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Képviselõi tájékoztató
A négyéves ciklus lezárásaként eddig végzett 
munkájáról számolt be Aradszki András.
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Kampány-mérleg
T. Mészáros Andrással, a képviselőválasztási 
kampány eseményeiről beszélgettünk.
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Ajánlások, aláírások

Az országgyûlési választás volt a fõ témája a múlt szerdai polgármesteri sajtó-
tájékoztatónak. Érden sok jelöltre lehet számítani, mivel az ajánlásgyûjtõ íveket 
28-an kérték ki és vették át. Mivel ötszáz ajánlást kell összegyûjteni, várhatóan 
sok képviselõjelölt közül választhatnak az érdiek április 6-án.  A 3200 ajánlást 
tartalmazó íveket Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyzõ, a választási iroda 
vezetõje vette át Aradszki Andrástól, a Fidesz-KDNP jelöltjétõl.  2. oldal

Politika és irodalom óra
Szó szerint rendkívüli órát 
tölthettünk mi így együtt, 
a politika és az irodalom 
iránt érdeklõdõk, akik egy 
olyan „tanártól” hallgat-
hatták a tananyagot, akire 
egyébként is hallgatnak. 
Bayer Zsolt pedagógus vég-
zettségû közíró, írásaival és 
tévémûsoraival már régóta 
belopta magát sokak szívé-
be. Ezen „sokak” közül töl-
tötték meg számosan múlt 
szerdán színültig a Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központ 
nagy termét. 3. oldal

Székely bál
Egyesület alapítását is tervezik Érden  
a bukovinai székelyek.
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Értékes gyõzelmek
A város női kézilabda csapata két parádés telje
sítménnyel lepte meg magát és a szurkolókat.

16

Szól a rádió

Február 22-én éjfélkor 
megkezdte sugárzását Érd 
rádiója, az ÉRD FM 101,3. 
Újabb taggal bõvült tehát 
az érdi média, amelynek 
valamennyi munkatársa 
azért dolgozik, hogy a vá-
ros lakói minden fontos 
információnak birtokában 
lehessenek.
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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.

Az országgyûlési választás volt 
a fő témája a múlt szerdai pol-
gármesteri sajtótájékoztatónak. 
T. Mészáros András elmondta: 
Érden sok jelöltre lehet számíta-
ni, mivel az ajánlásgyûjtő íveket 
28-an kérték ki és vették át.

– Mivel ötszáz ajánlást kell 
összegyûjteni, várhatóan sok 
képviselőjelölt közül választha-
tunk április 6-án. A választásnak 
véleményem szerint nagy tétje 
van: az, hogy a fölfelé indu-
ló Magyarország meg tudjon 
maradni a megkezdett úton, 
megvédjük a rezsicsökkentést, 
a családtámogatási rendszert, 
a nyugdíjak értékét. Mindent 
meg kell tennünk azért, hogy 

ez ne menjen veszendőbe. 
Véleményünk egyértelmû: 
Magyarország jobban teljesít, 
és mint polgármester, el tudom 
mondani: Érd is jobban teljesít, 
köszönhetően az adósságkon-
szolidációnak. Nagy szerepe van 
a közbiztonság javulásának is. 
Az elmúlt ciklusban több mint 
100 millió forintot költöttünk 
ez utóbbi célra: kiépítettük a 
köztéri kamerákat, körzeti meg-
bízotti irodákat hoztunk létre. 
Erőfeszítéseinknek köszönhető-
en Érden mintegy 20 százalékkal 
csökkent a bûncselekmények 
száma. Természetesen azért, 
hogy a közbiztonság a jövőben 
is javuljon, az önkormányzatnak 

továbbra is anyagi terheket kell 
vállalnia – jegyezte meg a város-
vezető, hozzáfûzve: 2014-ben 2 
millió forinttal többet szánnak 
a költségvetésben a rendőrség 
támogatására, mint tavaly, így 
továbbra is együtt járőrözhet-
nek majd a rendőrök, polgár-
őrök, közterület-felügyelők, és  – 
Tárnok önkormányzatával együtt 
– két új gépkocsit is tudnak vásá-
rolni a rendőrség részére. 

T. Mészáros András elmondta 
még: reméli, hogy mihamarabb 
megépülhet az új, 3000 négy-
zetméteresre tervezett rendőr-
kapitányság, és azok, akik Érd 
lakóinak biztonságáért dolgoz-
nak, végre jó körülmények közt 
végezhetik munkájukat. 

Akik kézhez kapták már az 
értesítőt a 2014. évi telek- és 
építményadóról, bizonyára 
értesültek róla, hogy ebössze-
írást tervez Érd önkormányza-
ta, ugyanis az egyenlegközlő ív 
mellett ebösszeírási adatlapot 
is küldtek, kérve a kutyatulaj-
donosokat, kitöltve juttassák 
vissza az önkormányzathoz. 

A polgármestert arról kérdez-
tük, miért tart ebösszeírást az 
önkormányzat, illetve mikor 
volt az utolsó ilyen akció váro-
sunkban.

– Mióta én polgármester 
vagyok, nem volt ebösszeírás 
Érden, pedig a gazdátlan, kóbor 
állatok védelmében szükség van 
ezekre az adatokra. Nem tervez-
zük ebadó bevezetését – hang-
súlyozta T. Mészáros András, 
hozzátéve: ez nagyobb admi-
nisztrációs teherrel járna, mint 
amennyi hasznot hozna. 

A polgármester pár mondat-
ban vázolta a jelen helyzetet 
is: Érden nem csak kedvtelés-
ből, hanem házőrzés céljára is 
tartják a kutyákat; tavasszal és 
ősszel pedig jelentősen megnő 
a kóbor ebek száma. Amióta 
megszûnt az összevezetéses 
oltás, bizonyára kevesebben olt-
tatták be a kutyájukat veszett-
ség ellen, de szerencsére egyet-
len olyan baleset sem történt, 
amely komollyá vált volna az 
oltás elmaradása miatt.

  Ádám Katalin

Az önkormányzat idén még több pénzt fordít a közbiztonság javítására

T. Mészáros András: Nemcsak Magyarország,  

Érd is jobban teljesít
Választás, közbiztonság, ebadó – ezek voltak a fõbb 
témái a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékozta-
tónak. T. Mészáros András hangsúlyozta: nemcsak 
Magyarország, de Érd is jobban teljesít, köszönhetõen 
az adósságkonszolidációnak. Az önkormányzat ta-
vasszal ebösszeírást tervez – a polgármestert ennek 
részleteirõl is kérdeztük.

Április 1-től a lakossági gáz árát 
további 6,5, az elektromos áram 
árát szeptember 1-től 5,7, a 
távfûtését október 1-től 3,3 szá-
zalékkal mérséklik – hallottuk a 
hírt Aradszki Andrástól. 

– Egy-egy család átlagosan 
100-150 ezer forintot spórol 
meg évente ezzel az intézke-
déssel a közüzemi számlákon 
– hangsúlyozta az országgyűlé-
si képviselő. – A hazánkat ért 
kemény támadások ellenére, az 
aláírásgyûjtéssel a magyar nép 
a túlzott profit ellen voksolt. 
A bankadót is hasonló táma-
dás érte, de ezek ellen csak 
kétharmados felhatalmazás-
sal tud reagálni a politika az 
emberek érdekében. Fontos 
eleme a rezsicsökkentésnek, 
amiről mindig elfeledkeznek, 
hogy a fogyatékkal élők, a gyen-
gén látók is képesek elolvasni 

a számlát, ezt a törvény aka-
dálymentes számlának nevezi. 
A szelektív hulladékgyûjtésnél 
környezetvédelmi szempontból 
is igen lényeges, hogy a csök-
kent látók tudják, mit, hová kell 
dobni.

A Paksi Atomerőmû bővíté-
séről szóló moszkvai szerző-
dés nagy port kavart fel ellen-
zéki körökben. Erre reagálva 
Aradszki András azt üzente, 
hogy a világ legjobb cége végez-
né a bővítést, tudásukat a világ-
piac is elismeri.

– Az orosz hitelkonstrukció 
is minden másnál kedvezőbb – 
tette hozzá. – Arról folyik a vita, 
hogy kell-e nekünk az atom-
energia vagy nem? Annak ide-
jén a szocialisták támogatták a 
paksi bővítést, mindaddig, míg 
nem jobboldali kormány teszi 
ugyanezt. Már Teller Ede is meg-

mondta: az atomenergiánál tisz-
tább és biztonságosabb felhasz-
nálás nincs. Arról is ritkán esik 
szó, hogy az orosz fél húsz évig 
köteles fogadni a fûtőelemeket, 
amelyeknek a tárolása nem 
kis gond. Paks jelenleg két-
ezer megawattot termel, de az 
országnak szüksége van még 
nyolcezerre, amit különféle 
úton kell megtermelni, illetve 
beszerezni. Természetesen nem 
vagyunk ellene a zöldenergiá-
nak. A szocialisták azt mond-
ják, orosz függőség lesz a paksi 
szerződésnek köszönhetően, 
pedig éppen a földgáz alapúnál 
áll fenn ez a veszély - mondta 
Aradszki András.

A Simon Gábor üggyel kap-
csolatban a képviselő arról 
beszélt, hogy az emberek azt 
gondolják, gondolhatják: a poli-
tikusok korruptak, saját zsebre 
dolgoznak, nem érdekli őket az 
ország sorsa, csak a haszon-
szerzés. 

– A parlamenti képviselők 
becsületéről van szó – hangoztat-
ta. – Ez az ügy is azt bizonyítja, 
hogy baloldali betegségről van 
szó, mint a Tocsik-, vagy a Nokiás 
doboz ügynél. Mielőbb tisztázni 
kell a pénz eredetét és azt, való-
ban korrupt párt-e az MSZP. Úgy 

gondolom, ez a Simon-ügy csak 
most kezdődik - tette hozzá. 

Aradszki András végeze-
tül a növekvő foglalkoztatott-
ságról, a családokat támogató 
adórendszerről, az ország jó 
teljesítményéről beszélt, majd 
megemlítette, hogy az elmúlt 
négy évben 179-szer szólalt fel 
a Parlamentben és 14 önálló 
indítványt terjesztett elő. Mint 
mondta: reméli, aktivitását a 
választáskor majd értékelik a 
választópolgárok.  (temesi)

Aradszki András igen aktív volt a Parlamentben

Paks, Simon és rezsicsökkentés
Négy év alatt 179-szer szólalt fel  Aradszki András 
országgyûlési képviselõ az ország házában. Aktivitására 
jellemzõ, hogy szinte nem telik el nap, hogy emellett 
ne találkoznánk vele valamelyik érdi vagy környékbeli 
rendezvényen, ahol szintén felszólal. Most, képviselõi 
ciklusának zárásaként sajtótájékoztatót tartott a 
Polgárok Házában az elmúlt héten.

Aradszki András a cikluszáró sajtó-
tájékoztatón
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Aradszki András 3200 ajánlást adott le a gyûjtés másnapján
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Ezt az ajánlóívet Aradszki András és T. Mészáros András is aláírta.
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A Kincses  még  nem  volt  kin-
cses,  csak  Fő  utcai  óvoda,  ami-
kor  korengedménnyel,  ám 
annál  nagyobb  szorongással 
fölcserélhettem  a  bölcsődé-
vel.  A fénykép,  ahogy  összeáll 
a  csecsemőkor  végének  nagy 
bölcsis  csapata, mindent  elárul. 
Mindannyiunkon  fekete  klott 
gatya, alulra is gumi van húzva, 
hogy a pelenka, vagy annak tar-
talma ne legyen kitéve a gravitá-
ciónak, fölül fehér ujjatlan póló, 
amit  akkoriban  csak  kisingnek 
hívtak.  Atlétának  semmiképp. 
Már  a  textília  is  magyarázatra 
szorul,  hiszen  a  pelenka  még 
kézzel  ügyesen  összecsomózott 
puha  vászon,  s  a  klott  anyagot 
talán  már  nem  is  gyártják,  de 
akkoriban fekete volt és vékony-
ka,  új  korában  fénylett  egy 
kissé, de hamar fakult, szürkült, 
hamarabb, mint ahogy kinőttük. 
Az  emlékek  visszakeresődnek, 
még akkor is, ha „semmire sem 
emlékszünk”.  A szürke-fekete 
kockás mûkő lapok (a mettlachi, 
ha valaki nem tudná, kerámiájá-
ról híres német kisváros, innen a 
kockák magyarrá szelídített neve) 
remekül  bírták  strapát.  Hogy 
Magyarország  az  idő  tájt  hogy 
állt  bili  termelés dolgában, még 
aligha  sejthettük,  a  Béketábor 
már  a  rohamsisakokat  is  kelet-
ről  kapta,  így  a  fiúknak  jutott 
edényből  elég.  Éppen  által  néz-
hettünk  volna  a  Csepel-sziget-
re,  hogy  az  olvasztárok  hogyan 
fröccsentik a vasat, nemesítik az 
acélt,  de mi  a  tájban még nem, 
csak  közvetlen  környezetünk-
ben igyekeztünk eligazodni.  Így 
a  szobatisztaságra  való  nevelés 
első  lépéseként  elég  sok  időt 

tölthettünk a trónszéken. Annyit 
mindenképpen,  hogy  rájöjjünk 
a  nemes  és  hófehérre  zomán-
cozott  alkalmatosság,  peremén 
finomat futó kék csíkkal (a külső 
és  belső,  a  forma  és  a  tarta-
lom  határaként)  remekül  siklik 
a kövön. Apám meséléséből van 
meg  az  emlék,  hogy  érkezése-
kor úgy talált meg minket, hogy 
harsányan  kacagva,  tucatnyi 
gyermek lábával tologatja magát 
körbe-körbe  a  tágas  fürdőszoba 
köves padlatán. A móka annál is 
izgalmasabb  lehetett,  mert  tud-
valévő,  hogy  ebben  a  korban 
a  kurta,  ám  vaskos  lábacskák-
kal  csak  hátrafelé  tudja  magát 
taszajtani  az  ember  gyereke. 
A szórakozás  annyira  lekötött 
bennünket és annyira szabaddá 
tette  a  dadákat,  hogy mindenki 
jól  járt.  A szociális  érzékenység 
mûködhetett bennem már akkor 
is, mert utáltam egyedül lenni és 
még  inkább  rühellettem  unat-
kozni. Egyke gyermekeként szü-
leimnek a Ratkó korszak nekem 
maga  volt  a  méznyalás,  hiszen 
mindenütt  sok  gyerek  volt,  a 
közös udvarban, a szomszédban 
és a gyermekintézményekben is 
természetesen.  Ennek  ellenére 
minden  reggel  végigüvöltöttem 
a bölcsődébe vezető utat,  frászt 
hozva apámra, aki bármennyire 
is kemény  legény volt, nehezen 
viselte  hangosan  és  zokogva 
tett  ígéreteimet, miszerint:  soha 
többé  nem  leszek  rossz,  csak 
ne  menjünk  bölcsődébe!  Nem 
mintha előre sejthette volt, hogy 
a pillanat szülte fogadkozásokat 

azonnal  föloldja  a  gyermekkor 
mámora  és  fognak  még  engem 
serdültebb  koromban  leszedni 
az  ófalui  templom  tornyából  is. 
A kis drótülés sem tudott teljesen 
megvigasztalni  a  fekete  Csepel 
kerékpáron,  így  az  akkor  még 
csendes érdi főutcát alaposan föl 
tudtam verni lélekből felszakadó 
hangommal, miközben  érzelme-
immel is alaposan fölkavartam a 
munkába  igyekvő,  hajnali  járó-
kelőket. Ez a hatalmas feszültség 
egy pillanat alatt oldódott, ha tár-
saim és a játékok közé vegyülhet-
tem,  apám  szerint  ilyenkor  úgy 
néztem  rajta  keresztül,  mintha 
nem  is  ismerném.  A Fő  utcai 
óvoda  pedig  korántsem  azért 
került a látóterünkbe, mert szelle-
mi képességeim és intelligenciám 
miatt  kilógtunk  volna  a  kisded-
óvóból, egyszerûen közelebb volt 
a lakásunkhoz és volt baráti óvó 
néni, aki vállalta, hogy barátnője, 
anyám kedvéért megkülönböztet-
ve is figyel rám, míg el nem érem 
a  három  éves  „hivatalos  óvodás 
kort”,  addig  is  elférek  a  nagyok 
között.  Ahogy  a  szelíd  emelke-
dőn közeledtünk az óvoda tekin-
télyt parancsoló íves, barnára fes-
tett  kapujához,  úgy  szorítottam 
egyre  jobban  felvezetőm  kezét. 
Egy  baráti,  az  otthonunkban  is 
otthonos,  kedves  és  ragyogóan 
szép  fiatal  néni  előtt  azért még-
iscsak  illetlennek  éreztem  volna 
sírni.  S mintha  reméltem  volna, 
hogy a korabeli társaság vonzása 
mindent megold. Ám az is lehet, 
hogy már ekkor hálátlan voltam. 
Az  óvónéni  fényképe  ugyanis 
anyám  örökségeként máig meg-
van. De a nevére már nem emlék-
szem.    Antall István

