más-Forma Egyesület mûködik, 
milyen rengeteg ember segített 
nekem a munkájával, pénzzel, 
vagy akár a barátságával, azzal, 
hogy tartja bennem a lelket, ami 
szintén nagyon fontos dolog – 
hangsúlyozta Adrienn. 

A jótékonysági élménydél-
utánt a Gárdonyi iskola aulájá-
ban rendezték, és igen sokan 
jöttek el – alig volt olyan 
szék, ami ne lett volna foglalt. 
A szervezők gondoltak a kis-
gyermekesekre is: a rendezvény 
ideje alatt gyermekfelügyelet is 
mûködött. A nagyobbak persze 
inkább a koncerteket hallgat-
ták. A közönség természetesen 
a Más-Forma egyesület céljait is 
megismerhette, és megtudhatta, 
hogyan zajlik az élet a Waldorf-
típusú tanodában.

– Nagy eredményeink van-
nak: míg a csoport szeptem-
berben teljes egészében autista 
gyerekekből állt, ma már ez az 
arány ötven százalék alá csök-
kent, ugyanis év közben több 
egészséges gyerek is érkezett. 
A szülők látják, hogy nem éri 
semmilyen hátrány azért az ő 
fiukat, lányukat, mert autisták 
mellett nevelődnek – jegyezte 
meg Adrienn, aki most kilenc 
gyereket tanít. 

A Más-Forma Egyesület célja, 
hogy ne csak tanoda, hanem 
valódi Waldorf-iskola (és óvoda) 
legyen Érden. Ehhez azonban 
szükség van egy céljaiknak 
megfelelő épületre is. A tanoda 
jelenleg egy ófalusi házban 
mûködik, ahol azonban egy 
sokosztályos iskola már nem fér 
el. Ezért megfelelő bérleményt 
keresnek, ha lehet, Érden vagy 
a környéken. 

– Szeretnénk falusias környe-
zetben mûködni, ahol konyha-
kertünk lehet (nálunk a gyere-

kek főzni is tanulnak), és ahol 
közel maradhatunk a természet-
hez – tette hozzá Adrienn. 

Főzés, kertészkedés – szüksé-
ge van erre az iskolás gyerekek-
nek? Egyáltalán: mire van szük-
sége gyermekeinknek a bol-
doguláshoz? Ezekre a minden 
szülőt foglalkoztató kérdésekre 
próbált válaszolni előadásában 
az ismert és népszerû pszicho-
lógus, Vekerdy Tamás, aki a 
csecsemő és kisgyerek, a kis-
iskolás és a kamasz valóságos 
igényeiről, az érzelmi biztonság 
fontosságáról, illetve két alapve-
tő nevelési irányzatról beszélt. 
Mint fogalmazott: egyik azt kéri 
a gyerektől: „legyél, akivé tenni 
akarlak”, míg a másik azon 
munkálkodik, hogy „legyél, aki 
vagy”. 

– Nekünk, szülőknek és neve-
lőknek tudnunk kell, melyik 

irányzatot követjük. Úgy gondo-
lom, az egyetlen, amit követhe-
tünk, az, hogy „legyél, aki vagy” 
– hangsúlyozta Vekerdy Tamás, 
hozzátéve: az iskolában való 
beválás és az életben való bol-
dogulás nem ugyanaz, hiszen 
ez utóbbiban rendkívül nagy 
szerepet játszik az érzelmi intel-
ligencia is – amit az iskolákban 
nem mérnek, osztályoznak. 

Ahogy nem osztályoznak 
az életben sem – pedig ez a 
jótékonysági délután biztos 
ötös osztályzatot kapott volna. 
Ennek igazolására álljon itt egy 
néző véleménye – bizonyá-
ra sokan osztják: „Köszönöm, 
hogy ott lehettem. A zenészek 
megmelengették a szívünket, 
tanár úrtól meg visszaiga-
zolást kaptunk, hogy több-
ségében jól dolgozunk!”   
 Ádám Katalin

Kulka János, Gerendás Péter, Vekerdy Tamás Érden

Jótékonysági élménydélután a Gárdonyi iskolában 

egy Waldorf-iskola létrejöttéért
Jótékonysági élménydélutánt tartott a Más-Forma Egyesület február 16-án. A ren-
dezvény bevétele ahhoz járul hozzá, hogy Érden Waldorf-óvoda és -iskola nyílhas-
son. Kulka János, Gerendás Péter és családja, illetve Vekerdy Tamás szerepelt a 
mûsorban, amelynek háziasszonya Balázsy Panna volt – mind a négyen azért jöttek 
el, hogy az autista és az egészséges gyerekek integrációját célul kitûzõ egyesületet 
és törekvéseit támogassák.

