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Rend a temetõben
A behajtás korlátozásával védik a temetõ nyugalmát és a kegyeleti jogot.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Farsang a Gárdonyiban

Házi bekötések
Még lehet igényelni önkormányzati támogatást
a házi hálózat kiépítéséhez.

Zöld Fórum
A csatornázás során felszabaduló szennyvíztárolók hasznosításáról tartottak elõadást.

Tízgólos gyõzelem
Hozta a kötelezőt az ÉRD, így készülhet az
alapszakasz harmadik helyének eldöntésére.

Ezen a szombaton pompás bálteremmé varázsolták a zsibongót: az iskolapadok
vendégváró asztalokká alakultak, hogy az esti órákban gazdagon megterítve várják
a bálozókat az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumban, ahol március
1-jén tartották a szülõk-nevelõk jótékonysági farsangi bálját.
12. oldal

Elõadás az érzelmi intelligenciáról Érdi futók
A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja – ezzel az
idézettel zárta rendkívül
érdekfeszítõ és szórakoztató elõadását Uzsalyné
Pécsi Rita pedagógus és
neveléskutató, aki február 19-én, az Ága-Boga
Nagycsaládosok
Érdi
Egyesülete meghívására
az érzelmi intelligencia
fejleszthetõségérõl és
annak módszereirõl számolt be népes hallgatóságának az érdi baptista
imaházban.
7. oldal

Nagy sikernek örvendett
a Farsangi Fánkfutás: az
ötletes jelmezekbe öltözött felnõttek és kicsik
örömmel vettek részt a
hagyományteremtõ rendezvényen. Az ígéretek
szerint lesz folytatás is!

11. oldal

TAVASZI AKCIÓ
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A behajtás korlátozásával védik a temetõ nyugalmát és a kegyeleti jogot

Szigorúbb látogatási rend

az érdi temetõben

Szigorítja a temetői látogatás
rendjét az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (ÉKFI). Mint
Grabovszky Ildikótól, az ÉKFI
temetői és piac részlegének
vezetőjétől megtudtuk, csak az
idősek és mozgáskorlátozottak
hajthatnak be ezentúl a temető
területére.
– A gyalogosok az Ercsi úti
és Júlia utcai kapukat egyaránt
használhatják. A gépjármûvel
érkezők közül csak a mozgáskorlátozottakat és az időseket tudjuk beengedni. Õk a Júlia utcai
kaput használhatják – mondta
érdeklődésünkre a részlegvezető, hozzátéve: a 31/1999‑es
(többször módosított) önkormányzati rendelet kimondja,
hogy a temetőbe gépjármûvel és
segéd-motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos, kivéve

az engedéllyel munkát végző
vállalkozókat, a mozgáskorlátozottakat és a nyugdíjasokat.
– Ezt a szabályt mostantól
kezdve mindenképp betartatjuk,
mivel egyre több a panasz az
autósokra, akik nem tartják be
a temető kegyeleti rendjét. Nem
a megfelelő módon közlekednek, megzavarják a temetéseket,
behajtanak a szûk utakra, megrongálva a sírköveket. Emellett
sok az illegálisan elhelyezett szemét és a lopás is. Nemcsak a
virágokat, koszorúkat lopják el,
hanem – a rendőrséghez, illetve a
hozzánk érkező bejelentések szerint – eltûnnek értékes kővázák,
szobrok, gyertyák is. A temető
rendjét azzal is védeni kívánjuk,
hogy a behajtó gépkocsik rendszámát, az érkezés és távozás
időpontját is regisztráljuk – fûzte
hozzá Grabovszky Ildikó, aki kéri
a temetőlátogatók megértését a
megváltozott rend miatt.
– Bizonyára sokaknak jelent
kellemetlenséget, hogy nem
hajthatnak be gépkocsival a
temetőbe. Kérem, tartsák szem
előtt, hogy ez az intézkedés a
kegyeleti jogok megvédését,
illetve a temető rendjét, nyugalmát szolgálja – hangsúlyozta a
részlegvezető.
Fontos megemlíteni azt is:
tavasz folyamán a kerítés folytonossági hiányait is megszüntetik, így a temetőbe csak a
„hivatalos” kapukon keresztül
tudnak ki-be járni a látogatók.
Mint megtudtuk, véget ért a
sírhely-nyilvántartás számítógépes feldolgozása, így a számítógépes rendszer segítségével az
ÉKFI értesíteni tudja a hozzátartozókat, ha a sírhely megváltása
lejárt.
– Régi temetőről lévén szó,
vannak olyan sírhelyek, amelyeknél nem tudjuk, ki azok
gondnoka, hiszen gyakran
a hozzátartozók is elhaltak.
Ezekben az esetekben a sírnál
feltüntetett táblán közöljük, ha
lejárt a megváltás – zárta szavait
Grabovszky Ildikó.

Ádám Katalin

Meghívó

Meghívó

az Óváros – Érdligeti
Településrészi Önkormányzat
(1. és 5. választókerület)

az Érdligeti – Kutyavári
Településrészi Önkormányzat
(6. és 8. választókerület)

2014. március 10-én
(hétfőn)
18:00 órakor
kezdődő ülésére

2014. március 12-én
(szerdán)
18:00 órakor
kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Bolyai János
Általános Iskola
(2030 Érd, Erzsébet u. 24.)
ebédlő

Az ülés helye:
Érdligeti
Általános Iskola
(2030 Érd,
Diósdi út 101.)

A szerző felvételei

A rongálások, lopások, illegális szemetelõk miatt szigorítják a temetõi látogatás
rendjét: mostantól csupán a temetõben munkát végzõ vállalkozók, a mozgáskorlátozottak és a nyugdíjasok hajthatnak be gépkocsival, õk is csak a Júlia
utca felõl. Tavasszal megjavítják a kerítést is, így a jövõben csak a kapukon át
közlekedhetnek a látogatók.

Az Ercsi út felõli bejáratot csak a gyalogosok használhatják

A kegyeleti jogok védelmében szigorítják a behajtási rendet, és regisztrálják a beengedett gépkocsikat

Közlemény

Szégyen
Mint Jászkisér szülötte, akinek minden felmenője Jászki
séren született, a leghatározottabban visszautasítom Magyar
Levente volt SZDSZ‑es polgármester minapi rasszista, ostoba
és minden jó érzésû embert felháborító kijelentését, miszerint a jászsági családok genetikailag problémásak. Családom
és valamennyi jászsági és onnan elszármazó ember nevében
tiltakozom ez ellen az aljas provokáció ellen! Szégyen és
gyalázat, hogy megtörténhetett.
Felszólítom Magyar Leventét, hogy a baloldali pártok kampányrendezvényén elhangzottak miatt távozzon a magyar
közéletből! Felszólítom a rendezvényen szintén jelen lévő
és ott e kijelentés kapcsán hallgatásával egyetértését adó
Szekeres Imrét, az MSZP képviselőjelöltjét és Bajnai Gordont,
az Együtt 2014 társelnökét, hogy nyilvánosan ítéljék el
Magyar Levente kijelentését!
Amennyiben ezt nem teszik meg, úgy tanúbizonyságát
adják annak, hogy az általuk képviselt pártok magukénak
vallják ezt az ocsmány, rasszista gondolkodást, és akkor
nekik nincs helyük a magyar közéletben.
Azt kérem a magyar baloldal becsületes, jó érzésû, jó akaratú tagjaitól, szimpatizánsaitól, hogy azokat, akik hangot
adnak az ilyen gyalázatos gondolatoknak, és teret engednek
ennek a rasszista provokációnak, vessék ki maguk közül!
T. Mészáros András
polgármester

Fontos telefonszámok
Mentők

104

Tűzoltóság

105

Rendőrség

107

Érdi Polgárőrség

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

A polgármester
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelentkezés a 23/522-313 telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SEGESDI JÁNOS
20/572-0467
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előzetes
egyeztetés után minden hét keddjén 9–11 óráig a
Polgármesteri Hivatalban
TÓTH TAMÁS
23/522-369
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előzetes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri
Hivatalban

A képviselôk fogadóórája:
1. 

ANTUNOVITS
ANTAL
20-/363- 8498
Folyamatos,
mindig elérhe
tõ, Alsó u. 91.

2. 

MÉSZÁROS
MIHÁLY
30/537-3997
Telefonos
megbeszélés
alapján az Összefogás
Egyesület Székházában,
Alsó u. 8.

3. 

9. 

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

10. 

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

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

4. 

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

5. 

DR. VERES
JUDIT
30/962-6292
Telefonos
egyeztetés
alapján minden hónap
harmadik hétfõjén 18–19
óráig a Polgárok Házá
ban.

12. 

SZABÓ
BÉLA
20/946-4924
Telefonon tör
ténõ egyeztetés alapján bármikor a
Parkvárosi Közösségi
Házban, Bajcsy-Zs. u.
206–208.

TEKAUER
NORBERT
20/914-4037
Telefonon
történõ egyez     
tetés alapján.

6. 

KOPOR
TIHAMÉR
30/211-1963
Minden
hónap elsõ
hétfőjén 17–18 óráig a
Jószomszédság Könyv
tárban, Sárd u. 35.

7. 

DONKÓ
IGNÁC
20/571-1063,
23/372-754
Telefonos
egyeztetés alapján
bármikor rendelkezésre
áll.
TÓTH
TAMÁS
23/522-369
Alpolgármes
teri és képviselői fogadóóra előzetes
telefon bejelentés alapján
a Polgármesteri Hiva
talban.

8. 

tés után.

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

     

CSÕZIK
LÁSZLÓ
30/268-3852,
csozik@gmail.
com.
Telefonon vagy e-mailen
történõ bejelentkezés
alapján.

     

JAKAB
BÉLA
30/337-5454
Hétfõnként 15
és 17 óra kö
zött, telefonon történõ
egyeztetés után.

    

tés után

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

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS
országgyűlési képviselő

Érdi Rendőrkapitányság

06-23/365-007

Közterület-felügyelet

06-80/204-571

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

Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

06-23/365-132

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

Csatornabekötés: amit nem érdemes Húshagyótól torkosig

az utolsó pillanatra hagyni

A szerző felvétele

Jó két hónapja, hogy megkezdõdtek Érden a tömeges csatorna-rákötések. Simó
Károly, a társulat elnökhelyettese arról beszélt lapunknak, hogy állnak most ezek a
munkák, milyen önkormányzati támogatást vehetnek igénybe a rászorulók a belsõ
bekötés kiépítéséhez, és miért érdemesebb mihamarabb rákötni, nem pedig az
utolsó pillanatig – azaz április végéig – várni.

Köztéri átemelõ áramkábelét fektetik a Kossuth Lajos utcában február végén
Körülbelül két hónap telt el
azóta, hogy Érden átadták a
csatornahálózatot és megkapták
a lakók a rákötési engedélyt.
Január-februárban több ezren
csatlakoztak a közcsatornához – főleg azok, akik rendszeresen szippantattak –, de
a tizenhétezer rákötéstől még
messze járunk. Van, aki azért
nem kötött rá eddig, mert nem
kell fizetnie a szennyvíz elviteléért (nem zárt rendszerû az
emésztője), és az utolsó pillanatig kivár, mások azért nem
csináltatták még meg a rákötést,
mert nem áll rendelkezésükre
az ehhez szükséges pénz. Mint
Simó Károly, a csatornatársulat elnökhelyettese lapunknak
elmondta, ezt több lakó is jelezte az elmúlt időszakban; nekik
az önkormányzati támogatás
lehetőségét szokta ajánlani a
szakember.
– Az  önkormányzat 14/2010‑es
rendelete alapján legfeljebb
ötvenezer forintos visszatérítendő támogatás nyújtható a
házi szennyvízhálózat kiépítéséhez. A lehetőséggel a rákötendő ingatlan tulajdonosa élhet,
amennyiben Érden lakóhellyel
rendelkezik.
A pályázónak
mûszaki tervet, illetve költségvetést is be kell nyújtania. Aki
bővebb információt szeretne
erről a lehetőségről, az önkormányzat városüzemeltetési csoportját keresse – tette hozzá
Simó Károly.
Akik azért várnak az utolsó
pillanatig a belső hálózat kiépítésével, mert addig sem kell
fizetniük a szennyvizük kezeléséért, lehet, hogy többet veszítenek a réven, mint amennyit
nyernek a vámon – a vállalkozók ugyanis a rákötési határidőhöz közeledve drágább folyóméterárral számolnak.
– A hozzám érkező jelzések
szerint már most emelkednek
a kivitelezői árak. A terveztetés
átfutási ideje is kezdett nőni:
aki most keres akkreditált mérnököt, számoljon azzal, hogy
két-három hétbe is telhet, mire
nekifoghat az építkezésnek,
hiszen a mérnökök is leterheltek. De még mindig jobb most
elkezdeni, mint később, mert
akkor még nagyobb lesz a zsúfoltság. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném: aki március
elején nekifog a terveztetésnek,
annak minden bizonnyal időben elkészül a házi bekötése,
hiszen maga a kiépítés legfeljebb pár napot vesz igénybe
– mondta Simó Károly, megjegyezve: sokan úgy vélik, hogy
a 90 napos türelmi időnek tél

elmúltával kellene kezdődnie,
ezt azonban semmi nem indokolja.
– A mérnök, a kivitelező kiválasztása, a belső bekötés terveztetése és kivitelezése három
hónapnál jóval kevesebb időt
vesz igénybe. Ha fagyos, havas
idő lett volna, a kivitelezéssel
várni kellett volna, terveztetni
azonban a legzordabb időben
is lehet. A fizikai munka pedig,
mint azt említettem, pár nap
alatt megvan az ingatlanok 95
százalékánál. Az idei tél ráadásul igen enyhe, úgyhogy ez sem
indokolja a munkálatok halogatását. Fontos megemlíteni azt is:
a 90 napos határidőt nem Érden
határozták meg, hanem törvény
rögzíti. Felelősen állíthatom,
hogy a beruházónak nem az
a célja, hogy a késve rákötő
lakók magas talajterhelési díjat
fizessenek, így komoly indokkal bizonyos esetekben egyedileg meghosszabbítható a rákötési határidő. Természetesen a
„nem volt rá időm”, illetve a
„nem tudtam róla” nem tartozik ezek közé – jegyezte meg
az elnökhelyettes, aki szerint
a város és a lakók közös célja,
hogy minél többen és minél
hamarabb rákössenek a milliárdokból elkészült rendszerre.
– A közcsatornát nem arra
tervezték, hogy utcánként egykét lakó használja. A megfelelő
mûködéshez elengedhetetlen,
hogy bizonyos mennyiségû víz
folyjon a rendszerben, különben a szilárd anyagok megülepedhetnek a csövekben, és
ez bizony azzal járhat, hogy a
fedelek körül bûz terjeng. Erre
a tömeges használat jelent majd
megoldást. Az átemelők környékén is lehet majd szaghatással
számolni – ezt a szakemberek
folyamatosan ellenőrzik majd,
és ha szükséges, vegyszerezéssel orvosolják. Csatornaszag
egyébként nemcsak az utcán,
hanem a lakásokban is előfordulhat, zömmel a többszintes
házakban, ennek magyarázatába most nem kívánok belemenni, legyen elég annyi, hogy a
rendszerben keletkező vákuum
okozza, és a problémát egy épületgépész könnyen orvosolni
tudja egy szellőző beépítésével
– hangsúlyozta Simó Károly.
– Szeretném felhívni az olvasók figyelmét arra: nem igaz
az a híresztelés, miszerint a
rákötőknek csak április 30-tól
kell csatornadíjat fizetniük.
Természetesen attól az időponttól kell fizetni, amikor a
közcsatornát az adott ingatlanban lakók használni kezdik. Ha