Bõgõ masina

Választott  az  ország.  Megvolt 
a  szavazás,  összeszámol-
ták  a  voksokat,  és  nyomban 
kihirdették  az  eredményt. 
Marcona  külsejű  fiatalember 
lett  a  győztes,  olyan  arcéllel, 
amilyennel  nyugodtan  ala-
kíthatná  a  televízióban  most 
futó  Szulejmán-sorozat  bár-
melyik  zord  harcosát.  Ő fogja 
képviselni  Magyarországot 
Koppenhágában,  az  euró-
pai  szintű  dal-vetélkedésben. 
Tavaly  is  volt  ilyen  verseny, 
talán néhányan még  emlékez-
nek  a  tavalyi  győztesre  is,  aki 
sötét  keretes  szemüvegben, 
fején  kissé  hátratolt,  vastag 
kötésű  fekete  harisnyához 
hasonlatos  sapkában  adta  elő 
szerény hangterjedelmet igény-
lő  dalát,  nem  is  sikertelenül. 
Ez  a  fiatalember  –  igaz,  kissé 
konszolidáltabb külsővel – sze-
repet kapott a mostani vetélke-
désben  is;  a  jelenlegi  sztárok 
elé  tarthatta a mikrofont, ami-
kor kamera előtt megszólaltak.
Mindez azonban csak külső-

ség  a  lényeghez:  ahhoz,  hogy 
szavazott, hogy véleményt nyil-
vánított  a  nép.  Középkorúak 
még  emlékezhetnek  rá:  a 
pártállami  Magyarországon 
a  demokrácia  első  csírája  a 
Táncdalfesztiválok  kapcsán 
jelent meg.  Ez  volt  az  a  lehe-
tőség,  amelyben  először  nyil-
vánulhatott  meg  szabadon  a 
népakarat.  Mondjuk,  a  hata-
lom  nem  sokat  kockáztatott, 
hiszen  „odafönn”  teljesen 
mindegy  volt,  hogy  az  Isten 
véled  édes  Piroskám,  vagy  a 
Kislány  a  zongoránál  lesz  a 
befutó.  Telefon  sok  embernek 
nem  volt,  leveleket  írni  soká 
tart  –  kitalálták  hát,  hogy  a 
villanylámpák,  vagy  akár  csil-
lárok  felgyújtásával  történ-
jen  a  szavazás.  Egy  központi 
helyen  nézték  a  megnöveke-
dett  fogyasztást,  és  amelyik 
dalnál  legnagyobbat  lengett  ki 
a  mutató,  az  lett  a  nyertes. 
A kor népszerű komikus-paro-

distája, Hofi Géza még poént is 
faragott  belőle:  „Amikor  kiállt 
énekelni Harangozó Terike, az 
anyósom  mindent  felgyújtott, 
még a függönyt is…”
Most, mint a közmédia illeté-

kese közölte: a dalverseny dön-
tőjének végén nem egészen fél 
óra alatt mintegy 150 ezer sza-
vazat érkezett be. Ez hatalmas 
szám, még akkor is, ha egy-egy 
telefonról több szavazatot is le 
lehetett adni. Ilyen sok embert 
érdekel,  ilyen  sok  szavazónak 
fontos,  hogy  a  magyar  színek 
képviseletében  Running,  vagy 
We All, esetleg It Cant Be Over 
hangzik  el  Koppenhágában? 
Lehet, hogy így van, de sajnos 
valószínűbb, hogy jórészt azért 
született  a  sok  szavazat,  mert 
a  dalokra  szavazás  kényelmes 
és  rizikómentes.  Otthon  ül  a 
szavazó  és  nyomkodja  a  tele-
fon  gombjait.  Ez  önmagában 
nem baj, léteznek ennél sokkal 
ártalmasabb  dolgok  is,  legfel-
jebb az nincs teljesen rendben, 
ha  ezzel  valaki  befejezettnek 
tekinti  véleménynyilvánító 
tevékenységét.  Ha  úgy  érzi, 
megtette  a  magáét,  a  többit 
intézzék mások. A többit: azaz 
a  jelenünket és  jövőnket befo-
lyásoló,  a  valami mellett  vagy 
valami ellen határozott kiállást 
igénylő,  a munkával  járó dön-
téseket hozzák meg a többiek. 
Így  felelősséget se kell vállalni 
az esetleges rossz döntésekért, 
hiszen mások hozták…
Hamarosan  lesz  egy  másik 

szavazás.  Egy  olyan,  amely 
a  sorsunkat  határozza  meg, 
amelyen  ezért  nem  mindegy, 
hogy  milyen  eredmény  szüle-
tik.  Választanunk  kell,  felelős-
séggel,  hogy  az  április  elejéig 
folyamatosan elénk tárt külön-
féle  produkciók  közül  melyik 
legyen a mi dalunk. 

A szerkesztõ jegyzete

A mi dalunk

Bayer  Zsoltot  nem  kell  bemu-
tatni  sem  a  barátainak,  sem 
az  ellenségeinek.  Ír,  menetel, 
beszél,  vitázik  –  egy  biztos, 
hazája  sorsa  nem  hagyja  hide-
gen. Olyan vehemenciával, néha 
nyersen  teszi  mindezt,  hogy 
a  hasonlóan  gondolkodókat 
magával  ragadja,  a  „másként” 
gondolkodókat  pedig  taszítja 
– ez utóbbiak, akik persze soha 
nem hajlandók mondandójának 
lényegét kihallani, annál inkább 
rágódnak  a  külsőségeken,  azaz 
a  „csomagoláson”  és  előszere-
tettel kifordítják szavait. Az érdi 
találkozón olyan egyértelmûen, 
világosan  és  irodalmian  fogal-
mazott,  hogy  a  nézők  között 
esetleg  megbúvó,  általa  sokat 
emlegetett  „szocibarátai”  is 
megérthették szavait. 
Mielőtt  elkezdődött  volna  a 

rendkívüli politikai és irodalom 
óra,  a  házigazda  Martinovich 
Sándorné,  a  Keresztény 
Értelmiségi  Szövetség  (KÉSZ), 
érdi  szervezetének  titkára 
köszöntötte  a  vendéget  –  akit 
arra  kért,  segítsen  eligazodni 
bennünket  ebben  a  zûrzavaros 
helyzetben – és a szintén az asz-

talnál  helyet  foglaló  Aradszki 
András  országgyûlési  képvise-
lőt,  valamint  a  nézőtéren  ülő 
T. Mészáros András polgármes-
tert.
–  Nem  is  olyan  zûrzavaros 

a  helyzet,  nagyon  is  letisztult 
–  kezdte  Bayer  Zsolt  az  órát. 
– Két világ áll egymással szem-
ben,  vagyunk  mi,  a  Fidesz-
KDNP  és  ahogy  ők  nevezik 
magukat,  a  megújult  baloldal. 
Amikor  nézem  őket,  mindig 
jókedvûen nézem Mesterházyt, 
Bajnait,  Gyurcsányt,  Fodort. 
Annyira  „újak”  ők,  hogy  ez 
önmagában  is  leegyszerûsíti  a 
kérdést:  vagy  ők,  a  „megújul-
tak”  vagy mi,  a  régiek.  Fő  pél-
dám  földkérdésben  az  ország 
mûkörmöse, aki szédítő karriert 
futott  be  –  s  elmesélte  az  elhí-
resült  igrici  család  történetét, 
akinél  nemrégiben  látogatást 
is  tett.  A hölgy,  állattenyésztő 
családból származik, többdiplo-
más,  áldott  állapotban  letette  a 
mûkörmös vizsgát, hogy otthon 
legyen pénzkereseti lehetősége. 
A szocialisták  idejében  a  kör-
nyéken 4000 hektár földet adtak 
bérbe  egy  olasznak  fillérekért, 

amin semmilyen mezőgazdasá-
gi  tevékenység  nem  folyt  éve-
kig, ellenben „idehordta a kom-
csikat vadásztatni”. 
– Ez az olasz az EU-tól éven-

te  240  millió  forint  támogatást 
vett fel – folytatta Bayer –, amit 
elrisztelt  a  komcsikkal,  akik 
lehetővé tették ezt az égbekiáltó 
disznóságot,  miközben  a  helyi 
lakosok nem tudtak itt állatokat 
tartani.  2010  után  lejárt  a  szer-
ződés,  így  megpályázhatták  az 
igrici földeket a helyiek, s nyert 
a  mûkörmös  hölgy,  akit  most 
támadnak  a  szocik.  A család 
viszont  azóta  eltartja  magát  a 
szarvasmarháival  és  fizetik  a 
tetemes bérleti díjat. Hála az új 
földtörvénynek! Ha semmi más 
nem  történt  volna  az  elmúlt 
négy évben, már megérte! Érzik 
az elvtársak, hogy ez a harc lesz 
a  végső,  de  ami  előttünk  áll, 
maga  lesz  a  pokol!  Ami  most 
jön, attól még én is félek kicsit, 
pedig  végig  csináltam  néhány 
kampányt  az  életemben.  Ez  a 
„megújult” garnitúra,  remélem, 
el fog tûnni örökre! Fletó és tár-
sai  súlya,  befolyása  csökkenni 
fog, még négy évig elbohóckod-
nak majd a parlamentben, aztán 
eltakarodnak végre…
Természetesen  szóba  került 

még  „az  előző  életében  forrás-
halmozó Simon Gábor”, a Paks 
népszerûsítéséért  havi  8  (mai 
áron 18) milliót  felvevő  és  erre 
ártatlan  arcot  vágó  Gyurcsány, 
aki  szemtelen  módon  úgy  nyi-
latkozott,  szívesebben  kért 
volna  15  milliót.  Bayer  így 
beszélt erről:
– Én tényleg egy derûs és vég-

telen  nyugodt  pali  vagyok,  de 
amikor  megláttam  Fletó  arcán 
a  vigyort,  miközben  a  nyolc, 
sőt, tizenöt millió szóba került, 
azt  szívesen  letöröltem  volna 
a  képéről  egy  szívlapáttal… 
A pofánkba röhög ez a súlyosan 
beteg  ember,  aki  eddig  meg-
úszott mindent. Ha április 6-án 
megnyerjük  a  választást,  nem 
fogja megúszni!  Ez  a  kormány 
pontosan a  falig ment el  a  szá-
monkérésben, jogállamban aka-
runk élni minden körülmények 
között!
Ezután  az  előadó  rendkívüli 

irodalmi órát tartott, Vörösmarty, 
Petőfi,  Berzsenyi,  Ady,  Illyés 
egy-egy gyönyörû versének leg-
szebb  sorait  idézve,  amelyek-
ből  kiderül,  legnagyobb  költő-
ink  évszázadok  óta  sulykolják 
belénk,  hogy  „szükségszerûen 
halálra vagyunk sújtva”, de sze-
rencsére  rossz  vátesznek  bizo-
nyultak,  mert  még  mindig  itt 
vagyunk  1100  éve,  és  még  a 

Bayer Zsolt: „Két világ áll egymással szemben”

Rendkívüli politika és irodalom óra
Szó szerint rendkívüli órát tölthettünk együtt, mi, a politika és az irodalom iránt 
érdeklõdõk a pedagógus végzettségû közíró, Bayer Zsolt érdi fórumán, amely-
re zsúfolásig megtelt a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ színházterme. A 
„Magyarország választások elõtt” címû rendezvényen vendégként Aradszki András 
országgyûlési képviselõ is felszólalt. 

Trianon  óta  „olyan  iszonyaton 
átment,  határon  túlra  szorult 
magyar  is  őrzi  a magyar  civili-
zációt és a nyelvet.”
–  Ezeregyszáz  éve  itt  élünk, 

a Kárpát-medencében, ez maga 
egy siker sztori! – mondta. – Ez 
a  magyarság  csodája,  pedig 
micsoda  erők  szövetkeztek 
ellenünk, hogy ne  legyünk. Ha 
ezeregyszáz  év  alatt  nem  sike-
rült  megsemmisíteni  bennün-
ket,  könyörgök,  most  se  hagy-
juk, ez is április 6-a tétje!
Irodalmi  órán  ilyen  dübörgő 

tapsot még nem hallottam. 
Aradszki  András  ezt  köve-

tően  az  esten  feltette  a  költői 
kérdést:  „Mi  lesz  velünk,  ha 
nem  győzünk?  Sok  jóra  akkor 
nem számíthatunk” – adta meg 
nyomban  a  választ  és  utalt  a 
szocialista  éra  alatti  cukoripa-
runk  teljes  megsemmisítésére, 
valamint  a  Malév  eltûnésére. 
„A párttitkár  elvtársak mindent 
elvittek,  tönkretettek!”  –  vonta 
le a végkövetkeztetést. 
–  2010-ben  nem  történt más, 

mint fülkeforradalom, egy rend-
szerváltás – tette hozzá. – Lehet, 
hogy  vannak  nehézségeink,  a 
jobboldalon  is  vannak  megté-
vedtek,  de  még  a  hibáink  is  a 
nemzet  érdekében  történnek. 
Azt  érzem,  hogy  bíznak  ben-
nünk  az  emberek,  talán  azért, 
mert  jobban teljesítünk, mint a 
másik oldal.
Kicsengettek a rendkívüli órá-

ról, a tapsokból ítélve ötöst kap-
tak  a  „tanárok”,  a  leckét  most 
már  a  teremben  ülő  „diákok-
nak”  kell  felmondaniuk,  életük 
talán  egyik  legnagyobb  vizsgá-
ján, április 6-án… 
Bayer Zsolt lapunknak annyit 

még elmondott – arra a kérdés-
re,  hogy  lesznek-e még  Simon-
ügyek?  –,  „Most  jön  a  java, 
szerintem lesz még biliborulás. 
„Õk”  pedig  cserébe  mindenkit 
fel  fognak  jelenteni,  főleg  fide-
szes önkormányzatokat, mond-
vacsinált  ügyekkel,  hogy minél 
több ügyet kreáljanak.” 
  Temesi László

Zsúfolt terem várta az elõadót
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Bayer Zsolt a pulpituson

Bayer Zsolt és Aradszki András

helyi társadalom
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Jelölőgyûlést tartott Érden Bajnai 
Gordon, az Együtt-PM Szövetség 
vezetője és Dorosz Dávid, aki egyéni 
országgyûlési képviselőjelöltként kíván 
indulni Pest megye 1. számú válasz-
tókerületében. A február 20-i rendez-
vényt a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban tartották; a szervezők 

még ingyenes különbuszt is indítottak, 
hogy azzal szállítsák az érdeklődőket, 
akiktől aláírást reméltek az Együtt-PM 
ajánlóíveire. 

A gyûlést megelőző sajtótájékozta-
tón Bajnai Gordon egyértelmûen közöl-
te: arra szövetkeztek, hogy leváltsák 
Orbán Viktor kormányát, és Magyar-

országot emelkedő európai pályára 
vezessék.

– Elegük van abból, hogy Magyar-
ország miniszterelnöke kormányzó-
nak képviseli magát, és ahogy annak 
idején Kondoros, úgy most Felcsút 
Magyarország új, leggyorsabban gya-
rapodó központja, Orbán-ország fővá-
rosa – jelentette ki Bajnai Gordon (igaz, 
később Kondorost Kenderesre módo-
sította).

A politikus szerint „nincs rendben 
ez a gondolkodás, mely pökhendi, 
úrhatnám, és egy rossz korszak resta-
urációjára törekszik, és nincs rendben 
az a történelemhamisítás sem, amely 
szintén a Horthy-korszakot idézi”.

Dorosz Dávid, a PM parlamenti kép-
viselője, aki országgyûlési képviselő-
jelöltként szeretne indulni Érden, a 
sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy 
április 6. az igazság napja lesz. 