Egy ritka pillanat: Dinnyés József és Kulka János duettet énekel
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Dinnyés József és három gyermeke forró hangulatot varázsoltak

Vekerdy tanár úr ezúttal Érden adott tanácsokat a szülõknek gyermekük 
nevelésével kapcsolatban

panoráma

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 szennyvízelve-
zető közcsatorna rendelkezésre áll mindazon ingatlanok részére, ame-
lyek szerepeltek a programban, tehát megnyílt a rákötés lehetősége. 

2.  Tájékoztatjuk, hogy Érd MJV 85/2011 (XII.22.) önkormányzati rende-
letének 4.§ (3) értelmében: „Amennyiben az új beruházás keretében 
épült szennyvízcsatorna-hálózatot tárgyév augusztus 15-e után helye-
zik üzembe, akkor a tárgyévet követő év április 30-ig terjedő időszakra 
a magánszemély kibocsátó mentesül a talajterhelési díj megfizetése 
alól.”

3.  Tájékoztatjuk, hogy azon ingatlanok esetében, amelyek esetén házi 
átemelő berendezés alkalmazása szükséges, a Beruházó közbeszer-
zési eljárás keretében fogja ezeket megvásárolni és az érintettek ren-
delkezésére 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 kide-
rül, hogy szükség van az átemelőre. Ezt csatolni kell az igényléshez.

•  Az igénylést a tulajdonos nyújthatja be. Csatolni kell a tulajdon iga-
zolását 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 hozzájáru-

lást.

A benyújtott terveket felül fogják vizsgálni, hogy csak a valóban szük-
séges helyeken telepítsenek 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

A Fidesz zöld  
tagozat felhívása

Örömmel értesítjük a helyi környezetvédelem iránt 
eddig és újonnan érdeklődőket, hogy létrejött honla-
punk, a www.erdizoldtagozat.hu.
Ezen bemutatjuk Pest megye 1. sz választókerület 
(Érd és környéke) Fidesz zöld tagozat életét, a 2011. 
szeptemberi  megalakulás óta eltelt eseményeket, a 
környezetvédelemmel kapcsolatos, a tudatos szemlé-
let erősítését szolgáló nagyszabású rendezvényeket. 
Folyamatosan feltöltésre kerülnek az anyagok és a közel-
jövőben elindul facebook oldalunk is. Ha bármilyen 
környezetvédelemmel kapcsolatos ötlete, észrevétele 
van, kérjük, ossza meg velünk és írjon a zoldtagozat@
erdifidesz.hu email címünkre. 
Facebook oldalunk is elindult amelynek elérhetősége :  
facebook/Fidesz Érdi Zöld Tagozat – és amely folya-
matos feltöltés alatt van.
Jó böngészést kívánunk !
Tisztelettel:  Bada Zoltán
 Pest Megye 1.sz választó kerület
 (Érd és térsége)  
 Fidesz zöld tagozat elnöke
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Száz éves lett, „megöregedett” 
a foci Tárnokon, de fiatalos 
lendülettel építi a jövőt. Voltak 
sikerek és kudarcok, ám ilyen-
kor csak a szépre emlékezünk. 
Például arra, hogy a harmadik 
vonalban rúghatták labdarúgói 
a labdát, megyei kupát nyer-
tek és még válogatottak is fel-
húzták a helyi csapat mezét. 
A Tárnoki Községi Sportkör az 
idén ünnepli fennállásának 100. 
évfordulóját.

 A tárnoki mûvelődési ház-
ban megtartott megemlékezé-
sen megjelent Aradszki András 
országgyûlési képviselő is, aki 
ünnepi beszédében hangsú-
lyozta „van sport és van a lab-
darúgás”. 

 – Nagyra becsülöm azokat 
az embereket, akik megszeret-
tetik a gyerekekkel a mozgást, 
ambíciót, útmutatást adnak és 
kötődnek a településhez, s a 
sporttal hazafiasságra is nevel-
nek – hangsúlyozta. – Száz év 
egy jelentős történelmi időszak 

sikerekkel. Kurzusok, hang-
adók elmentek, de a tárnoki 
sportkör él, és reméljük tovább-
ra is viszi a település hírnevét, 
sportolói sokat adnak a jövőben 
is az egyetemes magyar sport-
nak. Ehhez kívánok sok sikert 
és gratulálok az eddigi eredmé-
nyekhez. 