a rákötés megtörtént, ki kell
tölteni egy adatlapot, amire a
mérnök felírja a vízóra állását,
sőt, azt egy fényképpel is dokumentálja, és aláírásával hitelesíti. Ez az adatlap az ÉTCS-hez
kerül, amely a csatornadíjat a
közölt adatok alapján számlázza. Voltak példák bizonyos
visszaélésekre (például nem
valós vízóraállás rögzítésére),
amelyek egyrészt tisztességtelenek, másrészt kideríthetők.
Ha egy‑egy ilyen csalásra fény
derül, a közremûködők komoly
büntetésre számíthatnak – hangsúlyozta az elnökhelyettes.
A csatornadíj kiszámlázására egyébként még várni kell,
hiszen az ÉTCS-nek többezer
adatlapot kell feldolgoznia,
ugyanennyi szolgáltatási szerződést elkészítenie, postáznia.
Elképzelhető, hogy azok, akik
januárban használni kezdték a
csatornát, csak nyáron kapnak
először számlát.
– A vízdíj alapján mindenki
kikalkulálhatja, hogy a csatornáért milyen összeget kell majd
fizetnie (az elhasznált víz köbmétere után bruttó 365 forintot,
amiből a nyári hónapok alatt tíz
százalék a kedvezmény); ezt
az összeget érdemes tartalékolni a számla megérkezéséig.
Amennyiben szükséges, a több
hónapos fogyasztásról szóló
számlára részletfizetés is kérhető majd a szolgáltatónál – fûzte
hozzá Simó Károly.
Nem sokan, de vannak olyanok is, akik még nem tudnak
rákötni a közcsatornára – például azért, mert házi átemelőre
van szükségük a csatlakozáshoz. Ezeket a szerkezeteket a
megváltozott jogszabályoknak
megfelelően nem a lakóknak
kell beszerezniük, hanem a projekt részét képezik, az érintett
lakóknak azonban az ügyfélszolgálatnál jelezniük kell házi
átemelő igényüket.
– Korábban közzétettük,
hogy a dokumentumok leadására február 28-ig van lehetőség. Tekintettel arra, hogy több
érdi ingatlantulajdonos jelezte:
még egy kis időre van szüksége a házi szennyvízhálózat
terveinek elkészítéséhez, valamint arra, hogy Diósdon most
zárul a mûszaki átadás, a beruházó meghosszabbította a házi
átemelők igénybejelentésének
határidejét. Az új határidő: 2014.
március 31. Az igénylést a beruházó Érd, Alispán u. 4 sz. alatti
irodájában lehet leadni. Így minden érintettnek van ideje, hogy
elkészíttesse a tervet, és leadja
az ügyfélszolgálaton – hívta fel

a figyelmet Simó Károly, aki
kérdésünkre elmondta azt is:
aki a házi átemelő hiánya miatt
nem tud rákötni a rendszerre,
annak nem kell talajterhelési
(illetve emelt szippantási) díjat
fizetnie.
– A házi átemelőt igénylők
mellett nem köthetnek rá a csatornára azok sem, akik olyan
utcában élnek, amely kimaradt
az eredeti projektből (ilyen például a Kálmán utca, a Liliom
utca, illetve a Rákóczi két vasút
közötti része). Ezen utcákra külön közbeszerzési eljárást írtunk ki, és most tavaszszal indulnak a munkálatok.
Nemcsak itt, más helyeken is
tapasztalhatják a lakók, hogy
ismét dolgoznak a földmunkások – most építik ki ugyanis
a köztéri átemelők végleges
áramellátását biztosító kábeleket. Kérünk mindenkit, legyenek türelemmel, a munkálatok
hamarosan itt is befejeződnek
– tette hozzá az elnökhelyettes, aki pár mondatban kitért az
úthelyzetre is.
– Többen jelezték, hogy a
nyáron, illetve ősszel helyreállított, murvás és mart aszfaltos
utakon megjelentek a kátyúk.
Sajnos, a nem szilárd burkolatú
utak esetén ilyen előfordul (mart
aszfaltnál is). Igazi megoldás
erre csak a pormentesítés, azaz
a szilárd burkolat lenne. Bár 40
százalékkal nőtt a szilárd burkolatú utak aránya, a csatornaprogramban az EU-s szabályok
szerint nem kaphatott aszfaltot
minden utca. Ez a munka még
a város előtt van, a következő évek feladata. Annyi biztos:
kátyúzás mindenképp lesz idén
tavasszal, de ezt már a „normál”
üzemmenetben a közút kezelőjének (azaz az ÉKFI-nek) kell
elvégeznie – zárta szavait Simó
Károly.
Ádám Katalin
A véletlen választott minket ki
egymásnak, vagy a sors. Anyám
a budapesti szülészeten maradt,
nem sok esélye volt, hogy túlélje
világrajöttömet, de engem már
kiadtak apámnak, aki hóna alatt
vonatozott velem haza Érdre,
és ha nem lett volna Piri néni
Ófaluban, akkor nem valószínû,
hogy túléltem volna az anyámra
való egyébként teljesen sikeres
várakozást. Mivel Piri néni már
akkoriban benne volt a korban,
nagymamaként egyébként is felügyelte a Gyuri és Zsuzsi unokáját, elfértem én is a fedél alatt
egész nap, csak éppen az anyatej
hiányzott, mert akkoriban hiába
újította meg a szovjet mezőgazdaságot szinte gyökerestől
Micsurin, az északi sarkkörön is
alma termett már a hírek szerint,
az apák anyatej kiválasztását még
a kommunizmus küszöbén türelmetlenül toporgó fejlett szovjet
tudományosság sem tudta megoldani. Mivel anyámmal éppen
egy időben szült, és szinte egy
kórteremből indult a szülőszobába a gyönyörûséges fiatalaszszony, Lidi néni, természetesnek
tûnt, hogy apám a tanítás befejezése után elkarikázik a Parkváros
egyik lakájos házához és onnan
újságpapírba csomagolva hozza
el nekem az üvegpalackba zárt
nélkülözhetetlen nedût. Így kaptam Kareszt tejtestvérnek, legjobb barátnak és legkeményebb
vetélytársnak, hatalmas gazemberségekben is megbízható
és hûséges társnak. Az óvoda
kertjében, ha éppen nem egymást pofoztuk valami vita végső
feloldásaként, akkor mindig egy
csapat voltunk. Még az sem

Mostanában nevesített napokkal tele a naptár. Szinte minden
nap kapott valamilyen külön
nevet; ha csupán a húshagyó
keddet, március negyedikét
tekintjük – neve szerint akkor
eszünk húst utoljára a nagyböjt
kezdete előtt –, hozzá vehetjük még a megelőző hétfőt és
vasárnapot, máris összeállt
a farsangfarka nevű hármas.
A következő nap hamvazószerda, amely már a nagyböjt
első napja, ezt követi a torkos
csütörtök, amiből sok helyen
kettő is van. Az egyik még
a farsang utolsó csütörtöke,
amikor a nagyböjt előtti utolsó
hetet kihasználva igyekeznek
annyit enni és inni, amennyit
csak lehet – vannak vidékek,
ahol kövérhétnek, vagy egyenesen zabálóhétnek nevezik.
Érdekes és egyben praktikus is
a másik, az „igazi”, a hamvazószerdát követő torkos csütörtök
szerepe, amikor a böjtöt egy
napra felfüggesztik, nehogy a
húshagyó keddről megmaradt
ételek a hamvazószerda szigorú böjtje után kárba vesszenek.
Nem sokkal ez után következik március kilencedike, a
nagyböjt első vasárnapja – de
mielőtt teljesen elvesznénk a
nagyböjti időszak 46 naptári
napjának kiszámításával nehezített okfejtések között, érdemesebb ezúttal is a napok, a
nevek mögé tekintenünk: mit
is jelenthetnek ezek a fogalmak
napjainkban? Mert böjt, azaz
felkészülési, örömvárási időszak most is van. És nemcsak
a keresztény közösségekben,
hanem – akarva, akaratlan, és
nem feltétlenül nevesítve – szélesebb körben is.
A nagyböjti időszak jelentése nem egyszerű étrend változás; nem egyszerűsíthető
arra, hogy ezeken a napokon
sokan nem esznek csülkös
pacalt vagy körömpörköltet.
A lényeg mélyebben van: mindennapi indulataink, közössé-

Tejtestvér
zavart, hogy Károly sokkal szigorúbban volt fogva otthon, mint
én. A pedagógusgyerekek szülei
akkoriban éppen megforgatták
a világot, mégpedig úgy, hogy
néha maguk is beleszédültek.
Hol a krumpliföldeken szedték a
diákjaikkal együtt a kolorádóbogarat, rést ütve a hanyatló imperializmus álnok szándékán, hol
termelőszövetkezetet szerveztek,
békekölcsönért agitáltak, vagy ha
végképp nem volt más elfoglaltságuk, akkor népet számláltak.
A köz szolgálata, mi tagadás,
némileg elszólította őket a családi
élet egyébként is kispolgári kötelmeitől. Mi tehát, a Ratkó-korszakban született gyerekek, nőttünk,
mint a fû, és édesanyám kórházból való előbotorkálása is csak
azt jelentette, hogy a betegségtől
szinte áttetszővé váló jelenség, ez
a nekem oly kedves és nélkülözhetetlen asszony immár velünk
lakik, s nemcsak apám komor
és felelősségteljességet sugárzó
alakja jelenti nekem a vendéglátó családból való eltávozás már
ekkor fölfogható eseményét.
Az viszont tény, hogy pontosan
addig szoptam magam is, amíg
Karcsi tejtestvérem, mert amikor
őt elválasztották az anyatejtől,
elválasztottak az édesanyjától
engem is. Későbbi barátságunknak ez mit sem ártott. Egészen
az érettségiig kitartottunk egymás mellett. Általánosban együtt
jártunk atletizálni, de ő nyert bajnokságot. Télen együtt kötöttünk
sílécet, vaxoltuk a fát, bogoztuk a
bőrt, hogy a Duna magas partjá-

gi, vagy magánéletbeli megnyilvánulásaink kordában
tartásától másokra, főként
hátrányosabb helyzetűekre
való nagyobb figyelemig sok
mindenre kiterjedhet. Ahogy
a jó háziasszony is ünnepre
készülve még a szokásosnál is
nagyobb rendet csinál, jobban
kitakarít, csinosítja a lakást
– úgy lehet ilyenkor „belül” is
rendet csinálni. Jobban figyelni a hozzánk közel állókra
– gyerekre, társra, kollégára,
szomszédra –, nehogy véletlenül megbántsuk bármelyiküket is. És „kinn”, az életben: a zebrán áthaladásnál,
az elsőbbség megadásánál
autóval sávváltáskor, vagy a
körforgalomban; a vonat lépcsőjénél a mások előtti gyors
fellépésnél, az ablak melletti hely futólépésben történő
elfoglalásánál, a bolti vásárlásnál tolakodva – és így tovább.
Hasonló a helyzet közéleti
szerepvállaláskor is: milyen
jó lenne, ha legalább ilyenkor
mindenkinél háttérbe szorulna a saját fontosság indokolatlan felnagyítása és az ellenfelek valótlanságok állításával
tarkított becsmérlése.
Ünnepre készülünk, de ez
a felkészülés nem merülhet
ki tárgyak, eszközök kiválasztásában. Egy igazi ünnepre – családi vacsorától akár
esküvőig – sem úgy megyünk,
hogy csak rendesen felöltözünk, cipőt pucolunk, nyakkendőt kötünk, aztán annyi…
Belső megtisztulás: a tudat,
hogy hova és miért megyünk,
és – nem szabad félni a nagy
szavaktól – tisztességben,
hitben történő elmélyülés is
szükségeltetik.
Akkor mondhatjuk csak, hogy
felkészültünk az ünnepre.

nak dobjai között csúszkáljunk,
de csak Karesz jár a mai napig is
Ausztriába havat karistolni. Emil
bácsi – apáinkkal egyeztetve – kettőnknek ajánlotta föl, hogy kollegiálisan egy pénzért tart nekünk
franciaórát, de a kiskamaszkor
engem elakasztott, a szőnyeg
magyarul is értelmes szavának
pajzán szóképével és a folyamatos röhögéssel kiírattam magam
az órákról. Természetesen Károly
a francia mellett németül, angolul
és oroszul is bírja a versenyt.
A kamaszkori őrültségekben
mégis elválaszthatatlanok voltunk. Az érettségi bankett idején
én a fél cipőmet veszítettem el
örökre a pincesoron, tejtestvérem
az akkor rendkívül divatos libahasmenés színû amerikai széldzsekijét. Viszont ő támogatott
haza a nekünk akkor még rendkívül szokatlan ivászat után, s így
anyám a saját lépcsőnkön talált
egymásnak dőlve, szunyókálva
minket a hajnali derengésben.
Együtt mosdatott ki és öltöztetett
föl, mert másnaposság ide vagy
oda, mi ott akartunk lenni életünk utolsó tanévzáróján. Igaz,
Ica néni eléggé óvatlanul velünk
rakatatta föl a nemzeti trikolórt,
így akkor és talán egyetlen alkalommal olasz zászló alatt köszöntünk el az iskolától. Mondanom
sem kell, a negyedikesek alaposan
megritkult csapata az idős vendégek helyén ülve kornyadozott,
az igazgató úr sem tudta elmondani beszédét, Karesz viszont
időnként fölkurjantott, hogy de
miért nem megyünk motorozni?
Ez aligha a közösen elfogyasztott
anyatejtől lehetett…

Antall István

4 Érdi Újság
Helyi szolgáltatók

helyi társadalom
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Ideje felfogni az esõvizet, mert fogytán az édesvíz

Hasznosítsuk a szennyvíztárolókat!
egy háztartásban, amivel akár
45-50 ezer forintot is megspó‑
rolhatunk. Aradszki András
országgyûlési képviselő ehhez
csak annyit tett hozzá:
– Kicsit luxusnak látom ezt az
átalakítást, de jó luxusnak, amit
a jövőnkért, az unokánkért érde‑
mes megtenni. Magyarország
még nincs abban a helyzetben,
hogy ehhez támogatást kapja‑
nak a családok.
Tőlünk nyugatabbra ugyanis
már több helyen az állam támo‑
gatja a lakosság ilyen törekvé‑
sét, például Franciaországban
teljes egészében…
Az emésztőgödrök „felújí‑
tásával”, az esővíz tárolásával
kapcsolatban, ezt követően
kérdéseket tehettek fel a szak‑
embereknek a megjelent érdek‑
lődők, Bada Zoltán pedig már
most meghívta a jelenlévőket
a márciusi hasonló lakossági
találkozóra, de előtte elmond‑
ta, hogy a Pest Megye 1. sz.
vk. (Érd és Környéke) Fidesz
Zöld Tagozat megújult formá‑
ban, Zöld Fórum elnevezéssel
elindította a korábbi években
rendszeresen megtartott, nagy

sikerû környezetvédelmi elő‑
adásait. Ezentúl minden hónap‑
ban a Városi Galéria emeleti
előadótermében rendezik meg
a Zöld Fórumot. Az előadások
fő témaköreihez ötleteket vár a
Zöld Tagozat, bárki tehet észre‑
vételt, javaslatot, aki elhivatott a
környezetvédelem terén. Ehhez
várják a javaslatokat a zoldtago‑
zat@erdifidesz.hu email címre
valamint figyelemmel kísérhe‑
tik munkájukat a nemrég indult
honlapjukon (www.erdizold‑
tagozat.hu) és Facebook olda‑
lukon, a Facebook/Érdi Fidesz
zöld tagozat – oldalon.
Végezetül Bada Zoltán meg‑
említette lapunknak, hogy ápri‑
lis 23-án tartják meg Érden a
Föld Napja rendezvényt, ame‑
lyen a korábbi évekhez hason‑
lóan nagyszabású szelektív
hulladékgyûjtési roadshowt
rendeznek játékos formában a
városi főtéren, ahol az összes
érdi iskola és óvoda az álta‑
luk megjelölt számú csoporttal
képviselteti magát. Nem elég
korán elkezdeni az odafigyelést
környezetünkre…

Temesi László

A szerző felvételei

A csatornázás során felszabaduló szennyvíztárolók hasznosításáról tartottak
ismertetõ elõadást a lakosságnak a Pest megyei 1. számú választókerület Fidesz
Zöld Tagozatának szervezésében. A múlt heti rendezvényt a Városi Galériában,
szép számú érdeklõdõ elõtt tartották.