Általánosságban annyit mondott, 
hogy szerinte itt, Érden is rosszabbul 
élnek az emberek, mint négy éve. Úgy 
véli, növekszik a bûnözés, éjjelente 
egyetlen rendőr-pár az, ami Érd utcáit 
tudja járni, az emberek nem tudják 
nyugodtan álomra hajtani a fejüket 
– hangoztatta a Budapest XIII. kerü-
letében élő Dorosz Dávid, aki szerint 
begyûrûztek a városba az országos 
botrányok is. 

A képviselőjelölt-aspiráns szerint a 
Fidesz és Aradszki András szórólapjá-
ban idegen tollakkal ékeskedik, hiszen 
minden olyan eredmény, amit ő leírt a 
programjában, vagy nem valósult meg, 
vagy még az előző szocialista kormá-
nyok indították el. 

Mások sikereit tünteti fel a saját-
jaként – jelentette ki Dorosz Dávid. 
Az Érdi Újság kérdésére, hogy milyen 
fejlesztésekre gondol konkrétan, a volt 
LMP-s, ma PM-es politikus mindössze 
ennyit válaszolt: a vasútfejlesztésekre, 
mivel ez a program még 2007-ben 
indult. Ádám Katalin

Közlemény
Bajnai Gordon és Dorosz Dávid érdi 
kampánygyûlésén és sajtótájékoztatóján 
olyan állítások hangzottak el, amelyek nem 
felelnek meg a valóságnak, és amelyek alkal-
masak arra, hogy megtévesszék az Érden 
élőket. Láthatóan követik Gyurcsány Ferenc 
útját: hazudnak reggel, délben és este. 

Érden az elmúlt évben jelentősen nőtt 
a közbiztonság, amit az is mutat, hogy 
– miként arról Pest megye rendőrkapitánya 
a múlt héten beszámolt – húsz százalékkal 
csökkent a bûncselekmények száma, ezzel 
szemben nőtt a felderítések aránya. Ennek a 
folyamatnak része az is, hogy a városvezetés 
és a Belügyminisztérium között előrehala-
dott tárgyalások folynak az új, modern érdi 
rendőrkapitányság épületének megépítésé-
ről. 

Érden az elmúlt két évben 40 százalékkal 
nőtt a burkolt utak száma; 40 km új út épült, 
több, mint az elmúlt húsz évben összesen. 
A város történelmének legnagyobb beru-
házásával, a csatornázással pedig az érdi-
ek gazdagodtak; az uniós beruházás révén 
a korábban 20 százalékban csatornázott 
megyei jogú város ebben az évben száz 
százalékban csatornázottá vált, jelentősen 
növelve ezzel az érdi ingatlanok értékét.

Érden a reálbérek nem csökkentek, hanem 
– a megyei jogú városok között a legnagyobb 
mértékben – 13 százalékkal nőttek a KSH 
adatai szerint.

Aradszki András országgyûlési képvise-
lő-jelölt sokat tett ezért a városért: alpol-
gármesterként részt vett a csatorna-prog-
ram kidolgozásában, a mintegy 40 milliárd 
forint uniós pályázati pénz megszerzésében, 
országgyûlési képviselőként sikeresen kép-
viselte az érdieket. Ennek köszönhető példá-
ul, hogy megnyithattuk végre a szocialisták 
által csak pénznyelőként használt városi 
sportcsarnokot.

Mi, érdiek, szeretjük ezt a várost, szere-
tünk itt élni. Örülünk a város fejlődésének, 
és tisztában vagyunk a gondokkal, a teen-
dőkkel. Nincs szükségünk arra, hogy Bajáról 
vagy a XIII. kerületből mondják meg, hogy 
mit kell tennünk.

T. Mészáros András  
elnök

Fidesz- Magyar Polgári Szövetség
érdi szervezete

Érd a szocialistáknak köszönheti 
a fejlesztéseket – állítja az Együtt-PM
Felcsút, Paks, rezsiharc, emlékmû-állítás – e témák körül forgott 
Bajnai Gordon, az Együtt-PM Szövetség vezetõjének sajtótájé-
koztatója, amelyet a politikus Érden tartott, Dorosz Dáviddal, a 
PM országgyûlési képviselõjével. Dorosz kijelentette: Aradszki 
András, a Fidesz-KDNP jelöltje „idegen tollakkal ékeskedik”, és 
mások sikereit tünteti fel a sajátjaként. 

A jelölõgyûlést megelõzõ sajtótájékoztató két elõadója, és a hallgatóság
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Pest megye 1. számú válasz-
tókerületében a Fidesz-KDNP 
pártszövetség jelöltje az eddi-
gi képviselő, Aradszki András. 
Kampányfőnökével, T. Mészáros 
Andrással, Érd polgármesteré-
vel a kampány eddigi és várható 
eseményeiről beszélgettünk.

– A Fidesz és a KDNP megfele-
lő szervei egyhangúan döntöttek 
úgy, hogy továbbra is Aradszki 
Andrást jelölik, hogy a 2014-es 
országos választásokon ennek a 
területnek a parlamenti képvise-
lője legyen. Változott azonban a 
választókerület, Százhalombatta 
átkerült a szigetszentmiklósi vá-
lasztókerületbe. Az 1. számú 
választókerületet tehát most 
Tárnok, Pusztazámor, Sóskút, 
Törökbálint, Diósd és Érd al-
kotja. Ez így sokkal természe-
tesebb egységet jelent, hiszen 
ezek a települések eddig is na-
gyon jól tudtak együttmûködni. 
Egyébként is természetesebb 
összefonódás van ezek között 
a helységek között, a közleke-
dési útvonalak Érden keresztül 
vezetnek, és a különféle fejlesz-
tések, egyéb, jövőre vonatkozó 
elgondolások is mindig együtt 
jelennek meg ezeken a települé-
seken. Így is meglehetősen nagy 
a választókerület, ha összead-
juk a lakosságszámot, több, 
mint 85 ezer főt tesznek ki az 
állandóra bejelentettnek. Sokan 
élnek azonban itt olyanok is, 
akik nincsenek állandóra beje-

lentve, velük együtt a létszám 
eléri 95-100 ezer főt.

– Ezzel máris a választás 
technikai részleteinél tartunk, 
hiszen így itt csak az állandó 
lakosok szavazhatnak…

– Az igaz, hogy a választá-
sokon csak az állandó lakosok 
tudnak itt szavazni, pontosab-
ban, ha valaki pont itt tartóz-
kodik a választás időpontjá-
ban, az szavazhat a pártlistára. 
Szavazhat azonban a bejelen-
tett lakóhelye szerinti képvise-
lőjelöltre is. Itt is lesz egy olyan 
szavazóhely kialakítva, ahol az 
éppen itt tartózkodók tudnak 
majd szavazni. Ez azért van így, 
hogy senki ne tudjon élni az 
úgynevezett választási turizmus 
lehetőségével. 

– Milyen egyéb változás lesz a 
legutóbbi választáshoz képest?

– Változást jelent, hogy nem 
úgynevezett kétfordulós rend-
szerben, tehát nem két fordu-
lóban dől el, hogy ki legyen az 
országgyûlési képviselő, hanem 
egyben. Ez természetesen a 
kampányt is át kell, hogy ala-
kítsa, hiszen azok a fajta koa-
líciókötési szándékok, amelyek 
eddig mûködtek, például, hogy 
a második forduló előtt még 
vissza lehetett léptetni a kép-
viselőjelöltet egy másik javára, 
és egyéb taktikai megoldások-
kal is lehetett élni, most már 
megszûntek. Már az elején el 

kell határozni, kik kikkel köt-
nek koalíciót, mert az első, az 
egyetlen fordulóban el fog dől-
ni, hogy ki lesz az országgyûlési 
képviselő.

– Ha már a változásoknál 
tartunk: azt hiszem, elég je-
lentős eltérés a korábbiakhoz 
képest, hogy megszûnt az 
úgynevezett kopogtatócédulák 
intézménye, és helyette ajánlá-
sok vannak…

– Ezt nem érzem különöseb-
ben nagy változásnak, ugyanis 
a legutóbbi két-három válasz-
táson itt Érden ebből soha nem 
volt probléma. Mindig össze 
tudtuk gyûjteni a megfelelő szá-
mú kopogtató cédulát, mindig 
meg tudtuk oldani, hogy eb-
ből ne legyenek visszaélések. 
Tehát mindaz, ami országosan 
generálta ezt a fajta változást, itt 
nem jelent meg, nem volt ilyen 
gondunk. 

– De az semmiképp nem árt, 
ha a választópolgárok pontosan 
tudják, hogy ez milyenfajta vál-
tozást jelent…

– Természetesen, hiszen ezút-
tal ajánló íveket kell aláírni, és 
ez egy kicsit szigorúbb helyzet, 
mint a korábbi kopogtató cédu-
lás. Az ajánló ív ugyanis szo-
ros elszámolású nyomtatvány. 
Ugyanúgy kell vele elszámol-
ni, mintha pénzbankjegyekkel 
számolnánk el. Egy elveszett 
ívért például 50 ezer forintot 

Aradszki András mögött négy eredményes év áll

Várhatóan korrekt küzdelemben dõl el, 
kit választ Érd parlamenti képviselõnek
Derekán tartunk a parlamenti képviselõválasztás kampányának, országszerte egyik 
rendezvény követi a másikat. Nincs ez másként Érd Megyei Jogú Városban sem.

kell az elvesztőnek befizetni. 
Egy-egy ilyen íven nyolc alá-
írásnak van helye, és legalább 
500 érvényes ajánlásnak kell 
meglennie, tehát olyannak, 
ahol a név, a személyi szám, 
a sajátkezû aláírás érvényes. 
Egy-egy választópolgár akár 
több személyt is ajánlhat, ter-
mészetesen másik ajánlóíven. 
Ugyanazt a személyt azonban 
nem lehet többször ajánlani. 
Mindez tehát inkább az ajánlá-
sok gyûjtőinek jelent változást, 
hiszen az állampolgár csak az-
zal találkozik, hogy van egy 
papír, amin a neve, személyi 
száma, lakcíme és aláírása sze-
repel, és ezzel a beleegyezé-
sét adja, hogy mindez együtt 
szerepeljen. Mi a magunk ré-
széről az ajánlások gyûjtését 
hétfőn, február 17-én kezdtük, 
a helyi választási irodától kap-
tuk meg az íveket, és adtuk 
oda a megfelelő igazolvánnyal 
rendelkező embereknek, akik 
ezzel igazolják, hogy a Fidesz 
Magyar Polgári Szövetség és 
a Kereszténydemokrata Nép-
párt által felhatalmazott aján-
lásgyûjtő. 

Tehát könnyebb ez a fajta 
eljárás, nehezebb vele vissza-
élni, de nagyobb a felelősség 
is a gyûjtők számára, már csak 
azért is, mert nem lehet el-
hagyni egy ilyen ívet. Korábban 
előfordult, hogy találtak itt-ott 
kopogtatócédulákat, ilyen msot 
nem fordulhat elő, tehát a válto-
zás nagyobb odafigyelésre, na-
gyobb koncentrációra készteti 
a gyûjtőt. Kevesebb lehet így a 
visszaélés, a szabálytalanság is.

– Ha már szóba került: volt 
eddig a kampány során valami-
lyen szabálysértés?

– Kisebb-nagyobb szabályta-
lanságok előfordultak, de itt leg-
feljebb olyasmit tapasztaltunk, 
hogy amikor még kampánycsend 
volt, akkor ezzel bizonyos szer-
vezetek visszaéltek. Komolyabb 
szabálytalanság azonban itt 
Érden korábban sem volt, meg 
eddig most se fordult elő. Az ed-
digi tapasztalatok alapján egyéb-
ként is úgy látom, hogy itt kor-
rekt küzdelemben fog eldőlni, 
ki az, aki a legnagyobb bizalmat 
élvezi a választópolgároknál. 
Én nagyon remélem, hogy ez 
Aradszki András, a Fidesz-KDNP 
közös jelöltje lesz. Õ a mögöt-
tünk álló négy esztendőben 
megfelelően látta el a feladatát. 
Mint a körzet legnagyobb tele-
pülésének, a megyei jogú város-
nak a polgármestere úgy is, mint 
kampányfőnöke, mindenekelőtt 
azt kell mondanom, köszönöm a 
bizalmat, hogy engem választott 
erre a feladatra. Másrészt pedig 
azt kell mondjam, hogy Aradszki 
András nagyon sokat segített 
nekünk az elmúlt négy évben. 
Rengeteget köszönhetünk neki 
abban például, hogy az infrast-
rukturális elmaradásunk jelentő-
sen csökkent, az óvodaépítéstől 
a csatornázáson át egészen a 
sportcsarnok végleges megnyi-
tásában való szerepvállalásáig. 
Nagyon sok dolgot tudnék fel-
sorolni, amely egyértelmûen és 
kézzelfoghatóan annak azt ered-
ménye, hogy Aradszki András 
2010-től 1014-ig országgyûlési 
képviselőnk volt. Azt gondoljuk, 
hogy azon az úton kell tovább 
járni, amin eddig, és ennek az 
a garanciája, a biztosítéka, hogy 
Aradszki Andrást válasszuk meg 
képviselőnek. Figyelemreméltó 
volt a törvényalkotásban való 
részvétele, megfelelően haszno-
sította jogi képzettségét és gya-
korlatát, amelyet a MOL-nál, az 
egyik legnagyobb magyar vál-

lalatnál jogtanácsosként szer-
zett. Mindezeken túl jelentős 
részben Aradszki András köz-
benjárásának köszönhetően a 
választókerület valamennyi tele-
pülése érintett volt az úgyneve-
zett adósságkonszolidációban. 
Megfelelőem tudta érvényesíte-
ni a helyi lobbiérdekeket, ezzel 
hasznára volt mind a hat tele-
pülésnek. 

– A kampány során még mi-
lyen események, rendezvények 
várhatók?

– Ennek a választásnak nagy 
a tétje. Egyszerûsítve azt mond-
hatjuk, hogy az dől el: az ország 
a szakadékból való kilábalás 
után megy-e tovább ezen a ki-
felé vezető úton, vagy egy for-
dulattal visszafelé, a szakadék 
felé fordul. Az érdi Összefogás 
Egyesület ezért segíti ezt a kam-
pányt minden rendelkezésé-
re álló eszközzel, és próbálja 
meggyőzni az embereket, hogy 
Aradszki András megválasztása 
a legjobb megoldás. Már ed-
dig is nagyon sikeres rendez-
vényeket tartottunk, ilyen volt 
a Kormorán együttes részvéte-
lével megtartott kampánynyitó, 
de Tárnokon, Törökbálinton is 
voltak fontos rendezvények. Itt 
Érden Bayer Zsolt részvételével 
tartottunk a múlt héten hatal-
mas érdeklődés mellett válasz-
tási gyûlést. Április negyediké-
re is szervezünk egy nagysza-
bású rendezvényt, azt már az 
új sportcsarnokba, a Ghymes 
együttes részvételével. Ezek a 
résztvevő zenészek természete-
sen nem politizálnak, viszont a 
zenéjükkel olyan nemzeti érté-
keket képviselnek, amilyeneket 
a politikában, a közéletben mi 
is vallunk. Egyébként pedig ígé-
retünk van Pintér Sándor bel-
ügyminiszter úrtól, hogy ezen a 
rendezvényen vendégül láthat-
juk, és neki remélhetően lesz 
egy meglepetés bejelentése is. 

 Bognár Nándor

Lakossági tájékoztató az önkormányzatok adósságkonszolidációjáról:  Aradszki András országgyûlési képviselõ 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és T. Mészáros András polgármestere 

„Gondoskodás, ami összeköt. Bizalom, ami a hazai orvos-
tudomány és a gyógyszergyártás együttes fejlődésén alapul. 
Kiváló minőségű készítmények, melyek generációk óta a 
biztonságot jelentik. Évszázados tradíció, szaktudás, biz-
tos ellátás az Ön egészségéért.“

A magyar orvosok, kutatók évszázadok óta viszik ha-
zánk jó hírét szerte a világban, az azonban kevésbé köz-
tudott, hogy Magyarország nemcsak jeles gyógyítókat, tu-
dósokat, hanem kiváló gyógyszereket is adott és ad a mai 
napig a világnak. A „Magyar Gyógyszer” világszerte kivív-
ta az orvosok és betegek elismerését, a hatékonyságába, 
kiváló minőségébe vetett bizalmat. A hazai gyógyszeripar 
fejlődése nemcsak a gyógyítást, hanem a gazdaság fejlődé-
sét is szolgálja, a magyar nemzetgazdaság kiemelt jelentő-
ségű húzóágazata.