 Szolnoki Gábor polgármes-
ter azt emelte ki, hogy „ez egy 
lelkes csapat, amelyben hit és 
erő van.”

– Ha hiteles emberek vezet-
nek egy klubot, egy csapatot, ez 
a hit ráragad a gyermekekre és a 
felnőttekre is, s kiváló eredmé-
nyeket fognak elérni – mondta. 
– Ezt magamon is tapasztalom, 
mert engem szintén elcsábítot-
tak a sportra, azóta rendszere-
sen mozgok, sportolok és éle-
tem fontos részévé vált. Beindult 
a sportélet Tárnokon, egyre 
jobb eredményekkel, már nem 
csak foci van itt, hanem judo és 
karate is, amelyekben megmu-
tathatják a gyerekek, felnőttek 

tehetségüket. A tömegsportot is 
erősíteni kell! Legalább ilyen jó 
száz évet kívánok erre az évszá-
zadra is…

 Szimandl Gábor sportkör 
elnök azzal kezdte mondandó-
ját, hogy „felemelő érzés, hogy 
pont az én elnökségem alatt 
száz éves Tárnok labdarúgása.”

– Most én vagyok a csapatka-
pitány, akinek át kell látnia és 
éreznie az elmúlt száz évet, s 
el kell számolni azok felé, akik 
létrehozták ezt az egyesületet 
– hallottuk. – Ez az év arról szól 
majd, hogy megmutassuk, mél-
tóak vagyunk elődeinkhez, akik 
büszkék lehetnek ránk, szeren-
csére az önkormányzat partner 
ebben. Örvendetes, hogy több 
száz sportot, futballt szerető 
tárnokit tudunk megmozgatni 
rendszeresen.

 Az elnök ezután röviden 
összegzett: 1943/44-ben NB III-
ban szerepelt az együttes, 1947-
ben a régió csapatainak váloga-
tottjában a tárnoki Kelemen Pál 
játszott, 1964-ben Pest megye 

II. bajnok lett, 1973-ban elhódí-
totta a Pest megyei Hírlap kupát 
a településen 1000(!) néző előtt. 
A későbbi válogatott játékos, 
Zombori András itt ismerkedett 
meg a sportág alapjaival, de ját-
szott itt a nemzeti 11-ből Orosz 
Ferenc, Csucsánszky Zoltán és 
Szilveszter Ferenc is. 

 Stencinger Norbert történész 
szintén történeti áttekintést 
adott a tárnoki fociról, amely 
ma már jó körülmények között 
készülhet a megyei másod osz-
tályú feladatokra. A környék 
egyik legmodernebb mûfüves 
fedett (kis)pályája is itt van, 
a Katlan, amelynek vezető-
je, Szabó Tamás lapunknak 
elmondta, hogy főleg az után-
pótlás nevelésében van fontos 
szerepe.

 A tárnoki labdarúgók szo-
ros kapcsolatot építenek az érdi 
focival is, immár egy évszázada, 
és mint a vezetők elmondták, a 
jövőben is folytatni szeretnék 
ezt a hagyományt.

 Temesi László

Az Érdi VSE Labdarúgó Szak-
osztálya február 9-én a 
Batthyány Sportiskolában első 
alkalommal rendezte meg a 
Vitkó Béla Emléktornát az U 
11-es korosztály részére. A nagy 
érdeklődéssel kísért eseményre 
Érd és környékéről hat csapat 
nevezett. 

A megnyitó ünnepség kere-
tében Romics Ervin szakosztály-
vezető köszöntötte a résztvevőket, 
majd ismertette a gyerekekkel 
Vitkó Béla labdarúgó pályafutá-
sát. A megnyitó után a résztvevő 
csapatokat két hármas csoportba 
sorsolták, ahol körmérkőzések 
után dőlt el a csoporton belüli 
sorrend, majd az azonos helye-
zést elért csapatok játszották a 
helyosztó mérkőzéseket.