Bada Zoltán köszönti az elõadókat és a megjelent érdeklõdõket

Iskolakóstolgató
Az Érdi Teleki Sámuel Általános
Iskolában Iskolakóstolgató
foglalkozások lesznek
a leendő első osztályosok és
szüleik számára:
2014. március 10.; március 17.;
március 31.-én, hétfői napokon, 15 órától 16 óráig.
Tisztelettel:
Patkóné Séra Ilona
mb. ig.

Tizenhétezer
szennyvíztá‑
roló van Érden, Tárnokon és
Diósdon a kertben – kérdés:
érdemes‑e átalakítani ezeket, ha
a csatornázásnak köszönhetően
már nincs szükség rájuk, de a
fenntarthatóság gondolata miatt
fontos volna a hasznosítása.
Például az egyre fogyatkozó és
ezáltal egyre értékesebb édes‑
víz kiváltására ott az esővíz,
amelyet éppen ezekben a táro‑
lókban gyűjthetnének a csalá‑
dok, sokat spórolva ezzel. Bada
Zoltán, a helyi Zöld Tagozat
vezetője házigazdaként köszön‑
tötte a szép számban megje‑
lenteket – köztük Aradszki
András országgyûlési képvise‑
lőt – és az előadókat. Elsőként
Ostorházi László, az Ostorházi
Bevonattechnika Kft. ügyveze‑
tője tartott vetítéssel illusztrált

előadást e fontos kérdésről.
A szennyvíztároló medence
hasznosításával kapcsolatban
megjegyezte: először azt kell
eldönteni, egyáltalán érdemes‑e
csapadékvíz tárolására átalakí‑
tani, azaz befektetni.
– Egy száz négyzetméteres
tetőfelületről évente ötvenhatvan köbméter tiszta esővíz
gyûlik össze, amely alkalmas
akár mosásra, tisztításra vagy
öntözésre. A víz egyre nagyobb
érték, ezért is fontos – a fenn‑
tarthatóság figyelembe vételé‑
vel –, hogy milyen körülmények
között tároljuk, és hogy az gaz‑
daságos‑e – hangsúlyozta.
Komoly munkát, korszerû
technológiai megoldásokat igé‑
nyel egy ilyen tároló megújítása,
azaz alkalmassá tétele tiszta víz
tárolására, mi elég költséges, de

évek alatt mindenképp megtérü‑
lő beruházás. Helter Ádám, az
UNIGEO Kft. ügyvezetője ennél
jóval olcsóbb megoldást vázolt
fel, miközben felhívta a figyel‑
met arra, hogy ezekhez a táro‑
lókhoz ne nyúljunk magunktól,
hozzáértés nélkül, mert köny‑
nyen pórul járhatunk, ugyanis
„a falban megbúvó gázoktól fer‑
tőzésveszély állhat fenn.”
– A gázok úgy beülnek a repe‑
désekbe, hogy egy-két lélegzet‑
vétel után rosszul lehetünk, sőt,
el is ájulhatunk, és ha nincs
segítség, akciónk könnyen
tragédiával végződhet – tette
hozzá. – Nagy körültekintéssel
kell tehát eljárni, inkább szak‑
embert hívjunk.
Helter Ádám azt is elmond‑
ta, éves szinten ötven köbmé‑
ter esővíz is össze tud gyûlni

Aradszki András országgyûlési képviselõ is hozzászólt a témához

Paleo Cukrászda
Helyben készült glutén-, tej- és cukormentes
tortaszeletek, aprósütemények, rendelésre
egész torták, paleokenyér és paleo alapanyagok 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 tartósítószer-mentesek. Minden süteményünket, paleokenyerünket fogyaszthatják cukorbetegek, tejés gluténérzékenyek, fogyókúrázni vágyók és
egészségesen táplálkozók!

“Gyógyulásotokat
a táplálkozásotokban
keressétek!”
(Hippokratesz)

Baross Cukrászda, 1087 Budapest, Baross u. 48.
+36-1-267- 4597 | Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 10-18
barosscukraszda

A Zöld Fórum elõadói
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Felhívás A Fidesz folytatja a támogatói aláírásgyûjtést

Irodánk címe: Érd, Alsó u. 8. (Szepes Gyula Mûvelődési
Központtal szemben lévő épület.)
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 10 -18 óra,
szombat: 10-12 óra között.
Standos gyûjtésünk: szombaton a piacon.
A hét többi napján a város különböző pontjain folyik a támogatói
aláírásgyûjtés.
Fidesz Érdi Csoport Elnöksége

5

Fejlesztés Klebelsberg-támogatással

Megújult a Teleki
iskola tornaterme
Régi vágyuk teljesült az Érdi Teleki
Sámuel Általános Iskola diákjainak, tanárainak: megújult az iskola tornaterme. Az elhasznált (és
a rések miatt folyton poros) parkettát felszedték, a termet kifestették, szigetelték, megújították
a lámpatesteket, kijavították az
ablakokat, lefestették kereteket.
– Ezek a belső munkálatok
körülbelül három hétig tartottak februárban. A gyerekek a
hónap végén vehették birtokba
a megújult helyiséget – mondta lapunknak Patkóné Séra Ilona  
megbízott igazgató, akitől azt is
megtudtuk: a több mint négymillió forintos felújítást a KLIK-nek
köszönheti az iskola.
– Szeretnék ezúton is köszönetet mondani Sárközi Mártának,
az Érdi Tankerület igazgatójának,
aki közbenjárt azért, hogy a tornatermünk megújulhasson – tette
hozzá az igazgatónő.
Az iskola új padokkal, tornaeszközökkel is gazdagodott, ezeket pályázati pénzből szerezte be
az intézmény.

– Nagyon örülünk az új tornateremnek. Teljesen más, mint a
régi – mondta mosolyogva egy
hetedikes lány, tornaóra után.
– Már nem olyan csúnyák
a falak, és jó futni ezen az új
aljzaton, nem olyan, mint a régi
parketta, aminél mindig vigyázni kellett, nehogy elessünk, és
nagyon porzott is – tette hozzá.
– Bizony, a régi parketta
olyan balesetveszélyes volt,
hogy padokkal el kellett kerítenünk a tornateremben azokat a részeket, ahová nem
volt szabad lépni – emlékezett vissza Patkóné Séra Ilona.
Szerencsére ez már a múlté,
most már megfelelő anyagú,
előírásosan felfestett aljzata
van a teremnek, és vakítóan
fehérek falai.
Az ide járó gyerekek egyébként nemcsak itt, hanem a tornaszobában és az iskola udvarain is tornáznak, de az biztos,
hogy jelenleg ezt a tornateremben teszik legszívesebben.

Á. K.

A szerző felvétele

Az önkénteseink és a képviselőjelöltünk a standoknál és a Fidesz
irodában várják mindazokat, akik alá akarják írni a támogatói íveket, de emellett házról házra járva is gyûjtik az aláírásokat.
Kérjük, aláírásával támogassa a Fidesz–KDNP jelöltjét, dr.
Aradszki Andrást.
Egyben megköszönjük a választópolgárok eddigi támogatói
aláírásait.

Érdi Újság

fórum

A Teleki iskola diákjai múlt hónap végén birtokba vehették a megújult
tornatermet

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

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

Mit tegyél, ha Neked is
eleged van az ételintolerancia
okozta nehézségekből?

Kinyitottuk a Kredenc
ajtaját… Nézz be!
Kínálatunkban helyben sütött pékáruk, glutén- és laktózmentes termékek,
diabetikus édességek, bivaly-, juh, tehén- és kecske tejtermékek, adalékanyag
mentes húskészítmények, vegán ételek, paleo sütik, konyhai alapanyagok, delikát
termékek, fűszerek széles skálájáról válogathatsz. Kis csapatunk pedig készséggel
segít, ha tippekre, trükkökre, tanácsokra van szükséged.
Bízunk abba, hogy a mi Kredencünkben
megtalálod a számodra legjobb
alapanyagokat és ételeket. Keress minket
a www.akredenc.hu
weboldalon, hívj a 06 30 498 4528
telefonszámon, vagy látogass el
személyesen üzletünkbe:
1111 Bp., Bartók Béla út 34.
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Kulturális és tudományos

programok
2014. március 10 – 16.

Szepes Gyula Művelődési
Központ
Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
Jegyvásárlás: hétfőtől – péntekig 10-18 óráig, hétvégén ren
dezvénytől függően, a rendezvény 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 10. hétfő 17 óra
Lelki problémák tudatosítása
AHA kártya segítségével
Előadó: Szabó Éva Ilona
Duna–Art Fotó Klub
Helyszín: Lakótelepi
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi
06-20/ 411-3673
Március 11. kedd 17 óra
Képfelbontás és képméretezés, a
„kékóra” fotózása
Kern Péter Kaktuszkör
http://
www.erdikaktusz.eoldal.hu/
Helyszín: Lakótelepi
Klubövezet – Enikő u. 2
Információ: Libnárné Herczeg
Ilona 06-20/ 517-1130
Március 13. csütörtök 17 óra
Virágzó kaktuszaim
Jokhel Csaba előadása
Mindenkit szeretettel várunk.
Belépés díjtalan.
Kiállítások:
Az előtéri kiállítótérben
„Szobrok, képek ruhában ”
Mach Márti textilszobrász
kiállítása. Megtekinthető március
hónapban.
A fotógalériában
A víz világnapja – kikelet
a Duna-Art fotóklub kiállítása
Rajzpályázatot
hirdetünk az 1848-49‑es szabadságharc évfordulójának tiszteletére 6-18 éves diákoknak.
A pályaművek bemutathatják
a szabadságharc eseményeit,
történelmi alakjait és azt, hogy
mit jelent ma számunkra a
szabadság. Részletek
a www.szepesmk.hu honlapon
Beadási határidő: 2014. március 10.
Programok:
Micimackó bérlet 2014. Tavasz

Március 10. hétfő
10 órakor óvodásoknak
14 órakor kisiskolásokak
Cse-mese
avagy találjuk ki, kik laknak a
jicsinyi erdőben?
a MASTERS OFF
PUPPETS előadásában.
Alkalmi belépőjegy: 800 Ft.
Családi matiné 2014. tavasz
Március 16. vasárnap 11 óra
A kiváncsi királykisasszony
zenés mesejáték a Zenthe
Ferenc Színház előadásában
Belépő: 1000 Ft.
Március 16-17. vasárnap-hétfő 10-18 óráig
Kaktuszkiállítás és vásár
a Kern Péter Kaktuszkör szervezésében. A belépés ingyenes!
Érdi ki mit tud?
Az elmúlt évek hagyományaihoz 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, könnyűzene, 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)
A jelentkezés csak a nevezési
lap leadásával és a nevezési díj
befizetésével érvényes!
Határidő: 2014. március 17.