A hazai gyógyszeripar
A több mint száztíz éves múltra visszatekintő magyar 
gyógyszeripar egyesíti magában az évszázados gyártási 
tradíciókat, az értékes szaktudást a modern technológiai 
csúcsminőséggel. Emellett nemzetgazdasági hozzájárulá-
sa is jelentős: nagyszámú munkavállalót foglalkoztat, erő-
sen exportorientált, intenzív kutatás-fejlesztési tevékenysé-
get folytat, és jelentős beruházásokat hajt végre. A hazai 
egészségügyi igények megbízható és stabil ellátását bizto-
sítja. Szinte valamennyi terápiás területen korszerű és ha-
tékony gyógymódot kínál mérsékelt árszinten.

Nemzetgazdasági hozzájárulás
A magyar gazdaság legfontosabb hajtóerejét az export-
orientált iparágak jelentik. A hazai gyógyszeripar hagyomá-
nyosan fontos szerepet tölt be a nemzeti jövedelem meg-
teremtésében és exportjában, valamint a hazai egészség-
ügyi ellátásban. Hazánkban minden második doboz gyógy-
szer hazai gyártóhelyekről kerül ki, magyar gyógyszercé-
gek termelik meg a GVA közel 5 százalékát, ennek ellené-
re bevételeik fő forrását az exportpiacok jelentik. (Forrás: 
Századvég 2012)

Az exportból származó árbevétel egyre nagyobb arányt 
képvisel: 2012-ben már meghaladta az összárbevétel 82 
százalékát, azaz 821 milliárd forintot, míg a magyarorszá-
gi értékesítés csupán 175 milliárd forintot tett ki, amely mé-
lyen alulmúlja a 2005-ös hazai árbevételi csúcsot. A magyar 
gyógyszercégek fejlődésüket így kizárólag az exportnak kö-
szönhetik. (Forrás: MAGYOSZ)

A hazai gyógyszeripar az innováció szempontjából is 
jelentős stratégiai ágazat. A kutatás-fejlesztési területen az 
összes nem állami ráfordításnak körülbelül a felét a hazai 
gyógyszergyártók adják. A siker hátterében a jól képzett 
munkaerő is fontos tényező, de hangsúlyozni kell a kiemel-
kedő orvosi, gyógyszerészi szakértelmet, a magas szintű 
oktatást, a mérnöki-műszaki tudást egyaránt.

Az iparág a foglalkoztatás szempontjából is jelentős: 
több mint 14 ezer főnek ad munkát. (Forrás: MAGYOSZ)  
A szektor foglalkoztatásban betöltött szerepét tovább növe-
li, hogy a mul-tiplikatív hatások révén az iparágban meglé-
vő munkahelyek mellett, a beszállítók körében további ál-

lások létrejöttéhez és megtartásához járul hozzá. A hazai 
gyógyszercégek tehát közvetlenül és közvetve 41 424 em-
bernek biztosítottak munka-lehetőséget 2012-ben. (Forrás: 
Századvég 2012)

A hazai gyógyszeripar számokban
• A hazai gyógyszergyárak közvetlenül és a tovagyűrűző 
hatások révén közvetetten 1155,3 milliárd forintot (a teljes 
nemzetgazdasági bruttó hozzáadott érték 4,8 százalékát ál-
lították elő 2012-ben. (Forrás: Századvég 2012)
• A hazai gyógyszergyárak 2012. évi árbevételének 82 szá-
zaléka az exportból származott, a világ több mint 100 or-
szágában gyógyítanak magyar gyógyszerekkel. (Forrás: 
MAGYOSZ)
• Az export értékesítés 2008 és 2012 között 61,4 százalék-
kal nőtt, a belföldi értékesítés viszont 7,1 százalékkal csök-
kent. (Forrás: Századvég 2012)
• A hazai gyógyszergyártók 68 milliárd forintot fizettek be 
az államkasszába 2012-ben. (Forrás: MAGYOSZ)
• A kutatás-fejlesztési ráfordítás 62 milliárd forintra növe-
kedett. (Forrás: MAGYOSZ) 
• Az iparági beruházások értéke továbbra is 80 milliárd fo-
rint évente. (Forrás: MAGYOSZ)
(Forrás: MAGYOSZ, Világgazdaság)

Magyarországi Gyógyszergyártók 
Országos Szövetsége (MAGYOSZ)
Magyarországon az alapellátásban minden második be-
teg a MAGYOSZ valamely tagvállalatának készítményé-
vel gyógyul, ezért a szövetségnek az ellátás biztonságá-
nak szempontjából is jelentős szerepe van. A több mint 
20 éve működő MAGYOSZ tagsága ma már gyakorlatilag a 
teljes hazai gyógyszergyártást lefedi. A MAGYOSZ küldeté-
se a világszínvonalú magyar gyógyszeripar évszázados tra-
dícióinak továbbéltetése, új hagyományok teremtése. A tag-
vállalatok célja, hogy hazai gyógyszerekkel segítsék a ma-
gyar emberek gyógyulását, egészségük megőrzését, a be-
ruházásaikon és munkahelyeiken keresztül pedig aktívan 
támogassák Magyarország versenyképességét.

Magyar Gyógyszer kampány
A Magyar Gyógyszer kampány célja, hogy mind a la-
kosságnak, mind a döntéshozóknak bemutassa a hazai 
gyógyszeripar jelentőségét, a generációkon átívelő gon-
doskodást, az értékteremtést, mindazt a szellemi és nem-
zetgazdasági hozzáadott értéket, amelyet az iparág kép-
visel.  Ezzel az átfogó kommunikációval a hazai gyártók 
hosszú távú célja továbbá az, hogy a gyógyszerválasztás 
során szempont legyen, hogy a készítmény hazai gyártá-
sú, úgy, ahogyan ez más iparágakban számos esetben már 
működik. A gyógyszer bizalmi áru. A Magyar Gyógyszer 
világviszonylatban már bizonyított. Szeretnénk elérni, 
hogy az ár mint legjellemzőbb választási tényező mellett 
egyéb szempontok, mint a kiváló minőség, a világszínvo-
nal, amit a hazai gyógyszeripar képvisel,a nemzetgazda-
ság egészéhez való hozzájárulás is előtérbe kerüljenek. 
 

Válasszon Ön is hazai gyógyszert!
MAGYAR GYÓGYSZER

KÖZÖS A MÚLTUNK, KÖZÖS A JÖVŐNK.
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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: 
Bognár Nándor. Szerkesztőség: 2030 Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai előkészí-
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. március 3 – 9.

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

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
Március 3. hétfő 17 óra 
Lelki problémák tudatosítása 
AHA kártya segítségével
Előadó: Szabó Éva Ilona

Kertbarátkör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Németh Antal 
06 30/549-4230
Március 7. péntek 17 óra
„Tavaszi Zsongás” Kiskertész-
Kertbarát találkozó a tavaszi 
teendők jegyében 
Vezeti: Németh Antal
Március 9-én, vasárnap 10 órától
„Csillagvirág Túra”
Kirándulás a Beliczay – szigetre
Találkozás: 10-10.30. között a 
Hotel Termál parkolójában.

Kiállítások:

Az előtéri kiállítótérben
„Szobrok, képek ruhában ”
Mach Márti textilszobrász 
kiállítása. Megtekinthető március 
hónapban.

A fotógalériában
Március 1-től
A víz világnapja – kikelet  
a Duna-Art fotóklub kiállítása

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.  
 
Érdi ki mit tud?
Az elmúlt évek hagyománya-
ihoz híven a Szepes Gyula 
Művelődési Központ ismét
„Ki mit tud?” tehetségkutató 
versenyt hirdet, az érdi alsó 
és felső tagozatos általános és 
középiskolás diákok számára.
A vállalkozó kedvű fiatalok 
nyolc kategóriában mérethetik 
meg magukat:

Népdal, népzene, néptánc, 
modern tánc, komolyzene, 
könnyűzene vers- és próza, 
egyéb

Elődöntő: 2014. március 26. szerda 
14 óra
komolyzene, népzene, népdal, 
vers és próza kategóriában
Elődöntő: 2014. március 28. péntek 
14 óra
néptánc, modern tánc, könnyű-
zene, egyéb kategóriában
A döntő időpontja: 2014. március 
29. szombat 10 óra
Helyszín: Szepes Gyula 
Művelődési Központ 
(Érd, Alsó u. 9.)
Nevezési díjak:
Egyéni nevezés:  1000 Ft
Csoportos nevezés  
5 főig:  3000 Ft
Csoportos nevezés  
5 -10 főig:  5000 Ft
Csoportos nevezés  
10 fő felett:  10000 Ft

Jelentkezni 2014. március 17-ig, 
a jelentkezési lap leadásával 
személyesen vagy e-mailben a 
bea@szepesmk.hu címen.
A jelentkezési lap letölthető 
honlapunkról 
(www.szepesmk.hu)

Programok:

Március 7.  péntek 19 óra
„Böllérbalett” 
Bödőcs Tibor önálló estje 
Belépő: 2500 Ft. 
Jegyek elővételben a kaphatók 
a művelődési ház pénztárában.

Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

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

Állandó kiállítások 

1.  Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők.

2.  A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói. 
Belépőjegyárak: 
Teljes árú: 800 Ft
Kedvezményes: 400 Ft 
Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás.

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

Időszakos 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

Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól és díjszabá-
sáról bővebb információt a 
365-470 telefonszámon, vagy 
a www.csukalib.hu honlapon 
talál.

A  gyermekkönyvtár  
programja
Március 5. (szerda) 10 és 13 óra
Fonalmese. 
Hadzsikosztova Gabriella, a 
Malko Teatro színművésze 
előadása.

Költészet napi rajzpályázat  
a gyermekkönyvtárban
A pályaműveket 2014. március 20-
ig (csütörtök)  kérjük eljuttatni 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!

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

23/360-143
Nyitva: H-P: 10-18 óráig

Domonkos Béla
szobrászművész kiállítása

Megtekinthető:   
2014. március 15.-ig.

ÉRDI NYITNIKÉK
Tisztelt Olvasó!
Szíves figyelmükbe ajánljuk és tisztelettel meghívjuk a Pest 
Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara, 
valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatá-
sával az Érd és Környéke Ipartestület által első ízben megren-
dezésre kerülő 

ÉRDI NYITNIKÉK – Tavaszi Vásár és Kiállítás
programsorozatunkra.

Rendezvényünket 2014. március 21–22–23-án Érden, a Városi 
Sportcsarnokban (Érd, Velencei út) tartjuk.

Az 1700 m2 vásárterületen kiállító és árusító standok kínál-
ják portékáikat és szolgáltatásaikat. A február 28-án lezáruló 
jelentkezést követően a kiállítói lista összeállításánál fő szem-
pont, hogy a termékeiket saját maguk előállító kézmûvesek, 
iparosok, szolgáltatásukat bemutató vállalkozások elsősorban 
érdi illetőségûek közül kerüljenek kiválasztásra. Mellettük a 
látogatók megyei, országos és határon túli vállalkozók termé-
kei közül is válogathatnak.

A különféle termékek és szolgáltatások bemutatása és áru-
sítása többségében 2x2 m-es standokon történik, továbbá az 
egy témában több tevékenységet és vállalkozást összefogó 
Gasztronómiai-sarok, valamint Divatsarok teszik érdekesebbé 
a vállalkozói seregszemlét. 

A szokásos elemektől szintén eltérő színfoltként ajánljuk 
figyelmükbe azt a kiállítói pavilonsort, melynek közpon-
ti részén megtalálható lesz Kamaránk szakember gárdá-
ja, akikkel szolgáltatásainkat, több szintû tevékenységün-
ket közvetlenül tudjuk bemutatni minél több érdeklődőnek. 
Ugyanitt megtalálhatók lesznek helyi intézmények, szerve-
zetek: Önkormányzat, Média, Sport, Mûvelődési Ház, az érdi 
képzőmûvészeket összefogó Galéria és Vígadó, a szellemi, 
képzőmûvészeti és irodalmi alkotásokat bemutató Poly-Art 
Alapítvány, Oktatási intézmények, Szakorvosi Rendelőintézet, 
járási Önkormányzatok, a Földrajzi Múzeum és helyi speciali-
tásként az Érdicum kiállítása.

Ezzel párhuzamosan az érdeklődők számára kulturális és 
szakmai programokkal, konferenciákkal színesítjük a nagy-
szabású rendezvényt. 

Március 21-én, pénteken a közönség számára 12.00 órakor 
nyílnak a kapuk, az ünnepélyes megnyitó 17.00 órakor lesz, 
melyet 18.00 órai kezdettel divatbemutató követ. Szombaton 
10.00 órától 20.00 óráig, vasárnap 9.00 órától 13.00 óráig láto-
gatható a vásár. 

A kulturális élményhez Szóka Julika operett primadonna, 
Gergely Róbert és felesége Némedi Varga Tímea, a tehetség-
kutatókból ismert Szabó Ádám és harmonikája, Mikola Péter 
zenés játszótárs mellett tánccsoportok, dalkörök, step táncos 
járulnak hozzá.

Hasonlóan változatos és érdekes szakmai programokat, 
fórumokat is hallgathatnak az érdeklődők, melyek témájáról, 
az előadókról következő számunkban adunk ismertetőt.

A sokoldalú, színes programsorozatra mindhárom napon 
díjtalan a belépés. Bízunk benne, hogy ajánlatunkkal nem 
csak a helyi és környékbeli lakosok, de tagjaink számára is 
vonzó programot kínálunk. 

Szeretettel várjuk! Köszöntsük együtt a tavasz első napjait 
az „ÉRDI NYITNIKÉK”-en! 

Dr. Kupcsokné Polyák Ágnes Antónia
Önkormányzati és Kárpát Régiós Referens

PMKIK         

A Fidesz zöld tagozat felhívása
Örömmel értesítjük a helyi környezetvédelem iránt eddig és újonnan érdeklődőket, hogy létrejött honlapunk,  
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 kapcsola-
tos, a tudatos szemlélet erősítését szolgáló nagyszabású rendezvényeket. Folyamatosan feltöltésre kerülnek 
az anyagok és a közeljövőben 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 folyamatos 
feltöltés alatt van. Jó böngészést kívánunk !
Tisztelettel:  Bada Zoltán
 Pest Megye 1. sz választó kerület (Érd és térsége)  Fidesz zöld tagozat elnöke



csupán egyetlen szempont léte
zik számára: a hitelesség, az a 
minőség, amelyből egy milli
méternyit sem enged. Portréi 
a maga lelkén átszûrve adnak 
nekünk új és új gondolatokat, 
érzelmeket. 

A plakett szívbemarkoló üze
nete, a bilincstől megszabadí
tott kéz, amely a békét hozza, 
az Antall József miniszterelnök
től származó mondatból szüle
tett: „Vegyétek le rólunk a bilin
cset, és baráti jobbat nyújtunk” 
– és eljutott a nyugati főváro
sokba, sőt, Washingtonba és 
Moszkvába is. Munkásságának 
egy másik nagyszerû teljesítmé
nye az érdi múzeumkerti szo
borpark valamennyi alkotása, 
ő mintázta meg elsőként Teleki 
Sámuel szobrát. A szoborpark 
gondolatát a múzeumalapí
tó Balázs Dénes vetette fel, és 
Domonkos Bélának köszönhe
tően meg is valósult, mert bár 
a pénz nem mindig (sok eset
ben az emberek adományaiból 
finanszírozták), de az akarat, 
a szándék és a kitartás meg
volt hozzá! Elkészítette többek 
között Teleki Pál szobrát is, 
ami az egyik legmegrendítőbb 
munkája, hiszen nehéz volt egy 
olyan ember arcvonásait meg
mintázni, akit csak képen lát

hatott. Amikor a gipszmodell 
elkészült, megkérték Újpétery 
Elemér nagykövetet, aki utol
jára látta életben Teleki Pált, 
hogy a mûvész mûtermébe 
ellátogatva, mondja el véle
ményét a szoborról! Hasonlít 
rá? – faggatták, amint a port
rét alaposan szemügyre vette. 
Nem! Ez ő maga! – hangzott 
részéről az a válasz, amely
nél nagyobb elismerést aligha 
kaphat egy szobrászmûvész! 
– emlékezett vissza a megható 
pillanatra Kubassek János, majd 
tovább sorolta a múzeumkert
ben, az érdi intézményekben, 
iskolákban, köztereken látható 
Domonkos alkotásokat. 