Eredmények:
„A” csoport 
Diósd TC – Sóskút  2-1 
Sóskút – Érdi VSE  0-2 
Érdi VSE – Diósdi TC  2-2 

„B” csoport: 
Százhalombatta VUK- 
Seregélyes  9-0
Tárnok BOLHA – Seregélyes   
 10-0
Százhalombatta VUK – 
Tárnok BOLHA   3-0

Helyosztó mérkőzések:
1. helyért: Érdi VSE – 
Százhalombatta VUK  0-2
3. helyért: Diósd TC – Tárnok 
BOLHA  1-2
5. helyért: Sóskút – Seregélyes 
 1-1

Az első hely és a dobogós 
helyezések sorsa szoros mérkő-
zéseken, nagy küzdelem után 
dőlt el. Az érdi gyerekek a győz-
tes Százhalombatta VUK csapa-
ta mögött a dicséretes második 
helyezést érték el.

A torna első helyezettje nyer-
te el a Vitkó Béla vándorserle-
get, és az első helyért egy kupát 
is kapott. A játékosok pedig 
egy „aranyérem” boldog tulaj-

donosai lettek. A második és 
harmadik csapat egy-egy kupát 
és a játékosok helyezésüknek 
megfelelő érmeket kaptak. 
A további helyezettek egy-egy 
kupával gazdagították eddigi 
gyûjteményüket.

A torna után a legjobbak 
különdíjban is részesültek. 
A legjobb mezőnyjátékos címet 
Vaizer Bendegúz (Diósd), a 
legjobb kapus címet Hanzli 
Dominik (Seregélyes) nyerte el, 
míg a torna legjobb góllövője 
Fogas Gergő (Százhalombatta) 
lett 8 góllal. Az érmeket Vitkó 
Béla fia, Vitkó Zoltán adta át 
a résztvevőknek és egyúttal 
további sikereket kívánt a gye-
rekeknek, hogy minél több örö-
mük legyen a sportolásban.

A torna sikere bizonyította 
a kezdeményezőknek, hogy jó 
gondolat volt az emléktorna 
megrendezése és ennek a torná-
nak a jövőben is helye lesz a téli 
teremtorna események sorában.
  Harmat Jenő

Fennállása legsikeresebb sze-
zonjának végéhez közeledik az 
Asterix SC Érd a Férfi Futsal NB 
II Nyugati csoportjában. Három 
fordulóval a vége előtt matema-
tikai esélyünk van még a máso-
dik helyre is!

A kiírás szerint az alapsza-
kasz végén minden csapat ráját-
szással folytatja a bajnokságot. 
Az NB II-ben jelenleg három 
csoport van és mindegyikből 
2-2 csapat jut be, két pozíción-
ként. Azaz: a csoportok első 
két helyezettjei küzdhetnek a 
feljutásért. 

A mieink a szezon előtt a leg-
jobb hatba igyekeztek kerülni, 
most a reális cél az, hogy a 
harmadik (esetleg a negyedik) 
helyen végezzünk, úgy pedig 
további tíz mérkőzést játszha-
tunk az egész NB II hetedik 
helyéért.

Akárhogy is lesz, mindenkép-
pen a legsikeresebb szezonun-

kat zárjuk majd, de ahhoz, hogy 
ez minél szebben sikerüljön, 
szükségünk van három rang-
adón minél több pontot szerez-
ni. Ellenfeleink és a mérkőzéek 
időpontjai a következők:

•  Február 24. 20.20: Rába  
ETO II. 

•  Február 26. 19.20: 
Ferencvárosi Torna Club

•  Március 3. 20.20:  
Cső-Montage BFC-Újbuda

Mindhárom mérkőzést a 
Batthyány Sportcsarnokban 
(Fácán köz 1.) rendezzük meg. 
A három mérkőzésből minél 
több pontot kell szereznünk, 
hogy a dobogón végezhessünk, 
ezért szükségünk van minél 
több szurkoló bíztatására.

 Várunk szeretettel minden 
érdeklődőt a fenti mérkőzé-
sekre! 