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

Téli nyitva tartás
Keddtől – péntekig

10,00 – 17,00
Szombat-vasárnap:

10,00 – 18,00
Állandó kiállítások
1. Magyar utazók, földrajzi
felfedezők.
2. A Kárpát-medence tudományos feltárói.
Belépőjegyárak:
Teljes árú: 800 Ft
Kedvezményes: 400 Ft
Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás.
3. Hely- és sporttörténeti
kiállítás. Teljes árú: 400 Ft
Kedvezményes: 200 Ft
Időszakos kiállítás
Sándorfalvi László: Mezőföld
természeti csodái című fotókiállítása (meghosszabbítva)
Múzeumbarát kör
Március 11. (kedd, 17,00 óra)
Dr. Korsós Zoltán (zoológus, a
Magyar Természettudományi
Múzeum főigazgatója)
Magyar emlékek Palaun,
Mikronézia egyik paradicsomában című előadása
Múzeumi óra
általános iskolásoknak
A Magyar utazók, földrajzi
felfedezők illetve a Kárpátmedence tudományos feltárói
című kiállításokhoz kapcsolódóan tartunk játékos, interaktív
órákat.
7-10 éveseknek ajánlott órák:
De kik azok az indiánok?
Hangoló – érdekes hangszerek
a múzeumban. Utazás a Föld
körül Felfe Dezsővel
11-14 éveseknek ajánlott órák:
Térképészet, ismerjük meg a
térképet. Ázsia a legek kontinense – ahol a legtöbb magyar
utazó járt. Amerikában jártunk,
mesterségünk címere: utazó
A múzeumi órákat és kézműves foglalkozásokat hétköznap,
előre egyeztetett időpontban
lehet igénybe venni.
A foglalkozás előtt két héttel
kérem a jelentkezéseket leadni.
Az órák és a foglalkozások időtartam: 60 perc
Az órák és a foglalkozások díja:
300,- Ft/fő, mely tartalmazza a
feladatlapok és felhasznált eszközök, anyagok árát is.
Csoportlétszám minimum 10
fő, maximum 30 fő
Jelentkezni lehet: Mácsai
Anetta múzeumpedagógusnál
a (23-363-036) telefonszámon,
vagy a macsai@foldrajzimuzeum.hu email címen.
A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri
előadóterme 50 fős rendezvényekre
bérbe vehető kulturális, közművelődési alaptevékenységgel összeegyeztethető célokra.
Információ:
Kovács Nóra, 06-23/363-036

ÉRDI NYITNIKÉK
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb információt a
365-470 telefonszámon, vagy
a www.csukalib.hu honlapon
talál.
A felnőttkönyvtár programja
Március 12. (szerda) 17 óra
Baka Györgyi: A csend jelei
című verseskötetének bemutatója. A művet méltatja és a költővel beszélget: Bakonyi István
irodalomtörténész, író, kritikus
Az Érdi Lengyel-Magyar
Kulturális Egyesület és a Csuka
Zoltán Városi Könyvtár közös
rendezvénye
A gyermekkönyvtár
programja
Március 11. (kedd) 14 órától
Kreatív kedd. Játékos kézműves foglalkozás kicsiknek és
nagyoknak.
Karkötő-nap: karkötő készítés
különböző technikákkal.
Részvételi díj: 100 Ft
Költészet napi rajzpályázat
a gyermekkönyvtárban
A pályaműveket 2014. március 20ig (csütörtök) kérjük eljuttatni a
gyermekkönyvtárba.
A pályázati kiírás részletei megtalálhatók szórólapjainkon és
honlapunkon.
Felhívjuk tisztelt olvasóink
figyelmét, hogy március 15én (szombaton) a könyvtár
ZÁRVA tart!
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

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 támogatásával az Érd és Környéke Ipartestület által első ízben megrendezésre 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 kínálják portékáikat és szolgáltatásaikat. A február 28-án lezáruló
jelentkezést követően a kiállítói lista összeállításánál fő szempont, 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 termékei közül is válogathatnak.
A különféle termékek és szolgáltatások bemutatása és árusítása 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 központi részén megtalálható lesz Kamaránk szakember gárdája, akikkel szolgáltatásainkat, több szintû tevékenységünket közvetlenül tudjuk bemutatni minél több érdeklődőnek.
Ugyanitt megtalálhatók lesznek helyi intézmények, szervezetek: 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 specialitásként az Érdicum kiállítása.
Ezzel párhuzamosan az érdeklődők számára kulturális és
szakmai programokkal, konferenciákkal színesítjük a nagyszabású 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 látogatható a vásár.
A kulturális élményhez Szóka Julika operett primadonna,
Gergely Róbert és felesége Némedi Varga Tímea, a tehetségkutatókból 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

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.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő:
Bognár Nándor. Szerkesztőség: 2030 Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai előkészítés: Tex-Ver Kft. 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.
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Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató elõadása az érdi nagycsaládosoknak

Hogyan fejleszthetõ az érzelmi intelligencia?

A szerző felvételei

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja – ezzel az idézettel zárta rendkívül
érdekfeszítõ és szórakoztató elõadását Uzsalyné Pécsi Rita pedagógus és neveléskutató, aki február 19-én, az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete meghívására az érzelmi intelligencia fejleszthetõségérõl és annak módszereirõl számolt
be népes hallgatóságának az érdi baptista imaházban. A nagycsaládosok ezzel az
elõadással indították a Szülõk iskolája mûsorsorozatot.

Az Ága-Boga Szülõk iskolája programsorozatra sokan voltak kíváncsiak – a baptista imaház zsúfolásig megtelt
anyukákkal, apukákkal, érdeklõdõkkel, akik a gyermekneveléshez szerettek volna tanácsokat kapni

Uzsalyné Pécsi Rita elõadása nemcsak szórakoztató volt, hanem rengeteg
fontos információval is szolgált
Az érzelmi intelligencia humán
tőkévé alakítása érdekli – vallotta magáról a neveléskutató pedagógus. Legjobban az,
hogyan tanítsunk-neveljünk
úgy, hogy ne csupán ismereteket, hanem életet alakító tudást
és tapasztalatot adjunk át. Vajon
mitől működik, és mitől nem
működik bizonyos esetekben a
nevelés? – tette fel a kérdést.
Hogyan lehetséges, hogy ami
egyik gyermeknél tökéletesen
működik, a másodiknál, harmadiknál totális csődöt mond?
Ezek a problémák gyakran felmerülnek egy‑egy családban.
Ám bármennyire különbözőek
vagyunk is, és a csemetéink
is egyediek és megismételhetetlenek, mégis vannak olyan
nevelési törvényszerűségek,
amelyekre mindig lehet támaszkodni, és bármikor kéznél vannak – nyugtatta meg a szülőket
előadásának kezdetén Uzsalyné
Pécsi Rita. Rámutatott arra,
hogy a nevelés és oktatás tárgyában számos területet kutattak a szakemberek, kivéve azt,
hogyan és mennyire befolyásolják az érzelmek életünknek
csaknem minden területét, így
a tanulást is.
Az érzelemnek ugyanis felhajtó, de ugyanakkor blokkoló
ereje is van. Bármire képesek
lehetünk, feltéve, ha érzelmeink is támogatják. A szorongás
például gátol minden tanulási
funkciót. Ha feltérképezzük az
agyat, és felosztjuk tudatos és
tudatalatti részre, kiderül, hogy
a tudatalatti nagyságrendekkel meghaladja a tudatosat. Ez
utóbbinak nincs központja, csupán egy érzelmi hálót kell elképzelni. Ha ennek a sűrű hálónak
bármelyik pontját impulzus

éri, megmozdul az egész. Vagy
belekerülünk ebbe az érzelmi
hálóba, és van lehetőség a változtatásra, vagy nem kerülünk
bele, és mozdulatlan marad. Az
érzelmi háló a legképlékenyebb,
mert sokkal nagyobbra növelhető. A szakemberek szerint
döntéseink 70 százalékát ebben
az érzelmi hálóban hozzuk,
ezért is van óriási jelentősége
az érzelmi intelligencia fejlesztésének, azaz szükség van az
érzelmi háló tágítására, növelésére, amit a nevelés által lehet
elérni. A biológiai és fiziológiai, sőt, az értelmi intelligenciai
adottságaink születéskor adottak. Ezek azonban mindössze
20 százalékban meghatározóak,
de sem a pozitív, sem a negatív adottságok nem kerülnek
be automatikusan az érzelmi
mezőbe. Példaként mutatta be
a kéz és láb nélkül világra jött
Nick Vujicsics nevű fiatalember videóját, akinek a makacsul negatív fizikai adottságai is
eljuthattak a pozitív mezőbe, de
ehhez kellett a nevelés, a szülői segítség, a rendszeres ápolás, odafigyelés és gondozás.
A pedagógus beszélt arról is,
hogy a mai iskolarendszer túlnyomó részben – 92 százalékban – csaknem kizárólagosan az
értelmi intelligencia, az értelmi
szint fejlesztésén alapul, és alig
foglalkozik az érzelmi intelligencia fejlesztésével. Ennek az
az eredménye, hogy egyáltalán
nem készíti fel a gyermekeket az
életre. Pedig az affektív készség
– ami konkrét érzelmek átélésével növelhető – nem fejlődik,
ha azt nem segítjük. Napjaink
óriási problémája a közömbösség, ami az affektív készség fejletlenségének következménye.
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mûvelõdés

A média is azért negatív, mert
folyton emelni kell az érzelmi szintet, hogy hatni tudjon.
(Mutassunk meg a mai fiataloknak egy 30 évvel ezelőtti krimi
filmet! Végtelenül unalmasnak
fogják találni…)
A gyermekeknek fejlődésük
során szükségük van arra, hogy
konkrét érzelmeket éljenek
át, amire a mese, a játék, a
beszélgetés adhat lehetőséget.
Kellenek tehát olyan „alapélmények”, amelyeket életük
során felidézhetnek. Fontos,
hogy egy játékban minél több
érzést átéljenek. Ugyanennyire
fontos a konatív, „motoszkáló”
készségek fejlesztése is, ami a
kíváncsiságot, az érdeklődést, a
nyitottságot jelenti. Fejleszteni
kell a gyermekek kötődési készségét is, ami ugyancsak tanulható, nem nő magától, mint a
szakáll – fogalmazott Uzsalyné
Pécsi Rita –, hanem „örömös”
tevékenységek által sajátítható el. Mindent gyakorolni kell
– állította a pedagógus –, és még
a különféle „típusokba” kategorizált jellemek is formálhatóak, a készségek ugyanis tanulhatók. Az értelmi készségeket
magyarázattal fejlesztjük, míg
az érzelmi képességek ezzel

a módszerrel egyáltalán nem
növelhetők! Az érzelmi intelligencia kizárólag élménnyel,
tapasztalattal, személyes átéléssel, azonosulással fejleszthető.
Ezért állítják azt gyakran, hogy
„a szülők hátát nézve nevelkednek a gyermekek”. Azt fogják
tenni, amit látnak, tapasztalnak. Amikor átélünk valamit, az
az érzelmi hálóba beágyazódik.
A mélyebb átélésekből szinopszis lesz, és krízishelyzetekben
kizárólag a szituációnak megfelelő szinopszisok szerint döntünk. A tudomány gyorsabban
fejlődik, mint a lelkiismeret, és
ha nem fejlesztjük az agyunkban elhelyezkedő érzelmi hálót,
elkorcsosodik, elsorvad. Ezért
van óriási jelentősége az érzelmi tapasztalatoknak, hiszen az
érzelmi intelligencia általa fejlődik.
Előadása végén a neveléskutató felsorolta azokat az érzelmi
készségeket, amelyek fejlesztésére feltétlenül oda kell figyelni a gyermek fejlődése során.
Nevesítette, milyen készségeket kell feltétlenül beengedni,
beágyazni abba a bizonyos,
szinte végtelenségig tágítható érzelmi hálóba. Szükséges
az azonosulás, az empátia, az
együttműködésre való hajlandóság. Kizárólag azonosulással
érhető el a tisztesség, a becsület, a hűség, az igazságosság.
Mindezeket megélve, megtapasztalva, játékban átélve tanuljuk meg, amelyek szinopszisokban bekerülnek az agy érzelmi
hálójába. Hasonlóképpen fontos a motiválhatóság, a játék és
a humor készsége. Ugyancsak
játék közben, a mese cselekményének átélésével fejleszthető
az érdeklődés, az együttműködési készség, az indulatkezelés,
a kritika elfogadása, vagy akár a
vágy teljesítésének késleltetése,
hogy érdemes lemondani a jóról
egy még jobbért. A művészetek,
a zene, a képzőművészet, a
dráma, az irodalom kifejezik
mindazt, ami a mindennapokban szavakkal kimondhatatlan.
Sok-sok élményt, átélést kell
tehát a csemetéknek átadni,
ami nem elméleti oktatással
érhető el. Az értelmi intelligencia adott és nem fejleszthető,
de vele ellentétben az érzelmi
intelligencia megtapasztalásokkal, valós átélésekkel erősíthető, mert „a boldogságot csak
az bírja el, aki elosztja” – zárta
tanulságos előadását Uzsalyné
Pécsi Rita. 
Bálint Edit
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Az
2014. március 10 – 16.
Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.
március 10. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt
09:45 Aggódunk érted… Főzzünk okosan II.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 25 ‘
Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:10 Érdi Panoráma
10:40 Polgár-társ
11:10 Fény-Kép
15:05 Négyszemközt
15:20 Érdi Panoráma
15:50 Fogadóóra
16:20 Aggódunk érted… Főzzünk okosan II.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 25 ‘
Rendezte: Váczi Szabó Márta
16:45 Polgár-társ
17:15 Magyarok Afrikában 5/5. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ rendező:
Cséke Zsolt
17:55 Négyszemközt
18:10 Kapocs 10/10. ismeretterjesztő, gasztronómiai és kulturális filmsorozat 20’
18:30 Chaplin: Shanghaied 28’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Kézilabda-mérkőzés
21:10 Magyarok Afrikában 5/5.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’
rendező: Cséke Zsolt
21:50 Híradó ism.
22:10 Polgár-társ
22:40 Négyszemközt ism.
22:55 Chaplin: Shanghaied 28’
március 11. kedd
08:00 Híradó
08:20 Aggódunk érted… Főzzünk okosan II.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 25’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
08:50 Fény-Kép
09:20 Négyszemközt
09:35 Kézilabda-mérkőzés
11:10 Kapocs 10/10. ismeretterjesztő, gasztronómiai és kulturális filmsorozat 20’
11:30 Chaplin: Shanghaied 28’
15:00 Híradó
15:20 Fény-Kép
15:50 Aggódunk érted… Főzzünk okosan II.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 25 ‘
Rendezte: Váczi Szabó Márta
16:15 Négyszemközt
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/47.
17:30 Kapocs 10/10. ismeretterjesztő, gasztronómiai és kulturális filmsorozat 20’
17:50 Polgár-társ
18:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 33. rész
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fény-Kép
20:05 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 33. rész
20:35 Híradó
20:55 Bibliai Szabadegyetem 90/47.
21:55 Négyszemközt ism.
22:10 Fény-Kép
március 12. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 Magyarok Afrikában 5/5.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’
rendező: Cséke Zsolt
09:30 Négyszemközt
09:45 Aggódunk érted… Főzzünk okosan II.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 25 ‘
Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:10 Polgár-társ
10:40 Bibliai Szabadegyetem 90/47.
11:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 33. rész
14:40 Híradó
15:00 Fény-kép
15:30 Négyszemközt
15:45 Bibliai Szabadegyetem 90/47.
16:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:15 Négyszemközt
17:30 Polgár-társ
18:00 Kapocs 10/10. ismeretterjesztő, gasztronómiai és kulturális filmsorozat 20’
18:25 Chaplin: Work 29’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Mozgás, sportmagazin
20:05 Magyarok az emberevők földjén 14/1
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
20:35 Híradó ism.
20:55 Mozgás ism.
21:25 Négyszemközt ism.
21:40 Kapocs 10/10. ismeretterjesztő, gasztronómiai és kulturális filmsorozat 20’
22:00 Chaplin: Work 29’
március 13. 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 33. rész
10:00 Polgár-társ
10:30 Magyarok az emberevők földjén 14/1
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
11:10 Négyszemközt
11:15 Chaplin: Work 29’
15:00 Híradó

15:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 33. rész
15:50 Négyszemközt
16:10 Fény-Kép
16:40 Polgár-társ
17:10 Aggódunk érted… Főzzünk okosan II.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 25 ‘
Rendezte: Váczi Szabó Márta
17:35 Négyszemközt
17:50 Mozgás
18:20 Magyarok az emberevők földjén 14/1
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fogadóóra,
kérdezzen a polgármestertől
21:05 Bibliai Szabadegyetem 90/48.
22:05 Híradó ism.
22:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 33. rész
22:55 Négyszemközt ism.
23:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
március 14. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/48.
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/1
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 33. rész
10:50 Négyszemközt
11:05 Fény-kép
14:40 Híradó
15:00 Fény-kép
15:30 Mozgás
16:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:30 Magyarok az emberevők földjén 14/1
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
17:00 Négyszemközt
17:15 Mozgás
17:45 Polgár-társ
18:15 Kapocs 10/10. ismeretterjesztő, gasztronómiai és kulturális filmsorozat 20’
18:40 Chaplin: In the park 15’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Mozgás
20:05 Téltemetés
Tóth Péter Pál rendező filmje 60’
21:05 Híradó
21:25 Bibliai Szabadegyetem 90/48.
22:25 Négyszemközt
22:40 Téltemetés
Tóth Péter Pál rendező filmje 60’
23:40 Chaplin: In the park 15’
március 15. szombat
09:00 Híradó
09:20 Négyszemközt
09:35 Aggódunk érted…
Allergiák egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 65 ‘ Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:40 Chaplin: In the park 15’
11:00 Kézilabda-mérkőzés
14:50 Mozgás
15:20 Magyarok Afrikában 5/5.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’
rendező: Cséke Zsolt
16:00 Négyszemközt
16:20 Bibliai Szabadegyetem 90/48.
17:20 Fény-kép
17:50 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi felvilágosító filmsorozat IV/1. 65 ‘
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 33. rész
20:30 Hideg veríték (1970)
színes, magyarul beszélő, olasz-franciabelga akciótriller (94’)
rend.: Terence Young
szereplők: Charles Bronson, Joe Martin
22:05 Érdi Panoráma
22:35 Chaplin: In the park 15’
március 16. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:15 Bibliai Szabadegyetem 90/48.
11:15 Polgár-társ
– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:45 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi
felvilágosító filmsorozat 65 ‘
Rendezte: Váczi Szabó Márta
15:00 Érdi Panoráma
15:30 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi
felvilágosító filmsorozat 65 ‘
Rendezte: Váczi Szabó Márta
16:35 Bibliai Szabadegyetem 90/48.
17:35 Hideg veríték (1970)
színes, magyarul beszélő, olasz-franciabelga akciótriller (94’)
rend.: Terence Young
szereplők: Charles Bronson, Joe Martin
19:10 Téltemetés
Tóth Péter Pál rendező filmje 60’
20:10 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 34. rész
20:40 Fény-kép
21:10 Mozgás
21:40 Polgár-társ
22:10 Érdi Panoráma
22:40 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
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Erzsébet-program

XXIV. évfolyam, 2014. március
2014. március6.
5.

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

Vincze Kornél

* 2012-ben és 2013-ban
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Ismét iskolákat segít majd az Erzsébet-utalvány
Az Erzsébet-utalvány kibocsátója a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány, forgalmazója az
Erzsébet Utalványforgalmazó
Zrt., amely 2012 szeptemberében
írta ki először a brikettpályázatot
olyan alap- és középfokú oktatási intézmények számára, amelyek az ország 47 leghátrányosabb helyzetű kistérségében találhatók. Egyedüli feltétel volt,
hogy az iskolák megfelelő kazánnal és fedett tárolóhellyel rendelkezzenek. Az összesen 70 tonnányi érvénytelenített Erzsébetutalványból készült brikettet a
pályázatok beérkezési sorrendjében, az igényelt mennyiség
arányában öt intézmény nyerte el. A pusztadobosi Általános
Iskola és Óvoda 10, a vajdácskai
Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda 25, a Zsadányi
Református Általános Iskola 12,
az ózdi Csépányi Általános Iskola
15, a II. Rákóczi Ferenc Körzeti
Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda Vilmányból pedig 8 tonna papírhulladékból

A már elszámolt Erzsébet-utalványból fűtésre alkalmas brikett
készül. Az Európai Unióban egyedülálló program eddigi tapasztalatai szerint a brikettel a fűtésköltség akár felét is megtakaríthatják
az iskolák.
A pályázaton elnyert támogatásra
a 47 leghátrányosabb kistérség iskolái jelentkezhetnek. Az Erzsébet
Utalványforgalmazó a szállítást és
a rakodást is térítésmentesen biztosítja.
2012-ben 70 tonna brikettet osztottak szét öt iskola között, 2013-ban
100 tonnányi fűtőanyag került hét intézménybe: a felhasználható menynyiség várhatóan idén is ennyi lesz.

préselt tüzelőanyag formájában
jutott támogatáshoz. Közülük az
ózdi Csépányi Általános Iskola
vehette át elsőként az elnyert
Erzsébet-utalvány briketteket.
Az ország egyik leghátrányosabb kistérségében működő intézmény tudatosan keresett pályázati lehetőséget a fűtési költségek csökkentésére, így a megspórolt fűtésköltséget tanteremfelújításra és taneszközök beszerzésére fordították.

Megtakarított
fűtésköltség
Második alkalommal 2013. szeptember elején jelent meg a pályázati kiírás, amelyre a leghátrányosabb helyzetű kistérségek 40
iskolája jelentkezett. A 100 tonnára növekedett mennyiség¬ből
7 iskola kapott támogatást, így 2
év alatt összesen már 170 tonna
briket¬t segített a nyer¬teseknek.
A Pusztadobosi Általános Iskola
és Óvoda, a Zsadányi Református

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által működtetett Erzsébet-program több mint negyedmillió embernek, köztük több
mint 100 ezer gyermeknek teremtett 2012-ben és 2013-ban üdülési, pihenési lehetőséget. A Program
az elszámolt utalványok felhasználásával ezer gyermeknél is többet
támogatott, ezúttal fűtéssel.
Az Erzsébet-program megvalósítását az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó pénzügyi eredmény biztosítja, központi költségvetési források bevonása nélkül.
Így segíti a Program azokat, akik
szociális és anyagi nehézségeik
okán rövidebb-hosszabb ideig segítségre szorulnak.

Fotók: www.erzsebetprogram.hu

Immár harmadik alkalommal hirdette meg brikettpályázatát az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek iskolái számára, hogy elnyerhessék a mintegy 100 tonnányi, érvénytelenített Erzsébet-utalványból készült, a tűzifáéval azonos fűtőértékű brikett egy részét, így csökkentve
fűtési költségeiket. A felhasználható fűtőanyag mennyisége várhatóan meghaladja a 100 tonnát, a pályázat beadási határideje március 21.

Általános Iskola és az ózdi
Csépányi Általános Iskola már
másodszor nyert, rajtuk kívül
a mozsgói Lengyeltóti János
Általános Iskola, a tarpai Esze
Tamás Általános Iskola, az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, valamint a
Tiszaigari Általános Iskola takaríthatja meg fűtési költségeinek jelentős részét az Erzsébet
Utalványforgalmazó Zrt. jóvoltából. Elsőként az előző évben már
nyertes Zsadányi Református
Általános Iskola vehette át a 14
tonnányi brikettet: tavaly sikerült
fűtési költségeiket a felére csökkenteni, és az így megtakarított
pénzből tanszereket, könyveket
tudtak vásárolni az iskolának.
A szintén másodszor nyertes
Pusztadobosi Általános Iskola
15 tonna brikettet nyert: ez körülbelül másfél hónapnyi fűtésre volt elegendő. A tarpai Esze
Tamás Általános Iskolában, ahol
összesen 26 tanteremben 230
gyermek tanul, egy 100 kW-os,
önetetős fatüzelésű kazán várta a 10 tonnányi fűtőanyagot,
amely 3 hónapra megoldotta az
intézmény fűtését. A tiszaigari
Általános Iskola 29 tonna tüzelőanyagot kapott: ezzel a gyerekek számára az egész téli szezonra biztosítva voltak a meleg

tantermek, úgy, hogy mindez az
iskolának egyetlen fillérjébe sem
került.
Az Erzsébet-program jóvoltából, a brikettpályázat segítségével az intézmények fűtésköltségük jelentős részét megtakaríthatták, de nemcsak a tüzelőanyagot kapták térítésmentesen, hanem annak szállítását és rakodását is az Erzsébet
Utalványforgalmazó Zrt. biztosította. A támogatás nagy segítség volt a nyertes iskolák, települések számára, hiszen a költségvetésből felszabadult forrást
más hasznos feladatra csoportosíthatták át, ezzel is segítve településük boldogulását.

Ismét lehet pályázni
Mindezeket szem előtt tartva írta ki idén harmadszor is a
brikettpályázatot az Erzsébet
Utalványforgalmazó Zrt., az iskolák fűtésköltségeinek tervezhetősége miatt a tavalyinál korábban,
a következő tanév kezdete előtt.
Figyelmembe véve, hogy az elmúlt két év során több mint 70
intézmény nyújtott be pályázatot
és 12 jutott fűtéstámogatáshoz –
közülük többen mindkét alkalommal – idén csak olyan isko-

lák jelentkezhetnek, amelyek eddig még nem nyertek Erzsébetutalvány brikettet. A pályázat
részletei a www.erzsebetprogram.
hu oldalon olvashatók.
Az Erzsébet-utalvány még felhasználása után is szociális célokat szolgál: az érvénytelení-

tett Erzsébet-utalványból készített brikettek hasznosítására meghirdetett pályázat eredményeként olyan tanintézmények jutottak és jutnak minden
évben támogatáshoz, ahol igen
magas a hátrányos helyzetű és a
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya.
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Gyermekjóléti Központ

Családgondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 1 fő határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 1 fő határozott idejű, 2015.01.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7. és 2049 Diósd, Kossuth
L. u. 24.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Gyermekjóléti Központ családgondozási feladatainak ellátása a szociális munka
eszközeivel. A rászoruló családok segítése a gyermek veszélyeztetetté válásának
megelőzésében. Komplex támogatás nyújtása a veszélyeztetett családok és gyermekek
részére, annak érdekében, hogy a gyermek a saját családi környezetében megtartható
legyen. A családból átmenetileg vagy tartósan kiemelt gyermekek visszahelyezésének
elősegítése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Felsőfokú szociális alapképzettség: szociálpedagógus vagy mentálhigiénés
szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, ped. előadó, gyógypedagógus, védőnő,
teológus, hittanár, hittantanár
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat
benyújtásának határideje: 2014. március 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt, a
23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/216/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó. vagy
• Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen
keresztül vagy
• Személyesen: Denkovics Ildikó, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a
megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők
személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek
maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Érdi Honlap - 2014.
március 3.
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Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

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

Szociális segítő

Utcai szociális munkás

munkakör betöltésére.

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A településen szenvedélybetegséggel küzdő egyének, családok és közösségi
csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében, a szerhasználatnak, valamint
járulékos ártalmainak a csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, a
változás elindítása és segítése, az életvitelbeli változás ösztönzése, a szenvedélybeteg
egészségügyi kockázatainak csökkentése, más ellátásba való továbbjuttatása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, Középfokú OKJ szakképesítés: szociális szakgondozó,
szenvedélybeteg gondozó, szociális gondozó és szervező, szociális segítő, szociális
asszisztens, mentálhigiénés asszisztens
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat
benyújtásának határideje: 2014. március 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt, a
23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/219/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális segítő. vagy
• Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen
keresztül vagy
• Személyesen: Denkovics Ildikó, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a
megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők
személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni,
amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Érdi Honlap - 2014.
március 3.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári utca 89-91.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális munka eszközeivel és módszereivel segítséget nyújt az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyéneknek az életvitelük javításában, ügyeiknek intézésében,
és hozzájárul a családi és társas kapcsolatok újrafelvételéhez. Krízis időszakban napi
szinten kapcsolatot tart a hajléktalan személyekkel, csoportokkal és biztosítja számukra az életfenntartáshoz szükséges feltételeket.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Felsőfokú szakképesítés: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális
menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt, a
23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/217/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Utcai szociális munkás. vagy
• Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen
keresztül vagy
• Személyesen: Denkovics Ildikó, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a
megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők
személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek
maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Érdi Honlap - 2014.
március 3.

Válasszon Ön is hazai gyógyszert!
MAGYAR GYÓGYSZER
KÖZÖS A MÚLTUNK, KÖZÖS A JÖVŐNK.
„Gondoskodás, ami összeköt. Bizalom, ami a hazai orvostudomány és a gyógyszergyártás együttes fejlődésén alapul.
Kiváló minőségű készítmények, melyek generációk óta a
biztonságot jelentik. Évszázados tradíció, szaktudás, biztos ellátás az Ön egészségéért.“
A magyar orvosok, kutatók évszázadok óta viszik hazánk jó hírét szerte a világban, az azonban kevésbé köztudott, hogy Magyarország nemcsak jeles gyógyítókat, tudósokat, hanem kiváló gyógyszereket is adott és ad a mai
napig a világnak. A „Magyar Gyógyszer” világszerte kivívta az orvosok és betegek elismerését, a hatékonyságába,
kiváló minőségébe vetett bizalmat. A hazai gyógyszeripar
fejlődése nemcsak a gyógyítást, hanem a gazdaság fejlődését is szolgálja, a magyar nemzetgazdaság kiemelt jelentőségű 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 hozzájárulása is jelentős: nagyszámú munkavállalót foglalkoztat, erősen exportorientált, intenzív kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat, és jelentős beruházásokat hajt végre. A hazai
egészségügyi igények megbízható és stabil ellátását biztosítja. Szinte valamennyi terápiás területen korszerű és hatékony gyógymódot kínál mérsékelt árszinten.
Nemzetgazdasági hozzájárulás
A magyar gazdaság legfontosabb hajtóerejét az exportorientált iparágak jelentik. A hazai gyógyszeripar hagyományosan fontos szerepet tölt be a nemzeti jövedelem megteremtésében és exportjában, valamint a hazai egészségügyi ellátásban. Hazánkban minden második doboz gyógyszer hazai gyártóhelyekről kerül ki, magyar gyógyszercégek termelik meg a GVA közel 5 százalékát, ennek ellenére 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 magyarországi értékesítés csupán 175 milliárd forintot tett ki, amely mélyen alulmúlja a 2005-ös hazai árbevételi csúcsot. A magyar
gyógyszercégek fejlődésüket így kizárólag az exportnak köszönhetik. (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 kiemelkedő 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 növeli, hogy a mul-tiplikatív hatások révén az iparágban meglévő munkahelyek mellett, a beszállítók körében további ál-

lások létrejöttéhez és megtartásához járul hozzá. A hazai
gyógyszercégek tehát közvetlenül és közvetve 41 424 embernek 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 állították elő 2012-ben. (Forrás: Századvég 2012)
• A hazai gyógyszergyárak 2012. évi árbevételének 82 százaléka az exportból származott, a világ több mint 100 országában gyógyítanak magyar gyógyszerekkel. (Forrás:
MAGYOSZ)
• Az export értékesítés 2008 és 2012 között 61,4 százalékkal nőtt, a belföldi értékesítés viszont 7,1 százalékkal csökkent. (Forrás: Századvég 2012)
• A hazai gyógyszergyártók 68 milliárd forintot fizettek be
az államkasszába 2012-ben. (Forrás: MAGYOSZ)
• A kutatás-fejlesztési ráfordítás 62 milliárd forintra növekedett. (Forrás: MAGYOSZ)
• Az iparági beruházások értéke továbbra is 80 milliárd forint évente. (Forrás: MAGYOSZ)
(Forrás: MAGYOSZ, Világgazdaság)
Magyarországi Gyógyszergyártók
Országos Szövetsége (MAGYOSZ)
Magyarországon az alapellátásban minden második beteg a MAGYOSZ valamely tagvállalatának készítményével gyógyul, ezért a szövetségnek az ellátás biztonságának szempontjából is jelentős szerepe van. A több mint
20 éve működő MAGYOSZ tagsága ma már gyakorlatilag a
teljes hazai gyógyszergyártást lefedi. A MAGYOSZ küldetése a világszínvonalú magyar gyógyszeripar évszázados tradícióinak továbbéltetése, új hagyományok teremtése. A tagvállalatok célja, hogy hazai gyógyszerekkel segítsék a magyar emberek gyógyulását, egészségük megőrzését, a beruházásaikon és munkahelyeiken keresztül pedig aktívan
támogassák Magyarország versenyképességét.
Magyar Gyógyszer kampány
A Magyar Gyógyszer kampány célja, hogy mind a lakosságnak, mind a döntéshozóknak bemutassa a hazai
gyógyszeripar jelentőségét, a generációkon átívelő gondoskodást, az értékteremtést, mindazt a szellemi és nemzetgazdasági hozzáadott értéket, amelyet az iparág képvisel. Ezzel az átfogó kommunikációval a hazai gyártók
hosszú távú célja továbbá az, hogy a gyógyszerválasztás
során szempont legyen, hogy a készítmény hazai gyártású, 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 világszínvonal, amit a hazai gyógyszeripar képvisel,a nemzetgazdaság egészéhez való hozzájárulás is előtérbe kerüljenek.
S
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Apró Falva Bölcsőde