A mûvészet iránti alázata mel
lett Istenbe vetett hite is jellemzi 
a mûvészt. És hisz a jóban, az 
értékben, az igazságban, amit 
fontosnak tart. Mindig fontos 
volt a bizalom is, hiszen legin
kább szerződés nélkül vállalta 
fel a munkát, de mindig, min
den szobor elkészült időre, mert 
fontos volt számára az egyéni 
áldozatvállalás, a lemondás, és 
a szent cél érdekében önként 
vállalt többletterhek elviselése. 
Az ő munkája az Elhurcoltak 
emlékmûve, az aradi vértanúk
nak és Batthyány Lajosnak emlé
ket állító „gyertya” a Kálvin téri 
református templom kertjében, 
vagy akár Óvárosban Bogner 
Mária, Füstös Antal és Apor 
Vilmos szobra. Budapesten és 
az ország számos nagyváro
sában megtalálhatóak köztéri 
alkotásai, dombormûvei, kis
plasztikái. Megkeresik őt a fel
adatok, mert lelkiismeretesen 
dolgozik. Nagyfokú alázattal, 
mérhetetlen kitartással és szor
galommal. Soha nem ajánlja 
magát, csak cselekszik, alkot, 
dolgozik. A mûalkotások pedig 
önmagukért beszélnek, és 
bizony, nagyon „beszédesek”, 
mert rengeteg gondolatot köz
vetítenek, és mindannyiunkat 
gazdagabbá tesznek. 

A nyolcvanéves szobrászmû
vész félezernél is több alkotást 
felölelő életmûvének ugyan 
csak „töredéke” látható a Városi 
Galériában, de Kubassek János 
azzal fejezte be megnyitó beszé
dét, hogy az a harmónia, ami 
ezekből az alkotásokból árad, 
mindannyiunk életét szebbé 
teszi, megéri tehát a zsúfolt 
megnyitót követően is, a Galéria 
csendes magányában újra végig
járni a kiállítást, és elmélyedni a 
látottakban. Bálint Edit
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március 3. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Bajna, 50/50. gasztronómiai  

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Fény-Kép
14:40 Négyszemközt 
15:00 Érdi Panoráma
15:30 Fogadóóra
16:00 Ízőrzők Bajna, 50/50. gasztronómiai  

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

16:30 Polgár-társ
17:00 Magyarok Afrikában 5/4.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:40 Négyszemközt 
18:00 Kapocs 10/9.  

ismeretterjesztő, gasztronómiai  
és kulturális filmsorozat 20’ 

18:30 Chaplin: A night in the show 24’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:40 Kézilabda-mérkőzés
21:10 Magyarok Afrikában 5/4. magyar isme-

retterjesztő filmsorozat, 40’ rendező: 
Cséke Zsolt 

21:50 Híradó ism.
22:10 Polgár-társ
22:40 Négyszemközt ism.
23:00 Chaplin: A night in the show 24’

március 4 kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Bajna, 50/50. 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 10/9. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 
11:30 Chaplin: A night in the show 24’
14:50 Híradó
15:10 Fény-Kép
15:40 Ízőrzők Bajna, 50/50. gasztronómiai 

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

16:10 Négyszemközt
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/46. 
17:35 Kapocs 10/9. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai 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 32. rész 
20:40 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/46. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

március 5. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 Magyarok Afrikában 5/4. magyar isme-

retterjesztő filmsorozat, 40’ rendező: 
Cséke Zsolt 

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

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

10:25 Polgár-társ
10:55 Bibliai Szabadegyetem 90/46. 
11:55 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 32. rész 
14:40 Híradó
15:00 Fény-kép
15:30 Négyszemközt 
15:50 Bibliai Szabadegyetem 90/46. 
16:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:20 Négyszemközt 
17:40 Polgár-társ
18:10 Kapocs 10/9. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 
18:30 Chaplin: A jitney elopement 27’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

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

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:50 Híradó ism.
21:10 Mozgás ism.
21:40 Négyszemközt ism.
22:00 Kapocs 10/9. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 
22:20 Chaplin: A jitney elopement 27’

március 6. 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 32. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Magyarok Afrikában 5/5. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

11:10 Négyszemközt
11:30 Chaplin: A jitney elopement 27’

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

Nemes Tibor filmje 32. rész 
15:30 Négyszemközt 
15:50 Fény-Kép
16:20 Polgár-társ
16:50 Ízőrzők Bajna, 50/50. gasztronómiai 

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

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

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 90/47. 
21:10 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 32. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

március 7. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/47. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok Afrikában 5/5. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 32. rész 

11:00 Négyszemközt
11:20 Fény-kép
14:30 Híradó 
14:50 Fény-kép
15:20 Mozgás
15:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:20 Magyarok Afrikában 5/5. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:00 Négyszemközt 
17:20 Mozgás
17:50 Polgár-társ
18:20 Kapocs 10/9. ismeretterjesztő, gasztronó-

miai és kulturális filmsorozat 20’ 
18:40 Chaplin: By the sea 14’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:40 Mozgás
20:10 Nostredamus-Veszedelmes jóslatok 

amerikai dokumentumfilm 53’ 
21:10 Híradó
21:20 Bibliai Szabadegyetem 90/47. 
22:20 Négyszemközt
22:40 Nostredamus-Veszedelmes jóslatok ameri-

kai dokumentumfilm 53’ 

március 8. szombat
09:00 Híradó
09:20 Polgár-társ
09:50 Négyszemközt
10:10 Aggódunk érted… Főzzünk okosan II. 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat 
IV/1. 25 ‘ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:35 Chaplin: By the sea 14’
11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Négyszemközt
15:20 Mozgás
15:50 Magyarok Afrikában 5/5. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:30 Négyszemközt
16:50 Bibliai Szabadegyetem 90/47. 
17:50 Fény-kép
18:20 Aggódunk érted… Főzzünk okosan II. 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat 
IV/1. 25 ‘ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 32. rész 
20:30 Zorró (1974) 

színes, magyarul beszélő, olasz-francia 
kaladfilm (113’) 
rend.: Duccio Tessari 
fsz.: Alein Delon 

22:30 Érdi Panoráma
23:00 Chaplin: By the sea 14’

március 9. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/47. 
11:20 Polgár-társ 

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:50 Aggódunk érted… Főzzünk okosan II. 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat 
IV/1. 25 ‘ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Aggódunk érted… Főzzünk okosan II. 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat 
IV/1. 25 ‘ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/47. 
17:00 Zorró (1974) színes, magyarul beszélő, 

olasz-francia kaladfilm (113’) 
rend.: Duccio Tessari fsz.: Alein Delon 

19:00 Nostredamus-Veszedelmes jóslatok ameri-
kai dokumentumfilm 53’ 

20:00 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 33. rész 

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

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

Az

A Galéria átadása óta önálló tár
lat megnyitón talán még nem 
volt olyannyira zsúfolt a két 
földszinti kiállító terem, mint 
most, az ebben a hónapban, 
80ik születésnapját ünnep
lő mûvész monumentális, sok 
évtizedes munkáját summázó 
tárlatának ünnepélyes megnyi
tóján. „Domonkos Béla igazi 
mûvészhez illő szerénységgel 
és alázattal tette a dolgát. Soha 
nem kereste a reflektorfényt, 
nem bódította el a siker, nem 
tolakodott, nem helyezte elő
térbe magát.” Ezek a Kubassek 
Jánostól idézett sorok a sze
münk előtt is megelevenedtek, 
amikor a szobrászmûvészt külön 
meg kellett kérni, álljon előre, 
hogy ünnepelhessék, miközben 
ő szívesebben elvegyült volna 
csendben, alig észrevehetően a 
tömegben, gondolván, szólja
nak inkább alkotásai a sokaság
hoz. Életmû kiállítását – amely 
dacára annak, hogy rengeteg 
munkát felvonultat, mégis, több 
évtizednyi mûvészetének csu
pán töredékét képes megmutat
ni – Kubassek János geográfus, a 
Magyar Földrajzi Múzeum igaz
gatója nyitotta meg, aki egyik 
legjobb ismerője és őszinte tisz
telője Domonkos Béla pályafutá
sának, hiszen pár évvel ezelőtt 
tanulmányt is írt a mûvész mun
kásságáról. Azzal kezdte, hogy 
az alkotó hitvallása a munka, 
így az egész életét ennek ren
delte alá, a folyamatos, szorgal
mas, kitartó alkotásnak. 1934
ben, a gazdasági válság idején 
egy négygyermekes családba 
született. A budapesti bomba
támadásban vesztette el édes
apját, édesanyja egyedül nevel
te nehéz körülmények között 
a gyermekeket. Domonkos 
Béla korán felfedezi magában a 
tehetséget, amit géplakatos és 

repülőszerelőként sem ad fel, 
bár a rendkívüli mintázó kész
sége elkerülte a felvételi vizs
gáztatók figyelmét; nem vették 
fel a Képzőmûvészeti Főiskola 
szobrász szakára, mégis szob
rász volt, szobrász lett, főiskola 
nélkül is, és ebben Pátzay Pál 
nagyban támogatta, segítette őt. 
Valójában a Képzőmûvészeti 
Alapba való felvétele jelentette 
számára a szakmai elismerést, 
de feleségében is olyan hû társra 
talált, aki felismerte kivételes 
tehetségét, és kitartóan mellette 
állt, támogatta szakmai fejlődé
sét, pályafutását. Nem feltétle
nül a bizonyítvány és a diploma 
jogosít fel arra, hogy valakiből 
mûvész váljék – húzta alá a 
múzeumigazgató –, annál is 
inkább, mert a szobrászat az 
egyik legnehezebb mûfaj. Az 
egyik legnagyobb kihívás agyag
ban, bronzban megörökíteni azt 
a világot, amit a mûvész fontos
nak tart. 

Domonkos Bélát elsősor
ban állatszobrai tették ismer
té. A természet iránti szeretete, 
vonzalma és odaadása végig
kíséri a mûvészetét, de ezzel 
párhuzamosan a keze nyomán 
a magyar történelem legszebb 
fejezetéhez köthető személyek 
éppúgy megjelennek kisplaszti
káin és portréin. Rákóczi, Szent 
István, vagy Petőfi Sándor, és 
még hosszasan lehetne őket 
sorolni. Mûvei mind kifejező
ek és „beszédesek”. Embereket 
ábrázoló szobrai nemcsak 
élethûek, de elgondoztató sor
sábrázolásként jelennek meg. 
A legtermékenyebb, legtöbb 
nagy feladatot vállalni tudó 
és határidőre teljesíteni képes 
mûvész, aki számára nincs „kis” 
feladat, csak kizárólag „nagy” 
feladat van, mert minden meg
bízást kihívásként fogad, és 

Domonkos Béla életmû kiállítása a Városi Galériában

A termékeny és alázatos alkotó
Csaknem száz köztéri mûalkotása, szobra, dombormûve jelzi, hogy személyét nagy-
ra becsülik, munkájára, alkotásaira az egész országban számítanak az emberek. Az 
eddig létrehozott, több mint félezer mûve azonban azt is igazolja, hogy Domonkos 
Béla szobrászmûvész az egyik legtermékenyebb, legtöbb nagy feladatot vállalni tu-
dó alkotó. Érd díszpolgárának, a sokak által ismert és szeretett szobrásznak február 
21-én nyílt meg életmûvét bemutató kiállítása a Városi Galéria boltívei alatt.

Domonkos Béla õslakosnak számít Érden, hiszen egyéves kora óta a város lakója, nem csoda, hogy rengeteg 
barátja, tisztelõje akad, akik zsúfolásig megtöltötték a Galéria kiállító termeit

A 
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Kubassek János geográfus, múzeumigazgató méltatta az alkotó tartalmas 
és gazdag pályafutását, megemlítve a városi és állami kitüntetéseit is
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Ezúttal megtörtént, ami az 
utóbbi időben nem túl gyakran 
fordult elő, hogy Érd Megyei 
Jogú Város Közgyûlése csupán 
egyetlen képviselő távolmara-
dása mellett, tehát csaknem 
teljes létszámmal kezdte meg 
a tanácskozást. A meghívóban 
kiküldött napirendet két sür-
gős előterjesztéssel kiegészítve 
fogadta el a plénum, majd a 
2013. évi költségvetési rende-
let módosítását is támogatta, 
ami a tavalyi pénzügyi telje-
sítések véglegesítését jelen-
ti. Az előző ülésen már jóvá-
hagyták a képviselők a Városi 
Galéria mûködéséhez szük-
séges pénzügyi keretet, most 
ennek az összegnek a részletes 
szakmai felosztását is elfogad-
ták. A szavazás előtt dr. Veres 
Judit szóvá tette, hogy bár örül 
annak, hogy az önkormányzat 
ilyen nagyvonalúan támogatja 
a Városi Galériát, de az elő-
terjesztés határozati javaslatait 
csak akkor tudja megszavazni, 
ha végre a parkvárosi Közösségi 
Ház mûvelődési programjai is 
napirendre, illetve finanszíro-
zásra kerülnek. A polgármester 
emlékeztette a képviselő 
asszonyt, hogy az intézmény 
pénzügyi keretét már elfogad-
ták, a mostani döntésük már 
csak a belső, szakmai felosztásra 
vonatkozik, de természetesen, 
mindenki úgy szavaz, ahogyan 
jónak látja! Ugyanakkor kifej-
tette, hogy a mûvelődési ház és 
a Galéria külön költségvetéssel 
mûködik, így a kultúrház költ-
ségvetésének felosztását érintő 
javaslatok nem érintik a Városi 
Galériát. Ezután a helyi rádióval 
kapcsolatos döntések kerültek 
napirendre. Mint ismert, feb-
ruár 23-tól megszólalt az Érdi 
Rádió FM 101,3, amit az önkor-
mányzat tulajdonában álló Érdi 
Városi Televízió és Kulturális 
Nonprofit Kft. mûködtet. 
A stúdió a Diósdi út 14. alatti 
ingatlanban kapott helyet, de 
a képviselőknek most abban is 
állást kellett foglalniuk, hogy 
egyetértenek ezen ingatlan köz-
területből történő kivonásával, 
valamint azzal, hogy ezt a 80 
négyzetméteres építményt az 
Érdi Városfejlesztési Kft. veszi át 
vagyonkezelésbe az Érdi Rádió 
mûködtetése céljából a feladat 
ellátásának idejéig. A határozati 
javaslatokat egyhangúlag támo-
gatta a közgyûlés. Az érdi civil 
szervezetek, a korábbi évekhez 
hasonlóan, az idén is pályáz-
hatnak önkormányzati támoga-
tásra. A város költségvetésében 

továbbra is 10 millió forint az 
erre a célra fordítható keret, de 
a bizottságok a beérkező pályá-
zatok arányát figyelembe véve, 
kisebb átcsoportosítást kértek 
a korábbi támogatási főösszeg 
egyes keretek közötti felosztá-
sát illetően. A képviselők támo-
gatták, hogy a közrendvédelmi 
keret terhére, ami 500 ezerről 
400 ezer forintra csökken, az 
egészségügyi és a szociális 
keretet egyaránt 750 ezer forint-
ról 800 ezer forintra emeljék. 
A többi keretösszeg viszont vál-
tozatlan maradt, azaz a termé-
szet- és környezetvédelmi keret 
egymillió, a sport- és ifjúsági 
hárommillió, míg a kulturális 
civil keretben négymillió forint 
elosztására van lehetőség a 
pályázatot benyújtó civil szer-
vezetek között. Évekkel ezelőtt 
a törvényi előírásnak megfele-
lően azon önkormányzatoknak, 
ahol szakképzés folyt, Integrált 
Szakképző Központokat kel-
lett létrehozniuk, amelyeket 
a jelenlegi kormányzati tör-
vény megszüntetett, ezért a 
közgyûlésnek most az ehhez 
a központhoz tartozó vagyon-
tárgyak sorsáról kellett döntést 
hoznia. A plénum támogatta 
egy háromoldalú megállapo-
dás megkötését, ami alapján a 
Corvinus Tiszk Kft. (a korábbi 
Integrált Szakképző Központ) 
leltárában szereplő ingatlanon 
végzett beruházási jogokat, 
valamint tárgyi eszközöket az 
önkormányzat veszi át, majd 
azokat a Kós Károly Szakképző 
Iskola mûködtetőjének, a 
Ceglédi Tankerületnek adja át. 