 Kántor Barnabás

Három rangadót játszik  
egy hét alatt a rájátszásért  

az Asterix SC Érd

„A sportkör áll, és továbbra is viszi a település hírnevét”

Száz éves a tárnoki labdarúgás 

A tárnoki vezetés és Aradszki András az ünnepségen
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Szabó Tamás (balra) az utánpótlásról adott tájékoztatást

Sikeres emléktorna

A tornán résztvevõ csapatok
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Vitkó Béla átadja az érmeket az 
érdi csapat tagjainak

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

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

101 TÉLI ÁBRÁNDOZÁS HÉTKÖZNAP 

Akciós ár:
12.500 Ft

Listaár: 
25.000 Ft

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

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

040 ŐSZI ÁRHULLÁS A VENUS HOTELBEN

Akciós ár:
29.900 Ft

Listaár: 
59.900 Ft

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

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

032 MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

Akciós ár:
47.950 Ft

Listaár: 
95.900 Ft

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

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

016 CSALÁDI PIHENÉS ZEMPLÉN SZÍVÉBEN

Akciós ár:
34.940 Ft

Listaár: 
69.880 Ft

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

Családi pihenés a Magita 
Hotelben! 2 éjszakás szál-
lás 4 fő részére (2 felnőtt 
és 2 18 éven aluli gyerek 
részére), Svédasztalos 
reggelivel.

035 TÉLI PIHENÉS HÉVÍZEN

Akciós ár:
39.300 Ft

Listaár: 
78.600 Ft

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

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

063 INDISO SZÁRAZ SÓTERÁPIA

Akciós ár:
12.500 Ft

Listaár: 
25.000 Ft

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 13. 
Gyermekorvosi Rendelő 2. emelet 
Telefon: +36-20-487-6500, 
Email: delbuda@indiso.eu
http://biaso.atw.hu

INDISO SZÁRAZ 
SÓTERÁPIA 
20 alkalmas 
gyerek bérlet

A KLUDI SZERELVÉNYEK KFT.
SZAKMUNKÁST KERES 

MUNKAKÖRBE

KÖVETELMÉNYEK:
- ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY

- EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG
- ESZTERGAGÉPEN, MARÓGÉPEN 

VALÓ MUNKAVÉGZÉS

06 23 886-448

JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN:
KLUDI SZERELVÉNYEK KFT.

AJTÓ-ABLAK

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

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

www.diadaliv2001.hu

- 7 év garanciával

Kérjen irodánktól személyre szabott ajánlatot!
Már 13 éve a lakosság szolgálatában!
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ABLAK-AJTÓ

ÁLLÁS

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

Mórra keresünk felnõtt munkavállalókat, 
betanított varrási feladatokra. Munkásszállás 
kérhetõ. Jelentkezés:    
iskolaszovetkezet@gmail.com  
Telefon: 22/505-848

Budapest vezetõ ingatlanirodája fix fizetés-
sel, azonnali kezdéssel ingatlanközvetítõket 
keres dél-pesti kerületekbe!  
regio3@tippingatlan.hu

“E”kat. gyakorlott tgk.vezetõt keresünk 
OKJ-kártyával, nyergesszerelvényre, konté-
ner szállításhoz, Érdi telephelyre. T:06 30 
319 6906

Ügyvédjelöltet keresünk Bpest., VI. ker-i 
munkavégzésre. Önéletrajzot a finalexpert-
kft@gmail.com e-mail-re várjuk.

ÁLLATORVOS

ANTIKVITÁS

Magángyûjtõ azonnali, készpénz fize-
téssel vásárol festményeket, bútorokat, 
porcelánokat, órákat, ezüst tárgyakat, 
hagyatékot. Értékbecslés, kiszállás díjtalan.  
Tel.: 0620/593-0687,   
robertosilverkft@gmail.com

AUTÓBONTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS













DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EGÉSZSÉG

ÉLELMISZER

Frissen vágott, konyhakész, saját nevelésû 
tanyasi csirke házhoz szállítva, idõszakosan 
kapható 1 db is. T:06 20 411 3181

ÉLETMÓD

FELVÁSÁRLÁS 

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

GYÜMÖLCSLÉ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

IDÕSEK OTTHONA 

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

INGATLAN

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

Eladó Pázmándon a Velencei hegyre 
nézõ panorámás 180 m² 12 éve eredetét 
megõrzõen felújított összkomfortos paraszt-
ház 2100 N-öl telek 4 ló részére box, új 16 
m² közmûves melléképület. Iár: 21 M Ft. T:06 
20 511 9109

Bp .XVII, Péceli 149,110nm 4utcai 
bejáratú üzlet kiadó100e Ft/hó/számla 
Üzletnek-raktárnak-mûhelynek-bemutatónak 
+36306053807   
www.ingatlan.com/20554682

21.ker,Sznt László utcában tulajtól eladó 
53 nm-es,egyedi fûtéses,2.emeleti,felújítandó 
tégla lakás.Ár:7,9 mFt +36303827150  
www.ingatlan.com/6841333