Kisgyermeknevelő

Felhívás mérnök akkreditációra
Az Érd és Térsége Szennyvíz‑elvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás akkreditációt
hirdet végzett mérnökök számára.
A lakosok számára a csatornázási projektben ajánlott szakember segítségét igénybe venni, de ezt a
szolgáltatást csak akkreditált mérnöktől kérheti!
Az akkreditációs folyamat során a mérnökök megismerkednek azokkal az elvárásokkal, amelyeket
az Üzemeltető támaszt a házi bekötések mûszaki megfelelőségével szemben és megismerik a szüksé‑
ges dokumentáció elvárt tartalmát és formáját.
Az akkreditált mérnök anyagilag is felelősséget vállal azért, hogy az általa átvett házi szennyvízhá‑
lózat mûszakilag megfelel és a rákötés jogi-pénzügyi feltételei teljesülnek.
A mérnöki akkreditáció ingyenes, akkreditációs időpontokat folyamatosan tartunk!
Jelentkezés feltétele:
• Építő- vagy épületgépész-mérnöki végzettség
• Mérnök kamarai tagság
Jelentkezés módja:
• E-mailben a doboserika@erdszennyviz.eu címen vagy személyesen az Érd és Térsége
Szennyvíz‑elvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás irodájában a 2030 Érd, Diósdi
út 14/A címen a következő adatok leadásával:
» személyes adatok (név, cím, elérhetőség)
» mérnöki diploma másolata
» érvényes kamarai tagság igazolása
A következő akkreditáció időpontja:
• 2014. március 17. 16:00 óra
Jelentkezését kérjük legkésőbb az akkreditációs időpont előtt egy nappal, 2014. március 16-én 17:00
óráig szíveskedjék eljuttatni hozzánk!
Várjuk mindazok jelentkezését, akik akkreditált mérnökként szeretnének részt venni az Érd és tér‑
sége szennyvíz-csatornázási projektben!

Túl az egymillió méteren

Jelentkezési felhívás
A Marianum Általános Iskola
felvételt hirdet a
2014/2015 - ös tanévben
induló első évfolyamára.
Az egyik osztály általános tanterv
szerint angol nyelvet,
a másik osztály német nemzetiségi tanterv szerint, emelt óraszámban német nyelvet tanul.
Jelentkezés időpontja:
2014. március 10 – 11-én
(hétfő-kedd), 14:00 – 17:00
az iskolában.

Az érdi futók egyre népesebb tábora az elmúlt hónapokban
ismét szép teljesítményt vitt véghez. A nemzetközi kezdemé‑
nyezésre indult Yours Truly kilométergyûjtő kihíváson Érd 7.
lett, országosan, olyan nagyvárosokat előzve meg, mint példá‑
ul Pécs, Miskolc, vagy Szeged! A februári fordulót is figyelem‑
be véve a lefutott táv meghaladta az egymillió kilométert!
Nagy sikernek örvendett a futók által szervezett Farsangi
Fánkfutás is. Az ötletes jelmezekbe öltözött érdi és tárnoki
felnőttek és kicsik örömmel vettek részt a hagyományteremtő
rendezvényen. Az ígéretek szerint lesz folytatás, amelynek
célja az egészséges életmód népszerûsítése és a közösség
összekovácsolása!

Kérjük, a felvételi beszélgetésen
a gyermekkel együtt
mindkét szülő jelenjen meg!
Az óvodai szakvéleményt és
a születési anyakönyvi kivonatot is
hozzák magukkal!
Takácsné Tóth Noémi
igazgató
www.marianum.hu

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 2. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: A bölcsődei ellátásban részesülő 1-3 éves gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése, napközbeni
ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, Érettségi és csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ),
vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőfokú képesítés, Felsőfokú csecsemő- és gyermeknevelői, gondozói, kisgyermeknevelői végzettség, Elvárt kompetenciák: Kreativitás, kezdeményező készség, a bölcsődei módszerek
magas szintű ismerete, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics
Ildikó nyújt, a 23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/214/2014 , valamint a munkakör megnevezését:
Kisgyermeknevelő. vagy
• Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül vagy
• Személyesen: Denkovics Ildikó, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes
pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel. A pályázat elbírálásának határideje:
2014. március 21. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Érdi Honlap - 2014. március 3.

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

matematika, informatika/bármely szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Törökbálinti út 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Általános iskolai tanulók oktatása, nevelése,
tanórán kívüli foglalkozások keretében, beleértve napközis és tanulószobai foglalkozásokat is. Illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, matamatika-informatika/bármely szakirány,
• Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmassági, összeférhetetlenség kizárása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, diplomák másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Patkóné Séra Ilona nyújt, a 06-23-372-647-es telefonszámon.
• Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd,
Törökbálinti út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 130-4/2014/KIK/123 , valamint a munkakör megnevezését: matematika, informatika/bármely szakos általános iskolai tanár.
• Elektronikus úton Patkóné Séra Ilona részére a teleki.erd@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 18.

FELHÍVÁS!
2014. évi Parlamenti választás:

NÉMET NEMZETISÉGI
REGISZTRÁCIÓ
2014-ben – a rendszerváltás óta első ízben - nyílik lehetőség arra, hogy 2014. április
6.-án a Magyarországon élő német nemzetiség saját jogon parlamenti képviselőt
válasszon a Parlamentbe. Ehhez azonban előzetes regisztráció szükséges a német
nemzetiségi választói névjegyzékbe.
A regisztrációt megtehetik a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött adatlappal
postai úton, vagy a Polgármesteri Hivatalban személyesen is leadhatják, illetve
regisztrálhatnak elektronikus úton is a www.valasztas.hu internet oldalon.
A német nemzetiségnek reális esélye van rá, hogy a szükséges szavazatszámot
elérje és saját, pártoktól független parlamenti képviselője legyen.
Kérjük, hogy ennek érdekében minden német nemzetiségű magyar állampolgár március 21-éig, (péntek 16:00) regisztrálja magát a német nemzetiségi
választási névjegyzékbe!
Fontos, hogy a regisztrációt a parlamenti választásra kiterjedően kérje, - jelölje
be a „B” pontot is, - mert csak ebben az esetben szavazhat a német nemzetiségi listára.
A német nemzetiségi regisztrációban személyes segítséget nyújtanak a települési német nemzetiségi önkormányzatok tagjai, valamint a Pest Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzat aktivistái a budaörsi Heimatmuseumból hétköznap
8-18 óráig, szombaton 10-18 óráig a 23/440-217 vagy a 23/441-014-es telefonon
és az info@heimatmuseum.hu email címen.
Regisztráljon a német nemzetiségi választási névjegyzékbe a parlamenti
választásra kiterjedően, hogy német nemzetiségi képviselő kerüljön a magyar Parlamentbe!
Budaörs, 2014. február
Ritter Imre elnök
Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége
Pest Megyei Német Önkormányzat

Kedves Bálozók!
Szívbõl köszönöm meghívójukat báljukra!
A közösség ereje építõ erõ. Amikor közös cél eléréséhez
fognak össze a közösség tagjai, akkor a legnagyobb feladatot már elvégezték. Az egymásért való tenni akarás,
az ezt tápláló hit és az ebbõl nyert energia adja az erõt
ahhoz, hogy valóra váljanak közös terveik.
Emlékezetes év az idei, hiszen most érettségizik és ballag majd el az elsõ gimnáziumi évfolyam., amely örökre
beírja magát az iskola és a város történetébe.
Ebbõl az alkalomból engedjék meg, hogy felajánljak a
Gárdonyi közösségének félmillió forintot a polgármesteri
keretembõl. Fordítsák ezt a pénzt az iskola javára, olyan
fejlesztésre, amely egyaránt szolgálja a diákok, a nevelõk
és a szülõk érdekeit.
Sajnos, hivatali elfoglaltságom ezúttal nem teszi
lehetõvé, hogy személyesen megjelenjek rendezvényükön, de megértésüket kérve kívánok nagyon jó szórakozást mindannyiuknak!
Érd, 2014. február
Tisztelettel:

T. Mészáros András

mozaik

XXIV. évfolyam, 2014. március 6.

Hangulatos jótékonysági bál a Gárdonyiban

Szülõk és nevelõk farsangja – a gyerekekért
Ezen a szombaton pompás bálteremmé varázsolták a zsibongót: az iskolapadok
vendégváró asztalokká alakultak, hogy az esti órákban gazdagon megterítve várják
a bálozókat az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumban, ahol március
1-jén tartották a szülõk-nevelõk jótékonysági farsangi bálját. A vidám hangulatról nemcsak a diákok nagyszerû mûsora, hanem sztárvendégük, Peller Károly is
nagyszerûen gondoskodott. Az Operettszínház mûvésze a legnépszerûbb, mindig
szívesen hallgatott operettslágerekbõl nyújtott át egy csokorra valót, megalapozva
így az est kezdetén a bálozók jókedvét.

A szerző felvételei
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Bálteremmé alakult az iskola zsibongója, és megtelt felnõttekkel

Peller Károly remek hangulatot varázsolt a szülõk-nevelõk báljához
Peller Károlyt már ismerősként
üdvözölhették az iskolában,
hiszen tavaly is fellépett a farsangi rendezvényen, és idén
sem mondott nemet, amikor
megkeresték, hiszen a Gárdonyi
diákjai is szívesen látogatják a
Budapesti Operettszínházat,
ahol legutóbb az Oszi-boszit,
azaz A repülő nagyanyót nézték
meg több mint háromszázan.
Peller Károlynak köszönhetően felcsendültek az örökzöld,
mindenki által ismert dalok a
Cirkuszhercegnő, a Mágnás
Miska, és a Csárdáskirálynő
címû népszerû operettekből,
amelyeknek refrénjét még az
ifjabb szülők többsége is együtt

énekelte a mûvésszel. Peller
Károly a báli hangulathoz leginkább illővel, a „Húzzad csak,
kivilágos virradatig” dallal
kívánt jó szórakozást az iskolai
farsangolóknak.
Az operett-összeállítást követően Ivánszkiné Fintor Ágnes, a
szülői munkaközösség elnöke
köszöntötte a résztvevőket, és
bejelentette, hogy a tavalyi jótékonysági bálon összesen 700
ezer forint felajánlást sikerült
összegyûjteniük, amit a diákok tanulmányi kirándulására
költöttek. Idén hangtechnikai
eszközök vásárlására várják a
segítséget, mert noha stúdiója
van már az intézménynek, de

Nagy tetszést aratott a negyedikesek palotása, amellyel kezdetét vette az
idei bál

a szükséges mûszaki és hangtechnikai eszközökkel mindeddig nem rendelkeznek.
Pintérné Bernyó Piroska,
az iskola igazgatója már a bál
elején két nagyszerû hírrel
örvendeztette meg a bálozókat. Az egyik, hogy a tavaly
összegyûjtött összeg jó részének megfelelő összeget az idén
már a bál kezdetén a magáénak
tudhat az iskola, mert a város
vezetője, T. Mészáros András a
polgármesteri keretéből félmillió forintot ajánlott fel az intézménynek. A nagyvonalú adományért a bálozók tapsviharral
nyilvánították ki tetszésüket
és köszönetüket városunk polgármesterének. Az igazgatónő

felolvasta a polgármester levelét majd egy másik örömhírt is
megosztott a bál résztvevőivel,
nevezetesen, hogy a Gárdonyi
iskola úszóválogatottja aranyérmet nyert a Diákolimpián. Mint
mondta, ennél boldogabb bejelentéssel nem is kezdődhetett
volna az idei farsangi mulatság.
Ugyanakkor nem mulasztotta el
kiemelni a szülői munkaközösség egész éves önkéntes munkáját, azt az önzetlen serénykedést, amely nélkül ez az este
sem jöhetett volna létre. Pintérné
Bernyó Piroska is megerősítette,
nagy szüksége van az iskolának
a hangtechnikai berendezésekre, annál is inkább, mert rendezvényeik hangosítását négy
éven keresztül Sipos Tamás,
az intézmény idén érettségiző
diákja a saját felszerelésével
végezte, de Tamás nemsokára
elhagyja az iskolát, ezért olyan
sürgősek ezek a felszerelések az
iskolának.
Az igazgatónő köszöntését és
örömteli bejelentéseit követően kezdetét vette a báli mûsor,
amit idén Orbán Rita és Baráth
Gergely, végzős gimnazisták, a
bálkirálynő és bálkirály szerepét vállalva nyitottak meg – így
az „udvari bolondok” sem hiányozhattak. Régi szokásnak
megfelelően palotással indult
a mulatság, amit az általános
iskola negyedikesei nagy sikerrel mutattak be, majd néhány
önálló produkció következett,
amelyben búfelejtésre buzdító
versek és dalok hangzottak el,
de a táncmûvészet több mûfaja
is felsorakozott. A bálozó
közönség nagy tapssal díjazta
a hastánc produkciót éppúgy,
mint a néptáncosokat vagy a
modern táncok képviselőit.
A látványos mûsor azonban
csupán „bemelegítésül” szolgált
a finom vacsorát követő, hajnalig tartó mulatsághoz.
A bál sikeréhez idén is számos támogató járult hozzá, de a
munka oroszlánrészét ezúttal is
maguk a szülők végezték, akik
azért fogtak össze, hogy egy jót
bálozva segítsék az iskola és ez
által gyermekeik hétköznapjait.