A képviselők egyhangúlag 
jóváhagyták, hogy az önkor-
mányzat megismételje, azaz 
ismét benyújtsa a László téri 
óvoda felújítását célzó pályáza-
tát. Érden több óvoda épületét 

sikerült ilyen módon bővíteni és 
korszerûsíteni, de ahhoz, hogy 
minden óvodáskorú apróságot 
el tudjanak majd helyezni, újak 
építésére is szükség lenne. 

A következő napirendi pont 
tárgya szintén a városlakók 
legkisebbjeit, de az iskolás 
korúakat érintette. A közgyûlés 
egyöntetûen támogatta, hogy 
idén is megszervezzék a városi 
közlekedésbiztonsági napot és 
vetélkedőt, amelynek az a célja, 
hogy az általános-, és középis-
kolás korú gyerekek megfelelő 
tudást szerezzenek a biztonsá-
gos gyalogos és kerékpáros köz-
lekedésben, egyben figyelemfel-
hívás is ez nekik a balesetmentes 
közlekedésre és a helyes köz-
lekedési magatartásra. A Pulai 
Edina (Jobbik) önkormányzati 
képviselő által pár éve kezdemé-
nyezett, május elejére tervezett 
rendezvény alkalmas lesz arra, 
hogy felkészítse a gyermekeket 
a vakációra, hiszen sokkal több 
időt töltenek majd a szabad-
ban felnőttek felügyelete nélkül, 
ezért fontos, hogy ismerjék a 
KRESZ szabályait – hangsúlyoz-
ta a képviselő. A városi plénum 
azzal is egyetértett, hogy Fészek 
Gyermekvédő Egyesülettel 
kötött szolgáltatási szerződés, 
a neki nyújtott támogatás kis 
mértékû megemelésével módo-
sításra kerüljön. Ezt követően 
elfogadták a képviselők az Érdi 
Települési Értéktár Bizottság 
tevékenységéről szóló, kiegé-
szített beszámolót, amelybe 
bekerült az „Élő Rózsafüzér 
Zarándoklat Érd Körül” is, mint 
kulturális örökségünk hordozó-
ja. A továbbiakban beszámolók 
következtek. A közgyûlés bizott-
ságainak, valamint a település-
részi önkormányzatok 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszá-
molókat fogadta el a városi plé-

num, úgy, hogy mindegyikről 
külön-külön szavaztak a képvi-
selők. Antunovits Antal, Donkó 
Ignác, Fülöp Sándorné, Kopor 
Tihamér, Mészáros Mihály és 
dr. Veres Judit, a településré-
szi önkormányzatok elnökei 
kivétel nélkül arról számoltak 
be, hogy tagjaik lelkiismeretes 
munkát végeztek, rendszeresen 
és tevékenyen vettek részt az 
üléseken, amit a Polgármesteri 
Hivatal munkatársainak e téren 
végzett munkájával együtt meg-
köszöntek. Ezután a közgyûlés 
a két sürgős előterjesztést tár-
gyalta meg. Egyikben arról dön-
töttek, hogy még egyszer kiírják 
a közbeszerzési eljárást a nem 
közmûvel összegyûjtött ház-
tartási szennyvíz begyûjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás ellá-
tására. Ezt már korábban is 
megtették, de az eddigi sikerte-
len kiírások miatt újra meg kell 
ismételni, és amennyiben most 
sem lesz eredményes az eljá-
rás, az önkormányzat az ÉTH-t 
bízza meg ezzel a feladattal, 
annál is inkább, mert a város 
csatornázása befejeződött, így 
a jövőben egyre kevesebb mun-
kája lesz a szippantással fog-
lalkozó szolgáltatónak. A másik 
sürgős indítványt Pulai Edina 
nyújtotta be, javasolva a fehér 
akác és az akácméz Magyar 
Értéktárba történő felterjeszté-
sét. Ezt azzal indokolta, hogy 
Európai Bizottság (EB) az 
elmúlt év végén benyújtott egy 
törvényjavaslatot az Európai 
Parlament és az Európai Tanács 
elé, amelyben a bürokraták 
meghatározták az „Európában 
idegenhonos özönfajok elleni 
küzdelem okait és alapvető fel-
adatait.” Ennek a javaslatnak 
köszönhetően áldozatul eshet 
hazánk akác erdőállománya, 
amely nem mellesleg Európa 
akácerdeinek a fele. A képviselő 
szerint a magyarság összefogá-
sára van szükség, hogy nemzeti 
értékeinket és gazdasági érde-
keinket megvédjük, hiszen az 
akácfának köszönhető az akác-
méz is, amelyről köztudott, 
hogy rengeteg embernek ad 
munkát nemcsak a méz előál-
lításában, hanem a fakiterme-
lésben is. Javasolta, hogy Érd 
Megyei Jogú Város Közgyûlése a 
magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló törvény 
szerint kezdeményezze a fehér 
akác és az akácméz Magyar 
Értéktárba történő felvételét, 
megvédve ezáltal a fafajtát és a 
mézet is. T. Mészáros András a 
határozati javaslat módosítását 
terjesztette elő szóban, szerinte 
elegendő lenne a magyar akác-
méz hungarikummá nyilvánítá-
sa, mert akácfa nélkül akácméz 
sincs! Hozzátette, tájékozódott 
az akácfát illetően, és valóban 
megalapozott az akác túlbur-
jánzásának megfékezése, mert 
ez a fafajta a többi faj kárára is 
szaporodik. Ebben a kérdésben 
tehát szakmai és értékvédelmi 
szempontokat egyaránt figye-
lembe kell venni. A módosító 
javaslat némi vitát generált a 
képviselők soraiban, volt aki a 
Magyar Értéktárba mindkettő, 
s akadt, aki csak egyik felvéte-
lét kezdeményezte volna. Végül 
a képviselők többsége Tóth 
Tamás javaslatával értett egyet, 
aki külön határozati javaslatban 
fogalmazta meg az akácfa, és 
külön az akácméz felvételét a 
Magyar Értéktárba. 

Mivel az egyebek napirendi 
pontban senki nem jelentkezett 
szólásra, a közgyûlés rövid szü-
netet követően, zárt üléssel foly-
tatta a munkát, és rangos városi 
kitüntetések odaítéléséről, vala-
mint a szavazatszámláló bizott-
ságok tagjainak megválasztásá-
ról döntöttek a képviselők.

 Bálint Edit

Tizenöt napirendi pont a városi közgyûlés februári tanácskozásán

Civilek támogatása, beszámolók és akácméz
Apró módosítással, de idén is számíthatnak önkormányzati támogatásra a sike-
resen pályázó érdi civil szervezetek, a Diósdi út 14. szám alatt kap helyet az Érdi 
Rádió stúdiója, még egyszer kiírják a közbeszerzési eljárást a szennyvízszippan-
tási közfeladat ellátására, és idén is lesz közbiztonsági nap az általános iskolások 
számára – egyebek között ezekrõl is döntött az érdi közgyûlés a február 20-án 
megtartott ülésén.

A közgyûlés egyperces némasággal emlékezett a kommunizmus áldozataira
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Segesdi János a Fészek Egyesület önkormányzattal kötött szerzõdésének 
módosítását indokolja

aktuális

NYÍLT NAP
az Érdi Bolyai János Általános Iskolában

2014. március 1-jén,  
szombaton NYÍLT NAPOT tartunk.

Tisztelettel meghívjuk mindazokat a szülőket, akik 
kíváncsiak iskolánk mindennapi mûködésére, sze-
retnék megnézni gyermeküket tanulás közben.

Várjuk azon Kedves Szülők látogatását, akiknek 
gyermeke

a 2014/2015-ös tanévben lesz 1. osztályos,  
és az általános tantervû osztályaink mellett  

szívesen íratná gyermekét a magyar-német két 
tanítási nyelvû osztályunkba. 

(2030 Érd, Alsó u. 80.) 

8.00-12.00-ig,

Továbbá várjuk azoknak a Kedves Szülőknek is az 
érdeklődését, akiknek gyermeke

a 2014/2015-ös tanévben lesz 5. osztályos,  
és szeretnék emelt szintû matematika vagy emelt 

szintû angol/német osztályainkba beíratni.  
(2030 Érd, Erzsébet u. 26-32.)

8.00-12.00-ig.

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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  Mosolyra
            váltottuk:)

Erzsébet-utalványával Ön több mint negyedmillió ember,

köztük több mint százezer gyermek üdüléséhez járult hozzá!*

A Kormány által támogatott

* 2012-ben és 2013-banVincze Kornél

Erzsébet-program
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A Bukovnai  Székely  Népdalkör 
tagjai  természetesen  nem  báli 
ruhában,  hanem  csodaszép 
népviseletükbe  öltözve  várták 
a székely, és persze, a nem szé‑
kely  vendégeiket,  hiszen  már 
több évtizedes –  idén éppen 35 
éves – hagyománya van annak, 
hogy a székelyföldi Bukovinából 
érkezők, ilyenkor farsang idején, 
minden esztendőben egy remek 
hangulatú mulatságot  tartanak. 
Jó alkalom ez arra, hogy a szür‑
ke hétköznapok után egy kissé 
megpihenve  köszöntsék  egy‑
mást a  rég nem  látott  rokonok, 
barátok  és  ismerősök.  Mindig 
befogadták,  sőt,  szeretettel  vár‑
ják maguk közé mindazokat is, 
akik szívesen eltöltik velük ezt a 
vidám éjszakát. 
Miért  a  kosaras  jelző?  Azért, 

mert  mindenki  jól  tudja,  hogy 
ide elemózsiával, ízletes falatok‑
kal  és még  finomabb,  jókedvre 
derítő  italokkal  alaposan  meg‑
pakolt  kosarakkal  kell  érkezni, 
amelyeknek  tartalma  –  akármi‑
lyen  soknak  tûnik  is  –  a  bál 
végére  mind  elfogy,  hiszen  a 
jól  összeszokott  asztaltársasá‑
gok  nem  fukarkodnak  egymás 
kínálgatásával  sem.  Az  asszo‑
nyok  a  finomabbnál  finomabb 
süteményeket,  a  férfiak  meg 
alkalmasint a saját főzetû pálin‑
kát vagy a borospincéből erre a 
pillanatra  tartogatott,  különle‑
ges  boraikat  kóstoltatják  bará‑
taikkal.  Így nem csoda, hogy  a 
kosarak tartalmának fogyásával 
arányosan a jókedv meg növek‑
szik. 
A székely  bált  immár  három 

és  fél  évtizede  minden  alka‑
lommal  a  Bukovinai  Székely 
Népdalkör rövid fellépése nyitja 
meg. Szülőföldjükről, sokuknak 
már inkább őseik szülőföldjéről 
származó  népdalokat  énekel  a 
kórus, csipetnyi „hazai” hangu‑
latot  lopva  a mulatság  legelejé‑
re,  és  bár  a  dalok  váltakozhat‑
nak,  de  soha nem maradhat  ki 
a „Már én többé Bukovina lakó‑
ja  nem  leszek”  kezdetû  ének, 
amely – ha mégoly erős gyöke‑
reket eresztettek is már új hazá‑
jukban – mindig megdobogtatja 
a  székelyek  szívét,  és  az  idő‑
sebbek  szemében még  egy‑egy 

könnycsepp is megcsillan a dal 
hallatán.  Az  idei  bált  Aradszki 
András  országgyûlési  képvise‑
lő  is  megtisztelte  jelenlétével, 
hogy köszöntse a sok évtizeddel 
ezelőtt  Érdre  települt  bukovi‑
naiakat.  Több  száz  család  lelt 
itt új otthonra, miután hónapo‑
kig  menekülni  kényszerültek, 
hazájukat,  otthonaikat  maguk 
mögött hagyva. Õk és leszárma‑
zottaik  máig  példaértékûen  és 
hûen őrzik és ápolják hagyomá‑
nyaikat.  Tudjuk  róluk  – mond‑
ta  a  képviselő  –,  hogy  mindig 
elsők, amikor nagy tettekre van 
szükség.  Elsők,  amikor  imád‑
kozni  kell,  de  elsők  akkor  is, 
amikor  nagy,  országos  kér‑
désekben  kell  dönteni.  Ezért 
nemcsak  az  esti  mulatsághoz 
kívánt  jó  szórakozást  minden‑
kinek,  hanem  azt  is,  hogy  a 
Bukovinai  Székely  Népdalkör, 
és az alakuló székely egyesület 
a jövőben is eredményesen tud‑
jon dolgozni az egész közösség 
érdekében.  Domonkos  Gyula 
ugyanis  a bál  elején bejelentet‑
te, hogy decemberben úgy dön‑
töttek, megmaradásuk és hagyo‑
mányaik  megőrzése  érdekében 
székely  egyesületet  alakítanak. 
A részletekről  a  március  8‑án, 
délután  4  órakor  sorra  kerülő 
összejövetelen  tájékoztatják  az 
érdeklődőket.  Arra  kért  min‑
denkit, minél nagyobb számban 
vegyenek  részt  ezen  a  megbe‑
szélésen,  és  segítsék  a  buko‑
vinai  székelyek  kultúrájának, 
hagyományainak  ápolásáért 
kifejtett  munkát.  A népdalkör 
Erdős  Borbála  vezetésével  elő‑
adta a népdalcsokrot, majd – jó 
szokásukat  idén  is  megtartva 
–  az  asszonykórus  által  elkez‑
dett  néptánchoz  mindjárt  csat‑
lakoztak a vendégek  is, és kez‑
detét  vette  a  világos  virradatig 
tartó,  vidám  mulatság.  A talp 
alá  való  muzsikát,  ugyancsak 
harmincötödik  alkalommal,  a 
bonyhádi Illés Anti és zenekara 
szolgáltatta,  és  idén  is  gondos‑
kodott róla, hogy a táncos lábú‑
ak véletlenül se bírják ki ülve a 
jó muzsikájukat. 
Az érdi székely bálnak azon‑

ban  van  még  egy  sajátossága, 
mégpedig  az,  hogy  bármilyen 

nagyszerû és harsány  is  a han‑
gulat,  éjfélkor  mindig  lehal‑
kul  a  hangos  muzsika,  elné‑
mulnak  a  hangszerek,  elcsen‑
desednek  a  mulatozók,  hogy 
először  a  Székely  himnuszt, 
aztán  Magyarország  nemzeti 
Himnuszát  együtt  elénekeljék. 
Ez a rendezvény talán legszebb, 
legmegrendítőbb  pillanata,  ami 
csodálatos  élményt  jelent  a 
résztvevőknek, és amit minden‑
képpen  érdemes  kivárni!  Mint 
ahogyan  tombolajegyeket  is 
szívesen  vásárolnak  a  bálozók, 
hiszen  ízlésesen  becsomagolt 

értékes  nyeremények  csábítot‑
ták  a  szerencséjükben  bízókat, 
izgatottan várták tehát a tombo‑
lahúzás pillanatait. 
Érd  legrégibb  báljára  idén  is 

a  tömeges  részvétel  volt  a  jel‑
lemző, de a vidám hangulatból 
az megállapítható, hogy az idei, 
35‑ik,  hagyományos  érdi  szé‑
kely bál is nagyszerûen sikerült, 
hiszen  a  hétköznapi  gondok 
elûzésére  most  is  jó  alkalmat 
kínált  a  barátokkal,  ismerősök‑
kel jó zene mellett eltöltött, kel‑
lemesen átmulatott éjszaka. 
  Bálint Edit

Egyesület alapítását is tervezik a bukovinai székelyek 

A harmincötödik farsangi bál

Kissé megtréfált bennünket az idei tél, olyannyira, hogy 
a farsangi idõszak is langymeleg, tavaszias idõjárást 
hozott, hótakaró és jégvirágok helyett. Igaz, ennek 
örülhettek a bálba igyekvõk, mert nem kellett a bun-
dás csizma meg a jó vastag pulóver sem, így a nagy 
estélyihez akár már otthon körömcipõbe bújhattak a 
hölgyek. Február 22-én a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központ idén is zsúfolásig megtelt mulatozókkal, akik 
immár a harmincötödik Kosaras székely bálon mulat-
tak virradatig.