Tulajdonostól eladó zugló legjobb részén, 
herminamezõn egy 1,5 szobás cirkós lakás 
autóbeállóval. I.ár:22,5M.  +36205618516 
www.ingatlan.com/20522147

XXII. kerületben, Rózsakerten, 58 négy-
zetméteres, három szobás lakás akciós 
áron eladó! Irányár: 10.500.000 Ft Tel: 06-
70/209-0578

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

Érd központi 2 szobás összkomfortos, 
klímás lakás eladó, iár:8,9 M Ft T:06 30 
911 6036























INGATLANCSERE

Elcserélném 2 szobás érdi családi háza-
mat 1,5 szobás földszinti panel v. társas-
ház haszonélvezeti jogáért Érden v. Pest 
megyében bárhol. T:06-23-362-118

INGATLANT KERES 

Készpénzért egy, másfél szobás jól kiad-
ható öröklakást vásárolnék Budapesten. Lehet 
renoválásra szoruló is. tel:06303301044

JÁRMÛ

KERT

Metszés, permetezés, favágás, gye-
pesítés, bozótírtás, kerítés építése, javitá-
sa. Térkövezés- betonozási munkák. Tel: 
061781-4021, 06 70 547-2584

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

KIADÓ

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

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

Érdligeten jó közlekedéssel családi házban 
külön bejáratú lakás, 1 fõ részére kiadó, 25 E 
Ft+rezsi. T:06 30 986 2902

Érden a gimnáziumnál külön bejáratú 
másfél szobás lakás kiadó 35 E Ft +rezsi+1 
havi kaució. T:0670 705 3864

Érden külön bejáratú olcsó albérlet kiadó 
1-2 fõnek, jó közlekedéssel, kaució nincs! 
T:06 70 513 9174

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

Külön bejáratú bútorozott összkomfortos 
szoba, konyha, fürdõszoba, 1-2 fõnek kiadó. 
T:06 20 483 1893

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

























KIADÓ - KERES

Érden másfél szobás albérletet keresünk 
központhoz közel, 4 fõ részére 50 E Ft-ig. 
T:06 70 501 4494

KIADÓ LAKÁST KERES

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

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

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

KÖNYVELÉS

ÉRDI KÖNYVELÕ IRODA vállalja SZJA 
bevallások elkészítését, cégek könyvelését. 
T:06 70 556 0410

LAKÁSFELÚJÍTÁS

Ingatlanok teljeskörû felújítása, javítása: 
festés, burkolás, gipszkartonozás, kõmûves 
munkák, hõszigetelések. Kerítések építése 
javítása. (1)781-4021,(70)547-2584

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT VÁLLAL

Megbízható, leinformálható, autóval 
rendelkezõ fiatal lány, heti 2-3 alkalommal 
takarítást vállal. T:06 30 549 7750













Nyugdíjas ápolónõ vállalja idõs emberek 
felügyeletét és ápolását, háztartási munka 
segítését. T:06 70 401 6270

Érden és környékén gyermekfelügyeletet 
vállalok, gyakorlattal és referenciával. T:06 
20 982 2853

Családi házak, lakások takarítását válla-
lom, jó referenciával, gyakorlattal. T:06 30 
9703 593

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

OKTATÁS

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára fel-
készítés tapasztalt, diplomás nyelvtanárnál. 
T:06 70 235 3386

Korrepetálást vállalok német és angol 
nyelvbõl saját otthonomban:06 30 518 5052

Angol szinten tartó társalgás haladóknak. 
T:06 20 925 5288

PARKETTÁZÁS

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

SZABÓ

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS 

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

SZOLGÁLTATÁS



















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

TÁRSKERESÕ

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

37 éves fiatal érdi lány keresi korban 
hozzá illõ fiú barátságát. T:06 20 912 1278