Bálint Edit

Pintérné Bernyó Piroska, az iskola igazgatója kizárólag jó hírekkel köszöntötte a bálozókat

A hastánc-produkciót is az iskola diákja mutatta be, aki már bajnokságot
is nyert ebben a mûfajban

Érdi Újság

sport
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Akár más iskoláknak is követendõ példa lehet az ilyen Ötórai Tea
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Viadukt SE Biatorbágy – Érdi VSE 0-0

Ferenczi Fanni, a „híres Kõrösis” Kapufák itt is, ott is

Fotó: Firnicz József

Az Érdi Kõrösi Csoma Sándor általános iskolában került sor arra az Ötórai Tea elnevezésû beszélgetésre,
amelynek keretében egy lányka „sporttörténetét” hallgathatták és nézhették végig azok a diákok, akik úgy
döntöttek, hogy akár õk is az Eb-nyolcadik akrobatikus
tornász nyomdokaiba lépnek. Az elkötelezettségérõl is
mesélt Ferenczi Fanni, az ÉTC akrobatikus tornásza.

Õk „teáztatták” a vendégeket: Tóth Judit, az Érdi TC elnöke, Ferenczi
Fanni, Eb-nyolcadik helyezett akrobatikus tornász és Nagyné Balázs
Gabriella, a drámapedagógus-”sportriporter”
Nem kellett különösképpen gon‑
dolkodnia a jelenlévő újságírónak
a kérdéseken, hiszen olyan felké‑
szült „sportriporter” vezette le a tea‑
délutánt, akinek a kérdései alapján
mindenki mindent megtudhatott a
sportágról is, a kislányról is. Pedig
a beszélgetést vezető hölgy nem
kifejezetten sportszakos, ugyanis
Nagyné Balázs Gabriella drámape‑
dagógus. De, mint kiderült, akár
kolléga is lehetne.
Az iskolába tulajdonképpen
hazaérkezett 15 éves kislány profi
módon válaszolt a kérdésekre,
aminek oka lehetett az is, hogy
nem voltak idegenek tőle a Kőrösi
falai, hiszen egy évvel ezelőtt
még mint tanuló bizonyította itt
a tudását.
– Örömmel jöttem ide, itthon
érzem magam. Itt végeztem az

általános iskolát, innen mentem
a Vörösmarty gimnáziumba, ahol
elsős vagyok, angol szakra járok.
Jó ott, de azért a szívem egy kicsit
itt maradt – mondta Fanni, s a
mondatával egy csapásra nyerő
lett az egykori diáktársak körében,
akik nem kevesen hallgatták a
„híres Kőrösis” szavait.
– Négyéves lehettem, amikor
először voltam akrobatikus tor‑
na‑edzésen. Hogy milyen volt, arra
már nem igazán emlékszem, s azt
sem tudom, ügyesnek találtak‑e…
Ez volt az a mondat, amikor
teljes joggal szólt közbe a vendé‑
gek között ülő edző, Tóth Judit,
aki egyben az Érdi Torna Club
elnöke is.
– Fanniban volt valami, ami
engem is, másokat is megfogott.
Csinálta a „kunsztokat”, s nem

egy után, mintha csak bemuta‑
tón lenne, mintha előadna, meg‑
kérdezte, hogy: na? Magyarán,
kíváncsi volt arra, tetszik‑e
nekünk? Ügyes volt már akkor
is, ösztönszerûen tudta, mit kell
csinálni. Azonban az, hogy ilyen
fiatalon ilyen magasra jutott,
azt elsősorban saját magának
köszönheti.
S bizony, nagyon magasra jutott,
magasra tette a mércét, maga előtt
is. A tavalyi portugáliai Európabajnokságon két csapattársával
ugyanis a 8. helyen végzett, amire
sokan felfigyeltek, elismerve a kis‑
lány talentumát.
Arra a kérdésre: mi kell ahhoz,
hogy ilyen fiatalon ilyen sikeres
legyen valaki, Fanni és az edzőnő
közösen adta meg a választ.
– Akarat, kitartás, szorgalom,
tehetség, célkitûzés, lemondás, de
mindenekelőtt alázat és szerény‑
ség… – akár így is összefoglalható
a válaszuk, amiben benne volt
minden, de minden, ami Fannit
kell, hogy jellemezze. Igen, kell,
mert ezek nélkül nem lehetett
volna ő az Ötórai Tea vendége.
De volt itt még valaki. Sze
rényen, szinte észrevétlenül ült
az osztályterem egyik iskolapadjá‑

ban az a személy, aki a háttérben
ugyancsak sokat tett ezért a kiváló
Eb-szereplésért (is). Az édesanya,
aki az egyik kérdésre válaszolva
elmondta, hogy a család életét
meghatározza a lánya sportkar‑
rierje.
– Amiben csak tudjuk, segítjük
őt, mert tisztában vagyunk azzal,
hogy közösen jobban, könnyeb‑
ben megy. Igyekszünk úgy alakí‑
tani Fanni napjait, hogy neki csak
a tanulásra és az edzésre kelljen
figyelnie. Látjuk, mindent megtesz
a sportért, az eredményekért, s mi
is ezt tesszük a magunk módján.
A szavak után a tettek is beszél‑
tek, mert a folyamatos film- és
képvetítést követően a vendég
bemutatott néhány olyan akroba‑
tikus tornaelemet, amely számára
„könnyed ujjgyakorlat” volt csu‑
pán, miközben az egykori iskola‑
társak nem győztek hüledezni a
látottakon.
Ezt hallva, engedtessék meg
egyetlen gondolat: szorgalom,
akarat, kitartás (satöbbi…) kér‑
dése csupán, hogy a mostani
rácsodálkozók közül ki lesz majd
Ferenczi Fanni utódja, követője.
A kapu előttük is nyitva áll…

Róth Ferenc

Pontosság és bizalom
A sportág nem újkeletû, gyökerei az ókorig vezethetők vissza.
Hazánkban versenysportként 1949-ben jelent meg, majd a
magyarok a nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolódtak, és
értek el jobbnál jobb eredményeket: 1974 és 1992 között 7 világbajnoki bronzot hoztak, az Európa-bajnokságokról pedig 1
arannyal, 6 ezüsttel és 11 bronzzal tértek haza. Jelenleg 9 egyesületben mûködik akrobatikus torna szakosztály. A sportág
ötvözi a hagyományos torna elemeit az akrobatikus elemekkel
(gúlákkal-dobásokkal), zenére végrehajtott, koreografált gyakorlatban. Az elemek sikeres kivitelezéséhez szükség van a
mozgások finom koordinációjára, pontosságra, precizitásra, s
a társak összhangjára, a bizalomra.

Rangadók sorával kezdi a tava‑
szi szezont az érdi csapat, mivel
már az első hat fordulóban az
első öt helyet elfoglaló riválisaival
találkozik. Az első fordulóban az
őszi szezont egy vereséggel és a
negyedik helyen záró Biatorbágy
vendégeként Budaörsön léptek
pályára az érdiek. A mérkőzés
pikantériája, hogy a pályaválasz‑
tók egyetlen őszi vereségüket
még Érden, az első fordulóban
szenvedték el. Így a mérkőzés
tétje nem csak a három pont
megszerzése volt a vendégek
részére, hanem a visszavágás
lehetősége is motiválta az amúgy
nagyon stabilan szereplő biator‑
bágyiakat.
A szünetben kettős cserét haj‑
tott végre az érdiek edzője és
ezáltal sokat javult a vendég‑
csapat támadó játéka. Először
Ország P. beadását csak üggyelbajjal hárították a hazaiak, majd
szöglet után Csizmadia Z. lövését
a gólvonalról mentette egy hazai
védő. A vendéglátók sem sokat
tétlenkedtek: egy gyors kontra
támadást követően Kertész F. csak
bravúrral tudott hárítani. Az ezt
követő szögletrúgásból Nikolov
B. fejelt a kapufára. A kimaradt
lehetőségek után már egyik csa‑
pat sem akart sokat kockáztatni,
így ismét a biztonsági játék került
előtérbe. Az óvatoskodásra majd‑
nem ráfizettek az érdiek: egy
rossz védelmi helyezkedés után
a hazaiak csatára egyedül fordult
kapura és Jakab Á. utolsó védő‑
ként csak szabálytalanul tudta
megállítani a 16-os előterében.
Ezzel a gólt sikerült elkerülni, de
a kiállítást nem.
Az érdi csapat nem tudta meg‑
ismételni a felkészülési mérkőzé‑
seken nyújtott teljesítményét és
ha egy „vezéráldozat” révén is, de

egy ponttal gazdagabban zárta a
találkozót és biztosan őrzi máso‑
dik helyét a bajnoki táblázaton.
Viadukt SE Biatorbágy – Érdi
VSE 0-0
Budaörs, 300 néző
Vezette: Sinka Sz.
Érd: Kertész F. – Ebedli Z.
(Ország P.), Jakab Á., Süveges
Z., Németh G. – Papp G. (Patkó
Gy.), Csizmadia Z., Kovács
B., Kupi Z., Cservenka G.
– Makituma N. (Kormos E.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Jók: Németh G., Kovács B.
Sárga lap: Németh G., Cservenka G.
Piros lap: Jakab Á.
Míg a hazaiak edzője dicsér‑
te csapata játékát, addig az érdi
szakvezető kritikusan fogalma‑
zott a látottakról.
Nagy Lajos (Biatorbágy):
– Jó iramú mérkőzésen a jó
erőkből álló érdiek ellen megfele‑
lő eredményt értünk el. Két kapu‑
fával és egy-két helyzettel nyúj‑
tottunk többet és időnként jól is
játszottunk. Csak az az egy pici
gól hiányzott a győzelemhez.
Limperger Zs.(Érd):
– Mindkét csapat elsősorban
arra törekedett, hogy ne kapjon
ki. Ennek ellenére lehetett volna
akár 3-3 is a mérkőzés eredmé‑
nye. Ahhoz, hogy a későbbiek‑
ben eredményesebbek tudjunk
lenni, gyorsabban és pontosab‑
ban kell játszanunk.
A következő fordulóban márci‑
us 8-án, szombaton fél háromkor
egy másik üldözőnkkel, a Tura
csapatával találkozunk az Ercsi
úti sportpályán, majd egy héttel
később, március 16-án, vasárnap
három órakor Vecsésen vendég‑
szerepel az érdi csapat.

Harmat Jenő
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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!
016

CSALÁDI PIHENÉS ZEMPLÉN SZÍVÉBEN

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

018

Listaár:
69.880 Ft

Akciós ár:

34.940 Ft

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

032

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

020

Listaár:
46.180 Ft

Akciós ár:

23.090 Ft

PIHENÉS LILLAFÜRED KAPUJÁBAN

Pihenés Lillafüred Kapuja Hotelben, 3nap/2
éjszakára, 2 fő részére,
reggelivel, egyszeri
szauna és
biliárdhasználattal.
Listaár:
42.680 Ft

Akciós ár:

21.340 Ft

MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

Élvezze a vidéki
hangulatot, Luxus
Apartmanban, wellness használattal
Szilvásváradon!
2 fő/3 éj/4 nap
Luxus Tanya
3348 Szilvásvárad,
Bem József u. 15.
Tel: +36 70 230 4202

ÍZELÍTŐ ZEMPLÉN SZÉPSÉGEIBŐL

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

PIHENÉS AZ ASZÚ SZÜLŐFALUJÁBAN

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

017

LILLAFÜRED KAPUJA HOTEL ÉTTEREM
Cím: 3535 Miskolc Partos
Listaár:
14. Telefon/Fax: 46/339-423
27.000 Ft
Mobilszám: 30/9681-045

040

Akciós ár:

13.500 Ft

ŐSZI ÁRHULLÁS A VENUS HOTELBEN

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

Akciós ár:

47.950 Ft

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

Listaár:
59.900 Ft

Akciós ár:

29.900 Ft
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BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS
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 XXII. kerületben, Rózsakerten, 3 lakóhelyiséges, 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

INGATLANCSERE
 Béke téri 43 m²-es 2. em-i lakásomat elcserélném Érd kp-jában lévõ erkélyes lakásra. T:06
30 353 2303

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

INGATLANT KERES

ÁCSMUNKA

 Budapesten kisméretû öröklakást vásárolnék.
Lehet eladósodott, rendezetlen, felújításra szoruló is. tel:06303301044 Szívesen visszahívom!
 Készpénzért egy, másfél szobás jól kiadható
öröklakást vásárolnék Budapesten. Lehet renoválásra szoruló is. tel:06303301044

JÁRMÛ
ÁLLÁS

KERT
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
KONTÉNER

FELVÁSÁRLÁS
 Kimagasló áron vásárolunk antik bútorokat, festményeket, régi márkás órákat pl.Rolex,
Schaffhausen stb, Herendi szobrokat, étkészleteket, körpecsétes Zsolnai tárgyakat, ezüst
cukordobozokat, gyertyatartókat, ipari ezüstöt,
brilles ékszereket, hagyatékokat, aranyat. 0630/944-8539 szondigaleria@freemail.hu Teréz
krt.10.

 Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés,
bozótírtás, kerítés építése, javitása. Térkövezésbetonozási munkák. Tel: 061781-4021, 06 70
547-2584
 Szakképzett kertész vállal metszést, permetezést, ásást, rotációs kapálást, fakivágást
szállítással, egész éves kertfenntartást. T:06
20 252 3937
 Marhatrágya, gombatrágya, fekete föld, virágföld, sóder, homok, egész évben rendelhetõ!
T:06 30 5611 569

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

KIADÓ

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

 Kertes 38 m² különálló kis ház, elõszoba,
konyha, szoba, fürdõszoba, WC helyiségekbõl
álló 1 fõnek (nem dohányzó) kiadó. Havi 30 E
Ft+rezsi. T:06 20 825 0825

GYÜMÖLCSLÉ

 Családi házban egy külön bejáratú szoba
fiatal hölgy részére kiadó. Elõzetes személyes
találkozás szükséges. T:06 30 855 2368
 Parkváros:2 szobás cirkófûtés, új nyílászárók, el. kapu, fed. gk.tároló 65 E Ft+rezsi+2x
kaució. T:20 5289123

KÖLTÖZTETÉS

SZIPPANTÁS

TETÕSZERVIZ

SZOBAFESTÉS

TÛZIFA

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

 Akciós tûzifa, tölgy, bükk hasítva 12 000
Ft/m3 1m3=m x m x m Tel.: 0630/652-6592

SZOLGÁLTATÁS

GYÜMÖLCSÖS
 Érdligeten kiadom szõlõmet gondozásra a
termésért. T:06 30 493 0967

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

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

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT
 Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap, szifon, wctartály, radiátor, elzáró csere javítás mosó és
mosogatógép bekötés. Fürdõszobák teljeskörû
kivitelezése 06 70 642 75 26

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

 Társasházban nappalis kettõ hálószobás
bútorozott, jól felszerelt lakás kiadó. T:06 20
493 0294
 Parkvárosban garzonlakás kiadó 1-2 fõnek
40 E Ft+rezsi+kaució. T:06 20 470 7491

IDÕSEK OTTHONA

KIADÓ LAKÁST KERES
MUNKÁT VÁLLAL

 Nyugdíjasoknak: Budapesten és környékén
kínálunk idõs otthoni elhelyezéseket számos
színvonalas szolgáltatással, esetleges ingatlanbeszámítással. t:06303307784
 Szondi utcai irodánkba idõpont egyeztetõ
kollégákat keresünk. Nyugdíjasok jelentkezését
is várjuk! Jelentkezés: 30/9218259; 		
wellnessinfo@t-online.hu
 Azonnali kezdéssel! Budapest vezetõ ingatlanirodája kiváló keresettel, ingyenes képzéssel
ingatlanközvetítõket keres! 269-4990
regio4@tippingatlan.hu
 Nyugdíjcélú számla értékesítésére munkatársakat keresek. Tel.: 0620/973-8968
nemethiren@t-email.hu

ÁLLATORVOS

AKCIÓS
OLTÁSOK
MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,
kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!
T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

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

INGATLAN
 Eladó Érden régi építésû ház dupla telken
1185 m² iár:egyben 16,5 M Ft, külön: 7,5-9 M
Ft. T:06 20 493 4250
 Érdligeten 4+1/2 szobás családi ház dupla
garázzsal, kúttal eladó. Iár:14 699000 Ft. T:06
20 356 4586
 Siófok-Szabadifürdõ 280 m² telken 25 m²
faház összközmûves, aszfaltos utcában eladó.
T:0620 9392 042

 Tavaszi nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok
hétvégén is. T:06 23 372 505, 06 70 385 8633

OKTATÁS
 KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közlekedéssel ügyfeleink részére a belvárosban (I-XIV.
kerületekben). Hívja a 70-627-3425 számot és
segítünk gyorsan kiadni lakását!
 KERESEK kiadó lakást Budapesten jó közlekedésnél hosszútávra (min.1év) 06-70-6350551

 Tanulj Te is gitározni! Szórakoztató gitárórákon, melynek fõ célja, hogy élvezd, amit
csinálsz. Tel.: 06 30 201 3197

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

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

RUHAJAVÍTÁS
 Varrás: minõségi ruhajavítás, cipzár-, kabát-,
béléscserét, nadrágfelhajtást vállalok. T: 0630/460-3481

KÖLTÖZTETÉS

 József körúton,MINDEN ÚJ (gépészet,
szaniterek, burkolatok, nyílászárók,stb.), extra
világos, 50m2 Ár: 15.49 millió +36703042206
www.ingatlan.com/20605355

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

 Olcsó burkolást, gipszkartonszerelést és kisebb
kõmûvesmunkát vállalok. T:06 20 418 0204

TÁRSKERESÕ

 Diplomás biológus, biológia és kémia érettségi felkészítést vállal. T:06 70 280 5138
 Korrepetálást vállalok német és angol
nyelvbõl saját otthonomban:06 30 518 5052

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

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

 Angol magánórák gyakorlott tanártól, hagyományos módszerrel, bármely napszakban otthonában is:20-9255-288

 Keresek kiadó lakást a belvárosban, jó közlekedésnél, hosszútávra. 06-70-635-0551

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

TV JAVÍTÁS

KÖNYVELÉS

 Érden a gimnáziumnál külön bejáratú másfél
szobás lakás kiadó 35 E Ft +rezsi+1 havi
kaució. T:0670 944 3305
 Érden munkásoknak, brigádnak! Külön bejáratú összkomfortos lakás kiadó, kocsibeállással.
T:23/367-922

 Akciós tûzifa tölgy, bükk, hasítva 2 200 Ft/qtól. Tel.: 0620/586-3230

SZABÓ

TELEK
 Hévíz mellett Karmacson 900 m²
közmûvesített telek eladó 1,8 M Ft. T:06 30
363 8036
 Eladó Érden 650 m²-es építési telek, ár:4,5 M
Ft. T:06-23-377-818 18-20 óra között

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
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MTK-Budapest – ÉRD 18-28 (8-12)

Sportnap nagycsoportosoknak

Hiba nélkül a rangadó elõtt

a Batthyány iskolában

Lendület és magabiztosság - Klivinyi Kinga jobb kezét rettegik az ellenfelek
Az egyik oldalon tét nélkül, a
másik fél részéről viszont a harmadik hellyel a célkeresztben
indult az utolsó előtti forduló.
A fővárosiak az utóbbi hetekben komoly erősítésbe kezdtek,
hiszen megszerezték az ÉRD
együttesétől a bal szélre Balog
Beátát, valamint a montenegrói
kézilabda egyik nagy tehetségét, a Buducsnoszt Podgorica
játékosát, Jelena Despotovicsot.
Az MTK számára már főleg az
alsóházi rájátszáshoz kell majd
a plusz erő, az alapszakaszból
ugyanis a 11. helynél többet
már nem hozhat ki Majoros
Gusztáv csapata. A hazaiak az
egri győzelem emlékével, míg
az ÉRD két roppant magabiztos siker után, mégis vegyes
érzésekkel készülhetett. Szabó
Edina együttesének menetrendjét ugyanis megzavarták, hiszen
a Magyar Kézilabda Szövetség
megbízott főtitkára keresztülvitte az FTC elleni kupanegyeddöntő elhalasztását, amit
végül március 16-án pótolnak
be. Megvolt az előnye ennek is,
hiszen maximálisan az utolsó
két fordulóra koncentrálhattak
a narancssárgák.
Hogy az új montenegrói kölcsönjátékossal nem tett rossz
lóra az MTK, már a 2. percben
kiderült, Jelena Despotovics
ugyanis hatalmas átlövés gólt
zúdított Oguntoye Viktória
kapujába. Borbás Rita az
egyik, míg Kisfaludy Anett a
másik oldalon talált be beállóból. Akadozott az érdi játék,
hiszen Takács Fruzsinának és
Petrovszki Katalinnak köszönhetően lógott meg ismét a fővárosi csapat. Az ÉRD ziccereket
is hibázott, rendezni kellett a
gondolatokat, Szabó Edina így
azonnal időt kért. A hazaiak
nagyon keményen védekez-

tek, továbbra is két gólon tartották az ellenfelet, míg Barczi
Annamária már az ötödiket
szerezte. A félidő derekán egy
percen belül duplázta meg találatainak számát az ÉRD, Bognár
Barbara és Kisfaludy Anett
lopta közelebb a vendégeket,
de Jelena Despotovics bombáira egyelőre nem volt ellenszer.
Egymás után három támadás
maradt kihasználatlan, kétszer
technikai hiba, egyszer pedig
egy előkészítetlen lövés vetett
véget az akciónak. Janurik Kinga
állt be a kapuba, védése után
pedig Schatzl Nadine léphetett
meg az indítással, így össze
is jött az egyenlítés. Kiderült,
azért Jelena Despotovics is tud
hibázni – igaz milliméterekkel
– óriási kapufát lőtt. Ki is használta az ötperces gólcsendet az
ÉRD, Alja Koren ugyanis beljebb húzódva, átlövőből vágta
be a helyzetét. Először vezettek
a vendégek, időt kellett kérnie
Majoros Gusztávnak. Hiába
volt a taktikai frissítés, kezdte
igazolni a papírformát az ÉRD,
előbb Triscsuk Krisztina, majd
Wolf Alexandra mattolta a volt
érdi Schneck Rékát. Minden a
bajnoki bronzérmes szája íze
szerint kezdett alakulni, Schatzl
Nadine beállóba futva is eredményes volt. Végül 11 percnél
állt meg a fővárosi gólínség,
Takács Fruzsina betörésével
már nem lehetett mit kezdeni.
A hajrában még egy hazai, míg
két ÉRD-gól maradt a tarsolyban, Klivinyi Kinga pedig ismét
igazolta klasszisát. A kiváló
balátlövő rendkívül stabil teljesítményt nyújt, az utolsó négy
mérkőzésén már 21 gólnál jár.
Alja Koren magánszámaival
indult a második félidő, amivel
tovább nőtt a különbség. Az
MTK soraiban felcserélődtek a

szerepek, Jelena Despotovics
lövését ugyanis védte Janurik
Kinga, ellentétben Takács
Fruzsina bombájával. Továbbra
sem nyugodhatott meg az ÉRD,
a fővárosiak a vártnál jóval
nagyobb erőt mutattak, rendkívül szívósan küzdöttek. Fekete
Bozsana és Barczi Annamária
góljával újból nyílt volt a meccs,
jött is az érdi időkérés. Klivinyi
Kinga a jelek szerint szófogadó
volt, a 15-12‑es előnyt gyorsan
megtoldotta kettővel. Schatzl
Nadine értékesített ziccert,
majd Kovács Anna tört be eredményesen. A mérkőzés nagy
részében gól nélkül maradó
jobbátlövő a legjobbkor, a hajrára fordulva tudott triplázni.
Nyolc perccel a vége előtt gyűjtötte össze maradék puskaporát
az MTK, ami Buzsáki Nikolett
és Jelena Despotovics találatában testesült meg, de a budapestiekben nem maradt több
erő. Az utolsó percek teljes mértékben érdi uralom alatt teltek,
rohamléptekben nőtt az ÉRD
előnye. Triscsuk Krisztinának
volt még muníciója, ő alakította

Kisfaludy Anett a mérkõzés elején
hátán cipelte csapatát

MTK-Budapest – ÉRD
18-28 (8-12)
Budapest, Elektromos
Sportcsarnok, 300 néző
Játékvezetők: Horváth Zoltán,
Simó András
MTK: Schneck Réka, Kurucz
Annamária (kapusok),
Hornyák Bernadett, Tamás
Krisztina, Szandai Martina,
Kulich Norina, Pácz Laura
Liza, Fundák Annamária 1,
Fekete Bozsana 1, Buzsáki
Nikolett 1, Petrovszki Katalin 2
(1), Blaubacher Dóra, Borbás
Rita 2, Barczi Annamária 3,
Jelena Despotovics 4, Takács
Fruzsina 4
Vezetőedző: Majoros Gusztáv
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva,
Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória (kapusok), Török
Petra, Schatzl Nadine 3,
Triscsuk Krisztina 4, Kovács
Anna 3, Szara Vukcsevics,
Szekeres Klára 1, Kisfaludy
Anett 3, Klivinyi Kinga 6, Wolf
Alexandra 2, Oláh Nóra 2 (1),
Alja Koren 3, Bognár Barbara
1, Mester Nóra
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 1/1, ill. 3/1
Kiállítások: 4, ill. 0 perc
A 22. fordulóból előrehozott
mérkőzésen:
DVSC-TVP – Győri Audi ETO
KC 20-29 (14-15)
A 21. forduló további
találkozói:
Siófok KC-Galerius Fürdő
– FTC-Rail Cargo Hungaria
19-32 (9-14)
Eubility Group Békéscsabai
ENK SE – Veszprém Barabás
Duna Takarék KC
28-24 (13-14)
Dunaújvárosi Kohász KA –
Eszterházy KFSC-Globál Safe
36-26 (22-13)
Az alapszakasz utolsó fordulójában dől el a harmadik hely
sorsa. Az ÉRD a Dunaújvárosi
Kohász együttesét fogadja a Városi Sportcsarnokban.
A mérkőzést március 8-án, 18
órától rendezik.

Szarka András

A kapura dobásban Pádár Margó segített a gyerekeknek
A kézilabda-kapu előtt Pádár
Margó utánpótlás‑edző várta a
kicsiket, akik a kapufára erősített
karikákon keresztül dobhattak
kapura. A következő állomáson
a tollaslabdával ismerkedhettek
meg a gyerekek, Tinka Lajos
tanár úr segítségével. Először
csak a szép, színes lufikat ütögették, aztán a bátrabbak kipróbálhatták a tollaslabdát is. Nem
maradhatott ki a foci sem: a fiúk
és a lányok egyaránt ügyesen
vezették a labdát a bóják között
Molnár László futballedzővel.
Aki ezt a próbát is teljesítette,
megnézhette, hogyan birkóznak
a szőnyegen a „nagy” elsősök és
másodikosok, és megismerkedhetett egy-két fogással is, Pécz
Imre, az Érdi Spartacus edzője
irányításával.
Bár a legnépszerûbb a birkózás
és a tollaslabda volt az ovisok
körében, az ügyességi gyakorlatokat is szívesen végezték – ami
nem csoda, hiszen ez az állomás
leginkább egy játszóházra emlékeztetett, ahol lehetett hason gördeszkázni, pedálozni, libikókán
egyensúlyozni, alagútban kúszni.
A fáradt gyerekek végül a rajzasztalnál pihentek meg, ahol az iskola fejlesztőpedagógusa, Dombi
Gyöngyi játszott velük.
Nem maradhatott el az ajándék sem: a gyerekeket érkezéskor
meglepetés-mûsorral – ugróköteles bemutatóval – fogadták az

Az elsõs és másodikos diákok
megmutatták, milyen „kunsztokat”
tudnak az ugrókötéllel

első és második osztályos diákok (felkészítőjük Horváth Anikó
testnevelő tanár volt), a sportnap
végén pedig üdítővel, csokival és
egy‑egy ajándék papírsárkánnyal
búcsúztak a kicsiktől az iskola
tanárai, köztük a jövő tanév elsőseit oktató tanítók.
A tornacsarnokból távozva a
szülők „na, hogy tetszett?” kérdésére általában „nagyon jó volt!”
válasz érkezett, de mire készüljön az a gyerek, aki a sportiskolába jelentkezik? Erre a kérdésre
Rozgonyi János igazgató válaszolt lapunknak:

A szerző felvételei

ki a tízgólos különbséget, ami
végül Klivinyi Kinga bombájával meg is maradt.
Hozta a kötelezőt az ÉRD, így
pedig megingás nélkül készülhet – stílszerűen a nőnapon – az
alapszakasz harmadik helyének
eldöntésére. A Dunaújváros
ősszel már meghajolt a briliánsan játszó narancssárgák előtt,
akik újabb győzelmükkel bebiztosítanák az FTC elleni elődöntőt, illetve az esetleges bronzcsata pályaelőnyét is.

Idén is megrendezte immár hagyományos, nagycsoportos óvodásoknak szóló sportnapját az Érdi
Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. A tornacsarnokban különbözõ állomásokon kaptak ízelítõt a leendõ
elsõsök az iskolában oktatott sportokból.

Birkózás: az iskolások mutatják, az
ovisok utánozzák
– A gyerekek öt sportágat próbálnak ki iskolánkban, ezek a
kézilabda, a birkózás, a labdarúgás, a tollaslabda és az úszás.
Emellett megismerkedhetnek a
floorball-lal, és az Érdi Torna Club
is segíti munkánkat. Diákjaink e
sportágak mindegyikében kipróbálják magukat, hogy eldönthessék, melyikkel szeretnének
később komolyan foglalkozni
– mondta Rozgonyi János, aki
azoknak a gyerekeknek ajánlja a
sportiskolát, akik a tanulás mellett szeretnének sportolni, az idejüket színvonalasan eltölteni.
– Arra törekszünk, hogy helyben, a 8-16 óra közötti iskolaidőben biztosítsuk azokat a sportolási lehetőségeket, amelyekre
különben a szülőnek késő délután kellene elvinnie a gyermekét
– zárta szavait az igazgató. Á. K.