A népdalkör elkezdte a táncot, majd bekapcsolódtak a többiek is, és kisebb szünetekkel, hajnalig ropták
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A Bukovinai Székely Népdalkör fellépése mindig élményt jelent a hallga-
tóságnak

Aradszki András köszöntötte a bálozókat, és jó szórakozást kívánt min-
denkinek

A bál ünnepélyes megnyitója elõtti bemelegítõ tánc

helyi társadalom

Felhívás Érd Közbiztonságáért  
és Tûzbiztonságáért Díjra

Az  Érd  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  adomá‑
nyozható  díjakról  és  kitüntetésekről  szóló  40/2011.  (VI.29.) 
önkormányzati rendelet értelmében Érd Közbiztonságáért és 
Tûzbiztonságáért Díj adományozható mindazoknak a szemé‑
lyeknek  és  közösségeknek,  akik  Érd  város  közbiztonsága  és 
tûzbiztonsága  fejlesztésének  érdekében  kiemelkedő  munkát 
folytattak,  valamint  megelőző  és  nevelő  tevékenységükkel 
hozzájárultak  a  város  közbiztonságának  és  tûzvédelmének 
fokozásához. 
Az Érd Közbiztonságáért  és Tûzbiztonságáért Díj  odaítélé‑

sére a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság tesz javas‑
latot.
A Sport,  Ifjúsági  és  Közrendvédelmi  Bizottság  javaslatokat 

vár a kitüntetendő személyekre!
A javaslatokat kérjük eljuttatni a Sport, Ifjúsági és Közrend‑

védelmi  Bizottságnak  címezve,  a  Polgármesteri  Hivatalba 
(2030 Érd, Alsó u. 1.).
A javaslatok benyújtásának határideje: 2014. március 7.

  Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság
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Vitathatatlan, hogy az élete 
középpontjában a birkózás áll. 
A magyar válogatott 48 kilósa 
szép sikereket ért el már az 
elmúlt évben is, ám a junior vb 
bronzérmese nem elégszik meg 
ennyivel. Az idén nem lehet 
más a célja, minthogy véglege
sen berobbanjon a nemzetközi 
élvonalba, a birokvetők elitjébe. 
Ezért dolgozik, s ezért edző
táborozott a közelmúltban az 
Egyesült Államokban, készülve 
az idei, nem kevés nemzetközi 
versenyre. 

Az Érdi Spartacus kitûnősé
gével, Dénes Mercédesszel 
beszélgettünk.

– Többször beszélgettünk 
már, de eddig még sosem kér-
deztem meg, hogy fér bele egy 
ilyen „kis emberbe” ennyi erő? 
Mert az látszik, hogy nem fotel-
ben üldögél naphosszat, s az is, 
hogy nem rántott levest eszik 
tejbegrízzel…

– Ahhoz, hogy erős legyen 
az ember, enni is kell. Nem 
mondom, hogy mindig sokat, 
de hogy táplálót, az biztos. 
Egyébként nem kell nagy tudo
mány ahhoz, hogy erőssé legyen 
valaki. A képlet egyszerû: rend
szeresen kell edzeni naponta 
háromnégy órát, lehetőleg éve
ken át.

– Ami az edzést illeti, abban 
bőven lehetett része ebben az 
elmúlt időben. Az Egyesült 

Államokban edzőtáborozhatott, 
ami nem kis dolog…

– Számomra volt öröm és 
meglepetés ez, mert eredeti
leg egy edző, Wöller Ákos és 
egy versenyző, Sastin Mariann 
ment volna a coloradói táborba. 
A tréner azonban nem tudott 
elutazni, így ketten mentünk 
Mariannal.

– Nem kis kaland.
– Izgalmas volt, s örültem, 

hogy magamra voltam utalva, 
mert nem csak a birkózást kell 
megtanulni, hanem azt is, hogy 
miként boldoguljon, s találja fel 
magát az ember váratlan hely
zetekben.

– Voltak ilyenek?
– Valójában nem. Elrepültünk 

Denverbe, onnan elmentünk 
Coloradóba, az amerikaiak 
egyik központi edzőtáborába.

– Mondják, hogy az maga a 
csoda…

– Közel járnak az igazság
hoz. Már a mérete is lenyûgöző. 
Háromszornégyszer nagyobb, 
mint a tatai tábor, s olyan a fel
szereltsége, hogy tényleg tátva 
maradt a szánk. A lényeg, hogy 
minden van, ami a tökéletes 
edzésmunkához kell.

– Gondolom, kiváló volt az 
ellátás is, így aztán gondjuk 
nem lehetett.

– Valóban nem volt, bár azo
kat a „matekórákat” szívesen 
elfelejtenénk.

– Azt hittem, sportolni mentek…
– Ez így is volt, ám mivel a súly

zókon mindent fontban jelöltek, 
az erőnléti edzéseknél állandó
an számolgatnunk kellett, hogy 
meglegyen a napi mennyiség. 
A végén már profik voltunk, s 
annyi súlyt emeltünk fel font
ban, hogy az azt a menynyiséget 
tegye ki kilóban, amennyit előírt 
nekünk az edző.

– Mondjon valamit az edző-
táborról…

– Egyetlen példát csupán: az 
egyik edzőteremben egyidőben 
hét szőnyegen tréningezhet
tünk, ami azért nem minden
napi. A lényeg, hogy nagyon 
hasznos volt, ráadásul váltott 
és minőségi edzőpartnerekkel 
készülhettünk. Nem egyszer 
volt példa arra, hogy fél órán át 
gyakoroltunk egyetlen mozdu
latot, egyetlen technikát, hogy 
az tökéletes legyen.

– Gondolom, a hazaérkezésük 
után pihenőt tartott.

– Azt éppenséggel nem, bár 
kényszerûségből ki kellett hagy
nom néhány napot.

– Mi történt?
– Ideggyulladást kaptam, egy 

hétig meg sem tudtam moz
dítani a nyakamat. Már azért 
sem, mert nyakmerevítőt kap
tam, amiben aztán sem edzeni, 
sem aludni nem lehetett… Hála 
Istennek, most már túl vagyok 
rajta, ezen a héten már edzhe
tek, ami kell is, mert március 
közepétől nem lesz megállás.

– Emlékszem, tavaly gond volt, 
hogy rövid időn belül túl sok ver-
senye volt, s nem tudott tökéle-
tesen felkészülni valamennyire. 
Gondolom, nem lép bele újra 
ugyanabba a folyóba…

– Úgy tartja a mondás, hogy 
kétszer nem is lehet, bár három 
csúcsformát az idén is kell 
hozni. Előbb áprilisban, ekkor 
lesz Finnországban a felnőtt 
Európabajnokság. Két hónap
pal később rendezik meg a 
juniorok Ebjét, augusztusban 
pedig ennek a korosztálynak 
a világbajnokságát. Ja, s hogy 
el ne felejtsem…  A sort már
ciusban kezdjük, amikor Világ 
Kupára utazunk Tokióba. Ez 
is fontos lesz, nem akármilyen 
mezőnnyel.

– Japán hónapról hónapra, 
évről évre izgalmasabb lehet 
a sportolók számára. Bár még 
messze van, de hat év múlva ott 
rendezik majd az olimpiát.

– Ott bizony, s akkor is csak 
26 éves leszek.

– Ideális kor ez egy sportem-
bernek.

– Igen, s én ott szeretnék 
ideális formában lenni. Ez per
sze nem zárja ki, hogy a két év 
múlva sorra kerülő riói olimpiá
ra ne figyelnék maximálisan.

 Róth Ferenc

Azok a kilók…
Mercédesz elmondta, hogy az átlagosan 53 kilós testsúlyából 
ötöt ad le a versenyek elõtt, tehát a súlyának mintegy tíz szá-
zalékát veszíti el… Könnyen fogy, szinte napra, órára pontosan 
tudja, mikor mit kell csinálnia, hogy a mérlegelésnél pontosan 
48 kilót, vagy kicsivel kevesebbet mutasson az egyik legnehezebb 
ellenfél, a mérleg.

Azután már „csak” birkózni kell…

Mozgalmas év után, ugyanilyen elõtt Dénes Mercédesz

A csodák táborában, Coloradóban

Dénes Mercédesz a „csodák kapuja” elõtt

A szurkolók és a játékosok nagy 
örömére véget ért a téli holtsze
zon és március első hétvégéjén 
a tavaszi fordulókkal kezdetét 
veszi a pontvadászat a minél 
jobb bajnoki helyezés elérése 
érdekében. Természetesen ezt 
megelőzően egy több hetes 
erőnléti felkészülésen és számos 
felkészülési mérkőzésen van
nak túl az Érdi VSE labdarúgói. 
Erről az időszakról kérdeztük 
Limperger Zsolt vezetőedzőt 
– de a bajnokságban elvárt sze
replésről is kikértük a vélemé
nyét.

– A bajnokság tavaszi forduló
ira január 13án kezdtük meg a 
felkészülést és két héttel később 
már felkészülési mérkőzések 
sorát kezdtük el játszani. Az 
általam elképzelt munkát mara
déktalanul sikerült elvégezni. 
Nehezítette a helyzetünket, 
hogy elég sok sérültünk volt 
– még őszről áthúzódva –, akik 
csak később tudtak bekapcso
lódni a felkészülési munkába. 
Úgy vélem, hogy a felkészülé
si mérkőzésen látottak alapján 
–melyből azonban hiba volna 
messzemenő következtetéseket 
levonni sikerült a csapatot úgy 
felkészíteni, hogy bizakodva 
tekinthetünk a bajnoki fordulók 
elé. A kilenc felkészülési mér
kőzés közül csak az NB IIIban 
szereplő Monortól szenved
tünk vereséget és az ESMTKval 
játszottunk döntetlent, míg a 
Diósd, Iváncsa, Velence, Tordas, 
Budafok, Csepel, Taksony csa
patai ellen győztesen hagytuk el 
a pályát. A közös munkát meg
könnyítette, hogy az alapcsapat
ban nem történt változás. Egy 
játékos távozott – Dobray Zsolt 
– és egy játékos érkezett – Kulin 
Attila, Biatorbágyról. A lényeg, 
hogy a keret 80%a végig csinál
ta a felkészülést és csak Ország 

P., valamint Gyurácz B. volt 
kénytelen hosszabbrövidebb 
időt kihagyni.

– A céljaink nem változtak. 
Az elvárás az első három hely 
valamelyikének a megszerzése. 
Azt a játékstílust, amit ősszel 
elkezdtünk kialakítani, tovább 
szeretnénk finomítani és továb
bi elemekkel gazdagítani. Bár 
mindig csak az előttünk álló 
mérkőzésre koncentrálunk, 
látni kell, hogy az első hat for
dulóban akár a bajnokság vég
kimenetele is eldőlhet. Az első 
tavaszi fordulóban a 4. helyen 
álló Biatorbágy csapata ellen 
játszunk, aki ősszel csak tőlünk 
szenvedett vereséget, majd a 
harmadik helyezett Vecsés csa
patához látogatunk, utána pedig 
az ötödik helyen álló Tura láto
gat Érdre – remélhetőleg az Ercsi 

úti pályára. A hatodik forduló
ban a listavezető, tőlünk egy 
ponttal többet szerző Vác lesz 
a vendégünk. Természetesen a 
csoport többi tagját sem szabad 
lebecsülni, mert ez könnyen 
megbosszulhatja magát.

– A bajnoki rajtot kellő ver
senydrukkal, de nyugodt lelkiis
merettel várjuk. Bízunk benne, 
hogy az elvégzett munka meg
hozza az elvárt eredményt és 
szurkolóinknak az őszihez 
hasonlóan sok örömet fogunk 
szerezni. A Biatorbágy elleni 
mérkőzésre március 2án vasár
nap fél háromkor Budaörsön 
kerül sor. A hazai pályaválasz
tású mérkőzéseink az időjárás 
függvényében vagy az Ercsi 
úti sportpályán, vagy a diósdi 
mûfüves pályán kerülnek meg
rendezésre. Harmat Jenő

Ismét útjára indul a labda

Felkészülési mérkõzésen Érdi VSE- ESMTK 1-1
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Gazdag-Horony 
Bernadett vagyok, 
az érdi Helen Doron 
English Nyelvisko-

14 éve dolgozom 
nyelvtanárként, eb







magasan képzett tanárokkal dolgoz

és szívvellélekkel szeretik a munkáju


ativitás, gyermekközpontúság és a 



Szeretettel várunk mindenkit ta

éves korig, és nyári táborainkba 4 

Tel: Email:
A nyelviskola címe:

Weboldal:
Facebook:
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www.gyerekangol.hu

Angol nyelvoktatás gyerekeknek
3 hónapos kortól 19 éves korig

Helen Doron
angollal egészen
a nyelvvizsgáig!
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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!

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.

017 ÍZELÍTŐ ZEMPLÉN SZÉPSÉGEIBŐL

Akciós ár:
23.090 Ft

Listaár: 
46.180 Ft

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

Töltse pihenését 
a Magita Hotelben! 
2 éjszaka szállás 2 fő 
részére Svédasztalos 
reggelivel és 5000 Ft 
értékű éttermi
fogyasztással.

043 3 ÉJSZAKA A JAGELLO HOTELBEN

Akciós ár:
20.000 Ft

Listaár: 
40.000 Ft1124 Budapest, Jagelló út 38. 

Telefon: +36-1-248-27-80

3 éjszaka szállás 2 fő 
részére a Jagello Hotel-
ben (Bp.,XII.) bőséges 
büféreggelivel, ingyenes 
Wi-fi és parkolási 
lehetőséggel.

076 AJÁNDÉKKÁRTYA A LAGUNA ÉTTEREMBE

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

La Guna Étterem és Mori Sushi
Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 47. 
Asztalfoglalás: (1) 787-95-22 
E-mail: asztalfoglalas@
la-gunaetterem.hu 

Ajándékkártya
a Laguna étterembe 
4 fő részére, étel és 
italfogyasztással. 

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

Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel!5-6-
7 légkamrás ablakok. Bontás-beépítés-
párkányozás-helyreállítás.Garancia! Tel: 
06 70 604 9044 06 30 852 6791

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Azonnali kezdés! Vezetõ ingatlan-
iroda IX, XX, XXI és XXII. kerületbe 
kiváló keresettel, ingyenes képzéssel 
ingatlanközvetítõket keres!  
regio4@tippingatlan.hu

Nemzetközi orvostechnikai eszközöket 
gyártó és forgalmazó cég diósdi gyárába 
HAGYOMÁNYOS ÉS CNC GÉPKEZELÕ 
(MARÓS és ESZTERGÁLYOS) munka-
társakat keres. Elvárások:minimum 3 
éves szakmai tapasztalat; programo-
zás területén szerzett tapasztalat elõny. 
Fényképes önéletrajzokat az ag@bio-
tech-medical.com e-mail címre várjuk.

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

ÁLLAT

Konyhakész háztáji sárga csirke 
1500 Ft/db, tömött májkacsa 5-6 kg 
7000 Ft/db, tyúk 3,5 kg 2500 Ft/db, 
kakas 4,5 kg 3500 Ft/db szállítva! T:06 
30 532 6507

ANTIK-RÉGISÉG

AUTÓBONTÓ











BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉPÍTÕANYAG

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

FELVÁSÁRLÁS

Kimagasló áron vásárolunk antik 
bútorokat, festményeket, régi már-
kás órákat pl.Rolex, Schaffhausen 
stb, Herendi szobrokat, étkészleteket, 
körpecsétes Zsolnai tárgyakat, ezüst 
cukordobozokat, gyertyatartókat, ipari 
ezüstöt, brilles ékszereket, hagyatéko-
kat, aranyat. 06-30/944-8539   
szondigaleria@freemail.hu Teréz krt.10

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GARÁZS

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

GYÜMÖLCSLÉ

IDÕSEK OTTHONA

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

INGATLAN

Pécs, Bródy Sándor u. 84nm, 
500nm-es telek,családi ház eladó, BP v. 
pécsi lakás beszámítható. Ár:15.9 mill. 
+36306811441    
www.ingatlan.com/20579626

XXII. kerületben, Rózsakerten, 3 lakó-
helyiséges, jó állapotú, második emeleti 
lakás eladó! Irányár: 10.500.000 Ft Tel: 
06-70/209-0578

XXII. kerületben, Gézavár utcánál, 
2 szobás, felújítandó ikerház eladó! 
Irányár: 15.900.000 Ft Tel: 06-70/209-
0578

















Családi ház eladó Érd, Rába utcában, 
150 N-öl telken, 2 szobás. T:06 30 
369 7255

Eladó, kiadó ingatlanok értékesítése 
gyorsan, 2 % jutalékért. T:06 70 665 
9072

INGATLANT KERES

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

JÁRMÛ

KERT

Szabolcsi nyg. mg szakember vállal 
Érden szakszerû metszést, permetezést, 
fatrágyázást, fakivágást, veszélyest is, 
bozótirtást, kerttakarítást elszállítással, 
kertásást, rotázást. T:0620 312 7676

Marhatrágya, gombatrágya, fekete 
föld, virágföld, sóder, homok, egész 
évben rendelhetõ! T:06 30 5611 569

Metszést, permetezést, nagy tavaszi 
kert rendbetételt vállalok. T:06 70 526 
9535

KIADÓ

Érdligeten családi házban külön bejá-
ratú 2 szobás lakás, jó közlekedéssel 
1-2 felnõttnek kiadó 40 E Ft+rezsi. T:06 
30 986 2902

Érdligeten jó közlekedéssel csalá-
di 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

Bútorozott összkomfortos lakás 
különálló épületben kocsibeállási 
lehetõséggel kiadó. T:06 30 486 8870

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

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

























KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közle-
kedéssel ügyfeleink részére a belváros-
ban (I-XIV. kerületekben). Hívja a 70-
627-3436 számot és segítünk gyorsan 
kiadni lakását!