TELEK

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

TV JAVÍTÁS

ÜDÜLÉSI JOG

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT 

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











AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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Nem sokon múlott, hogy felső-
házi rangadó mellett nemzetkö-
zi kupacsapatok találkozójaként 
aposztrofáljuk az ÉRD győri fel-
lépést. Ugyan egy gólon múlott 
az érdi továbbjutás, a kilencgó-
los előnyről történő Buxtehude 
elleni kiesés azonban bizonyára 
hagyott nyomot a lelkekben, így 
az esélyes ETO minden tekin-
tetben toronymagasan riváli-
sa fölött állt. A zöld-fehérek a 
tragikusan elhunyt szövetségi 
kapitányra, Karl-Erik Böhnre 
emlékeztek a Larvik ellen – a 
norvég szakember 2012-ben 
vezette BL-fináléba a Rába-par-
tiakat –, majd simán elintéz-
ték a norvég kirakatcsapatot 
az elitliga középdöntőjében. 
Az érdieknek az utóbbi évek-
ben bőven kijutott a Győrből, 
Magyar Kupa-összecsapásokon, 
illetve felsőházi helyosztókon is 
edződhetett a Bajnokok Ligája 

címvédőjével szemben.
Ünnepélyes pillanatok vezet-

ték fel a mérkőzést, hiszen 
díjakat osztottak több részt-
vevőnek is. A Dobrovits-Tájok 
játékvezető kettős az év leg-
jobb bíróinak járó elismerést 
kapta meg, utána pedig Katrine 
Lunde a 2013-as év legjobb kül-
földi játékosának szóló trófeát 
vehette kézbe, Görbicz Anita 
pedig az év női kézilabdázója 
lett. A legjobb Magyarországon 
játszó légiós megtisztelő címé-
ért Eduarda Amorim sem indult 
rossz esélyekkel, ezúttal a 
mérkőzés első zúgó kapufáját 
jegyezhette fel. Bő három perc 
telt el, amíg Oguntoye Viktória 
és Herr Orsolya is védésekkel 
mutatkozott be, majd Schatzl 
Nadine megkezdte a gólterme-
lést. Varázsütésre megváltozott 
az ETO játéka, Orbán Adrienn 
egyenlített, nem sokkal utána 

pedig egy látványos pörgetett 
dobást helyezett az érdi kapu-
ba. A robogó ETO-hengert 
igyekezett megfékezni Szabó 
Edina, aki higgadtan próbálta 
jobb játékra ösztökélni övéit, 
ám a bajnoki címvédő ekkor 
más dimenzióban játszott. Wolf 
Alexandra büntetőből sem talált 
be, bár megtette ezt helyette 
Balog Beáta. Kiismerhetetlenül 
variálta játékát a hazai csapat, 
amelyben a két szárny, illet-
ve az átlövők is tüsténkedtek. 
Az egyetlen biztató jel Kovács 
Anna emberhátrányból szerzett 
találata volt, ám az érdi hát-
rány egyre csak nőtt. A szegény 
embert még az ág is húzza, 
Oguntoye Viktória hiába pró-
bálta felvenni a versenyt a nagy 
védésekben riválisával, Herr 
Orsolyával, Katarina Bulatovics 
megpattanó átlövése őt is rossz 
irányba terelte, majd beszállt a 
meccsbe Görbicz Anita is. Úgy 
tûnt, nagyjából 20 perc eltelté-
vel már fel kell készülnie a szá-
molásra a vendégeknek, ám a 
három gyors Bulatovics-bomba 
után feltápászkodott a padlóról 
az ÉRD. Kovács Anna és Klivinyi 
Kinga többször is látványosan 
zúdított a remek formában ügy-
ködő kapus, Herr Orsolya háló-
jába. Ambros Martin időt kért, 
majd amikor a kimaradt hely-
zeteket és a tûzbe jövő érdieket 
látta, dühösen tárta szét karját. 
Kovács Anna foglalta keretbe 
a hatgólos érdi rohamot, amit 
a Heidi Löke ellen elkövetett 
Szekeres Klára-ippon zárt le, 
aki megkapta második kétper-
ces büntetését. A Győrnek a 
szorosabb részeredmény elle-
nére sem kellett különösebben 

aggódnia, Kovacsics Anikó és 
Heidi Löke ugyanis a szünet 
előtt növelte ismét a differen-
ciát.