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

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

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

KÖNYVELÉS

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

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS









MUNKÁT VÁLLAL

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

OKTATÁS

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

Angol szinten tartó társalgás haladók-
nak. T:06 20 925 5288

PARKETTÁZÁS

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

RUHAJAVÍTÁS

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

SZABÓ

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS













TÁRSKERESÕ

Szépkorúak zenés délutánja minden 
páratlan héten, vasárnaponként 15-20 
óráig a Marci presszóban. Érd, Kossuth 
u. 106.T:06 20 311 5156

TV JAVÍTÁS

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátor, elzáró csere 
javítás mosó és mosogatógép bekötés.
Fürdõszobák teljeskörû kivitelezése 06 
70 642 75 26
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Még a buxtehudei kiesést sem 
lehetett kiheverni, hiszen a Győr 
elleni mérkőzések mindenre 
jók, csak éppen búfelejtésre 
nem. Pár figyelemreméltó peri-
ódust leszámítva nem is jutott 
több a narancssárgáknak a baj-
nok otthonában, ám végre volt 
idő rendezni a sorokat, majd-
nem egy hét állt rendelkezésre a 
csorba kiköszörülésére. Duplán 
is volt mit kijavítani, hiszen a 
Fejér megyeiek lassan hagyo-
mányosan az ÉRD mumusai. 
Zsinórban három győzelemnél 
járt ugyanis az FKC Szabó Edina 
csapata ellen. Célegyenesbe for-
dult az alapszakasz és a fel-
sőházi tagság bebiztosításához 
ez a találkozó és a papírforma 
bejövetele szükségeltetett.

Kissé kapkodva kezdődött a 
meccs hazai szempontból, Kiss 
Éva kapufára tolt egy lövést, 
majd Tilinger Tamara talált 
be a szélről. Janurik Kinga is 
védéssel kezdett, de a táma-
dásban előforduló hibákat nem 
tudta kompenzálni. A rossz 
kezdés végül csupán szûk öt 
percig tartott, el is kezdte a fel-
zárkózást, majd fordított is az 
ÉRD. A labdaeladásokat mind-
két fél könyörtelenül büntet-
te, ellenben az emberelőnnyel 
– Vaszari Virág tört be bátran 
és találta meg az érdi falban 
a pontatlanságot, hátrányból 
egyenlítve. A büntetőpárbajból 
viszont a hazaiak jöttek ki job-
ban, Tilinger Tamara ugyanis 
a lécre ejtett, Wolf Alexandra 
viszont hibátlanul trükközött, 
második hetesét is gólra váltva. 
A válogatott Kiss Éva harmad-
szorra már nem hagyta, hogy 
kibabráljanak vele, de lélektani 

fölénybe nem kerültek a vendé-
gek. Sőt, a Janurik Kinga védé-
se utáni pontos indítást Schatzl 
Nadine kíméletlenül kihasz-
nálta – kétszer egymás után. 
A folyamatosan terebélyesedő 
érdi előnyt látva időt kért a nor-
vég mester, amivel megtorpant 
a lendület. Nem a kapusoké, 
akik bravúrt-bravúrra halmoz-
tak. A válogatott szempontjá-
ból is fontos poszt lesz a háló-
őröké, így komoly bizonyítási 
esély nyílik mindenki előtt, aki 
meg akarja kapni a lehetőséget 
a frissen kinevezett szövetségi 
kapitánytól, Németh Andrástól. 
Janurik Kinga meg is próbál-
ta felhívni magára a figyelmet. 
Hosszú, tízperces gólcsendet 
tört meg Kazai Anita, amivel 
izgalmassá tette az első félidő 
hajráját. A padlóról próbált fel-
tápászkodni a Fehérvár, és bár 
nem ment zökkenőmentesen, 
ezt leginkább Janurik Kinga 
akadályozta meg Emberovics 
Míra ziccerénél. Tilinger Tamara 
megint kitûnt társai közül a ven-
dégek soraiból, amivel lőtávolon 
belülre került az NB I hatodik-
ja. Alja Koren ejtésére jöhetett 
volna még válasz, de a hosszú 
támadásból még lövés sem lett, 
csak egy időntúli szabaddobás, 
ami a kapufán csattant.

Ami ezután következett, arra 
talán kevesebben számítottak, 
ám nem kérdés, hogy sokan 
reménykedtek benne a lelátón. 
Az ÉRD ugyanis ritmust váltott, 
és az eddigi remek védekező 
teljesítmény mellé pontosabb 
támadójáték is társult. Nem 
lehet eleget említeni Janurik 
Kingát, aki duzzadt az önbi-
zalomtól, egyszerûen őrület-

Meggyõzõ gyõzelmek a Városi Sportcsarnokban

Semmibõl jött kiütések
be kergette a fehérváriakat. 
Jöhetett átlövés, vagy próbál-
kozás szélről, képtelenség volt 
túljárni az eszén. Még nem 
nőtt elég gyorsan a különbség, 
bár így is megnyugtató volt 
az előny, Szabó Edina próbálta 
rendezni még jobban a táma-
dások koordináltságát. Az ÉRD 
három húzóembere, Klivinyi 
Kinga, Kovács Anna és Schatzl 
Nadine aztán komolyan meg-
tolta a hazaiak szekerét, a hir-
telen 18-10-re nőtt különbség 
teljesen megzavarta a Jensen-
gárdát. Klivinyi Kinga maradt 
lendületben, és még az utolsó 
tíz perc előtt Szekeres Klára 
gólja elhozta a felülmúlhatatlan 
örömöt, a kiszámolást. Nem 
kizárt, hogy valóban szívesen 
bedobták volna a törülközőt a 
vendégek, ám hátra volt még 
számukra 12 gyötrelmes perc. 
Annál szebb volt ez a hazaiak-
nak, akik végül örömjátékká tet-
ték ezt a periódust. Az FKC már 
annak is örült, ha néha befért 
tíz gól alá. Horváth Bernadett 
találatával nyolcra csökkent a 
differencia, ám az ÉRD nagyon 
motiváltan játszott, a lehető 
legnagyobb különbséggel akart 
nyerni. Hozzá kell tenni, hogy 
az emberfeletti kapusteljesít-
mény és védekezés erre is pre-
desztinálta a csapatot. A végén 
még egy 3-0-s roham volt a ven-
déglátókban, így valódi kiütés-
sel feledtette az utóbbi, ború-
sabb heteket. A meggyőző, és 
ellentmondást nem tûrő siker, 
valamint a Vác veresége ráadá-
sul biztossá tette, hogy az ÉRD 
zsinórban harmadik évben 
végez a legjobb négy között a 
bajnokságban. És ez nem lehet 
véletlen… 

ÉRD – Fehérvár KC  
28-17 (11-8)
Érd, Városi Sportcsarnok, 800 
néző
Játékvezetők: Tomecskó-
Hunyadi Tamás, Unyatinszki 
Tamás
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Török 
Petra, Schatzl Nadine 4, 
Triscsuk Krisztina 2, Kovács 

Anna 3, Szara Vukcsevics 1, 
Szekeres Klára 2, Kisfaludy 
Anett 1, Klivinyi Kinga 4, Wolf 
Alexandra 2 (2), Oláh Nóra 
2 (2), Alja Koren 6, Bognár 
Barbara 1
Vezetőedző: Szabó Edina
FKC: Trimmel Brigitta, Kiss 
Éva, (kapusok), Azari Fruzsina 
1, Májer Krisztina, Vaszari 
Virág 1, Tilinger Tamara 4, 
Horváth Bernadett 3, Becséri 
Kitti, Kuhinkó Vivien 1, 
Hajduch Csenge 1, Siti Eszter 2, 
Herr Anita, Mayer Szabina 1, 
Kazai Anita 1, Emberovics Míra 
1, Nuria Benzal 1
Vezetőedző: Pal Oldrup Jensen
Hétméteresek: 5/4, ill. 1/0
Kiállítások: 4, ill. 8 perc

…mint ahogy az sem, hogy 
a Viharsarokból általában vesz-
teni járnak Érdre. A soros baj-
noki ellenére azonban volt még 
figyelemreméltó esemény, Balog 
Beáta ugyanis az MTK-Budapest 
csapatában folytatja pályafutá-
sát, a fővárosiak kérésére. Az 
idei szezonban 49 gólt szerző 
balszélső 2009 óta szolgálta az 
együttest, az élvonalba jutásnak, 
valamint az eddigi hangos sike-
reknek is letéteményese volt.

Janurik Kinga tovább szár-
nyal! A Békéscsaba nem örült 
ennek a hírnek annyira, habár 
Bakó Botond együttese nem 
kezdett rosszul. Főleg Walfisch 
Mercédesz tudta kihasználni a 
kínálkozó esélyeket, míg hazai 
részről főleg Kovács Anna és 
Triscsuk Krisztina próbálkozott 
– még nem elegendő hatásfok-
kal. Volt oka Szabó Edinának 
időt kérni a 12. percben, ami 
átmenetileg jó útra terelte a 
hazaiak játékát. A lila-fehérek 
szívósan küzdöttek és verték 
vissza a támadásokat, ráadásul 
Veress Zsuzsanna sem fogott 
ki rossz napot. Kemény véde-
kezés, ám mégis tiszta játék 
jellemezte a mérkőzést, a mind-
össze hetedik NB I-es összecsa-
pásukon tevékenykedő játékve-
zető hölgyek legritkább eset-
ben büntettek. Az Előre még 
úgy is jól tartotta magát, hogy 
az első félidőben az átlövőkön 
és az irányítón kívül nem lőt-

tek máshonnan gólt, valamint 
egyik kulcsemberük, Leposzava 
Glusica hiányzott. A pihenő 
előtt még Triscsuk Krisztina 
talált be, a hátralévő harminc 
perc viszont a legkevésbé sem 
volt lefutott.

Gondolták ezt sokan, ám 
a történelem – mégpedig a 
közelmúlt – ismételte önma-
gát. Oguntoye Viktória állt be 
a kapuba. Fokozatosan növe-
kedett az előny, míg a Csaba 
a 37. percben Szögi Tímeát is 
elvesztette, és az addig csapa-
ta legjobbjaként tevékenykedő 
Walfisch Mercédesz sem tudott 
sokat hozzátenni a meccshez. 
Amikor Klivinyi Kinga megsze-
rezte a huszadik érdi gólt, már 
sejthető volt, sínen van a meccs, 
közel a két pont. A harcos, kon-
centrált, egymásért küzdő érdi 
csapat egy pillanatra sem lan-
kadt, szorgos munkával őrölte 
fel, törte meg ellenfele ellenál-
lását, csakúgy, mint négy nap-
pal korábban. Klivinyi Kinga 
kiváló szériája, majd Bognár 
Barbara gólja után ismét közel 
került a számolás lehetősége. 
A hajrában Szabó Edina új vari-
ációs lehetőséget is kipróbált, 
Wolf Alexandra pedig ügyesen 
találta fel magát a falban, továb-
bi gólokat szerezve, ám végül a 
tízgólos különbség éppen nem 
jött össze. 

Az ÉRD két parádés teljesít-
ménnyel lepte meg magát és a 
szurkolókat, és a kevésbé sike-
res időszak után ismét jelezte 
erejét, így a hátralévő két for-
dulóban a Dunaújváros okkal 
tarthat harmadik helye elvesz-
tésétől. 

 
ÉRD – Eubility Group Békés
csabai ENK SE 29-20 (14-12)
Érd, Városi Sportcsarnok 1300 
néző
Játékvezetők: Õri Erika, Szalay 
Zoltánné
 ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Török 
Petra, Schatzl Nadine 2, 
Triscsuk Krisztina 6, Kovács 
Anna 5, Szara Vukcsevics, 
Szekeres Klára 1, Kisfaludy 

Anett, Klivinyi Kinga 5, Wolf 
Alexandra 4 (2), Oláh Nóra 
1 (1), Alja Koren 2, Bognár 
Barbara 3
Vezetőedző: Szabó Edina
Békéscsaba: Veress Zsuzsanna, 
Sipeki Flóra, Terenyi Bianka 
(kapusok), Hanczvikkel 
Zsanett 1, Gávai Szonja, 
Tóth Kata 3, Török Gabriella, 
Olha Nikolayenko 2, Csáki 
Viktória 1, Diószegi Nikolett, 
Szabó Valéria 2, Szögi Tímea 
3, Dombi Luca, Walfisch 
Mercédesz 4, Kelemen Éva 1, 
Barján Bianka 3 (1)
Vezetőedző: Bakó Botond
Hétméteresek: 4/3, ill. 2/1
Kiállítások: 2, ill. 4 perc

 
A 21. forduló előrehozott mér-
kőzésén:
Győri Audi ETO KC – Ipress 
CenterVác 27-21 (14-10)
 
A 20. forduló további mérkő-
zésein:
DVSCTVP – FTCRail Cargo 
Hungaria 25-36 (12-20)
Ipress CenterVác – Fehérvár 
KC 21-27 (12-15)
Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC – Győri Audi ETO 
KC 13-44 (6-24)
Eszterházy KFSCGlobál Safe 
– MTKBudapest 21–22 (9–12)
Dunaújvárosi Kohász KA – 
Siófok KCGalerius Fürdő 
36–23 (20–10)

 
Tovább folytatódik a heti két-

meccses terhelés az ÉRD szá-
mára. A Magyar Kupa negyed-
döntőjében az FTC-Rail Cargo 
Hungaria érkezik az érdi Városi 
Sportcsarnokba. A legújabb 
hírek szerint Kersch Ferenc, a 
Magyar Kézilabda Szövetség 
megbízott főtitkára elrendelte 
az összecsapás elhalasztását, 
amely ellen a klub fellebbezést 
nyújtott be. A meccs eredeti 
időpontja február 26. (lapzár-
tánk után) volt. A bajnokságban 
legközelebb március 1-én, az 
MTK-Budapest otthonában az 
Elektromos Sportcsarnokban 
lép pályára az ÉRD 18 órai kez-
dettel.

 Szarka András

Schatzl Nadine átlövõi erényeket is csillogtatott a Fehérvár ellen

Helyben készült glutén-, tej- és cukormentes
tortaszeletek, aprósütemények, rendelésre 
egész torták, paleokenyér és paleo alapanya-
gok széles választéka.
A tejtermékeket kókusztejszínnel, a margarint kókuszzsírral 
helyettesítjük. Az édes íz eléréséhez eritritolt használunk, ami 
egy természetes édesítőszer. Süteményeinket maglisztekkel 
(len, tökmag, szezám, mandula, mák) készítjük.

Termékeink 100%-ban ízfokozó és tartósító-
szer-mentesek. Minden süteményünket, paleo-
kenyerünket fogyaszthatják cukorbetegek, tej- 
és gluténérzékenyek, fogyókúrázni vágyók és
egészségesen táplálkozók!

Paleo Cukrászda

“Gyógyulásotokat
a táplálkozásotokban

keressétek!”
(Hippokratesz)
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