A viszonylag szorosabb állást 
csak pár percig tudta tartani 
a bajnoki bronzérmes. Klivinyi 
Kinga és Triscsuk Krisztina 
nevét is ki kell emelni a vendé-
gek soraiból, de amikor Görbicz 
Anitának minden zseniális meg-
oldása bejön, akkor nem sok esé-
lye van az ellenfeleknek. Ilyen 
meccs volt ez is, a kiismerhetet-
len irányító nem csak gólokkal, 
hanem hát mögötti lélegzetel-
állító gólpasszokkal vezényelte 
csapatát – persze nem melléke-
sen az átadásokat értékesíteni is 
kellett. Kovacsics Anikó is adott 
a látványra, nem először tréfál-
va meg az ellenfelet pörgetett 
lövéssel. Az ÉRD balátlövője, 
Klivinyi Kinga keményen har-
colt a számolás elkerüléséért, 
ám mindezt csak késleltetni 
tudta, a 48. percben ugyanis 
Heidi Löke 26-16-ra alakította 
az állást. Herr Orsolya is renge-
tegszer tört borsot a vendégek 
orra alá, így pedig nem állt meg 
tíznél a különbség. A hajrában 
aztán keserédessé vált a Győr 
sikere, ugyanis Korsós Dorina 
bokasérülést szenvedett egy 
szerencsétlen esést következ-
tében, a balszélsőt le kellett 
támogatni a pályáról. Szepesi 
Ivett korábban a Siófok ellen 
sérült meg bajnokin, így a Rába-
partiaknak eléggé szûkössé vált 
a variációs lehetőségük ezen a 
poszton, de a remények sze-
rint az ifjú játékos nem szorul 
sokáig az oldalvonalon kívülre. 
A hátralévő percek szépen csen-
desen leperegtek, Kovács Anna, 

Gyõri Audi ETO KC – ÉRD 34-24 (16-11)

Békés ETO-siker, sérüléssel

 A kép csalóka, Kovács Anna ritkán kapott díszkíséretet a gyõriektõl

Klivinyi Kinga „megugrotta” a gyõri szintet, csapata legeredményesebb 
játékosa lett

Szara Vukcsevics és Triscsuk 
Krisztina közelebb hozták a 
vendégeket, akik ennek ellené-
re nem tudtak tíz gólon belülre 
jönni.

Lelkileg komoly időszakot 
kell átvészelnie az érdieknek, 
akik a Fehérvár és a Békéscsaba 
ellen kezdhetik el megtépázott 
önbizalmuk helyreállítását.

   
Győri Audi ETO KC – ÉRD  
34-24 (16-11)
Győr, Egyetemi Sportcsarnok, 
2200 néző
Játékvezetők: Dobrovits Csaba, 
dr. Tájok Péter
 ETO: Katrine Lunde Haraldsen, 
Herr Orsolya (kapusok), Heidi 
Löke 5, Hornyák Dóra 2, Korsós 
Dorina 2, Görbicz Anita 6 
(3), Kovacsics Anikó 5 (2), 
Eduarda Amorim 4, Rédei-Soós 
Viktória 1, Raphaelle Tervel, 
Orbán Adrienn 4, Sirián Alexa 
Szederke 1, Hornyák Ágnes, 
Katarina Bulatovics 3, Bódi 
Bernadett 1
Vezetőedző: Ambros Martin
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Török 
Petra, Schatzl Nadine 3, 
Triscsuk Krisztina 5, Kovács 
Anna 5, Szara Vukcsevics 1, 

Balog Beáta 1 (1), Szekeres 
Klára, Kisfaludy Anett 
1, Klivinyi Kinga 6, Wolf 
Alexandra, Oláh Nóra, Alja 
Koren 2, Bognár Barbara
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 5/5, ill. 2/1
Kiállítások: 0, ill. 4 perc
 
A 18. forduló eredményei:
Eszterházy KFSC-Globál Safe 
– Győri Audi ETO KC 
20-39 (12-24)
Dunaújvárosi Kohász KA – 
Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE 25-17 (15-9)
MTK-Budapest – Siófok KC-
Galerius Fürdő 24-25 (12-16)
Ipress Center-Vác – DVSC-
TVP 28-28 (19-17)
Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC – FTC-Rail Cargo 
Hungaria 24-27 (10-18)

 
A folytatásban két bajnoki is 

vár az ÉRD együttesére. A 18. 
fordulóból elhalasztott Fehérvár 
KC elleni mérkőzés pótlására 
február 18-án, 18 órától, lapzár-
tánk után került sor. Február 
22-én, szintén hazai pályán, az 
érdi Városi Sportcsarnokban 
az Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE vendégeskedik, a mér-
kőzés 18 órakor kezdődik.

Amerika vezető
hallókészülékei

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

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

segít, ha tippekre, trükkökre, tanácsokra van szükséged. 

Bízunk abba, hogy a mi Kredencünkben 
megtalálod a számodra legjobb 

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

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

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

Kinyitottuk a Kredenc
ajtaját… Nézz be!

Mit tegyél, ha Neked is
eleged van az ételintolerancia

okozta nehézségekből?


