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Házi átemelõk
Egy hónappal meghosszabbították a házi 
átemelõk igénylésének leadását.

3

Engedélyezés
Tárnokon is ráköthetnek az elkészült hálózat-
ra, átadták a legelsõ engedélyt.

4

Végre: Városi Uszoda

Ünnepélyes keretek közt átadták március 8-án a Városi Uszodát. Az esemény 
díszvendége volt Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszónõ, Kiss Róbert 
sportügyekért felelõs helyettes államtitkár és Tóth Ákos, a Magyar Úszószövetség 
alelnöke is. Az átadási ünnepség a Pest Megyei Csapat Bajnokság idei elsõ fordu-
lójával zárult; a verseny az érdieknek szép sikereket hozott. 2. oldal

Egyesületet alakítottak a székelyek
Az Érden és környékén élõ 
székelyek összefogása, 
kultúrájuk megtartása, 
ápolása, és annak széles 
körben való megismerte-
tése, a fiataloknak való át-
adása a legfõbb célja a feb-
ruárban megalakult Érdi 
Bukovinai Székelyek Egye-
sületének, amely március 
8-án látványos kulturális 
programmal egybekötött 
bemutatkozó tagtoborzó 
rendezvényt szervezett a 
Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban.  11. oldal

Diósdi csatornaátadás
Március 6-án átadták az elkészült szenny-
vízcsatorna-hálózatot Diósdon.

5

Érdrõl Szocsiba
A magyar téli olimpiai küldöttségben helyet 
kapott egy 21 éves érdi fiatalember is.

13

Rangadó

A Dunaújváros elleni ve-
reség után az ÉRD gya-
korlatilag a bronzcsatára 
készülhet, a Gyõr elleni 
elõdöntõn emberfeletti 
csoda lenne bármilyen 
bravúr elérése. 16. oldal

Lovaglás

Idén szeptembertõl a min-
dennapos testnevelés ke-
retében az úszás és az at-
létika után, harmadik vá-
lasztható tananyagként, 
a lovaglás is bekerül az 
általános iskolák oktatási 
rendszerébe. 10. oldal

Óvodai napok

Tizenötödik alkalommal 
tartanak Érden Óvodai 
Szakmai Napokat. 7. oldal
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Március 8-án átadták az Érdi 
Városi Uszodát. Az ünnepélyes 
esemény – amelynek díszven-
dége volt Egerszegi Krisztina 
ötszörös olimpiai bajnok, örö-
kös magyar bajnok úszónő, Kiss 
Norbert, ifjúsági és sportügye-
kért felelős helyettes államtit-
kár és Tóth Ákos, a Magyar 
Úszószövetség alelnöke is – a 
Pest Megyei Csapat Bajnokság 
első idei fordulójával zárult, 
melyen számtalan érdi siker 
született.

A versenyt megelőzően a 
helyettes államtitkár, majd 
Aradszki András országgyûlési 
képviselő köszöntötte a vendé-
geket, hangsúlyozva, milyen 
fontos az érdiek, illetve az 
úszósport szempontjából, hogy 

megnyílhatott ez a sportlétesít-
mény. 

T. Mészáros András, aki szin-
tén jelen volt az ünnepségen, 
lapunknak így fogalmazott: 
nagy öröm, hogy sikerült meg-
vásárolni a sportcsarnokot, illet-
ve megnyitni az uszodát.

– Úgy érzem, rövid időn belül 
úszóink is olyan eredménye-
ket tesznek majd le az asztalra, 
mint a birkózók, vagy a női 
kézilabdázók. Ehhez szükséges 
volt az is, hogy a megfelelő 
infrastruktúrát megteremtsük, 
azaz megvásároljuk és megnyis-
suk a városi uszodát. Mindent 
megtettünk azért, hogy a vala-
mikori 2,6 milliárd forintos 
követelés helyett 1,3 milliárd 
forintos vételáron tudjuk meg-

vásárolni a létesítményt. Ebben 
nagyon nagy segítségünkre volt 
a kormány, hiszen a TAO-s rend-
szeren keresztül fenti összeg 
egyharmadát tudtuk finanszí-
rozni, a maradék részt pedig a 
kormány támogatásaként tavaly 
decemberben kaptuk meg. 
Így vált lehetővé az, hogy ma, 
március 8-án, itt Érden rendez-
zük meg a 2014-es Pest Megyei 
Csapat Bajnokság 1. fordulóját 
– hangsúlyozta a polgármester.

Mint Zsirkai László, az Érdi 
Városfejlesztési és Szolgáltató 
Kft. ügyvezetője lapunknak 
elmondta, a városi uszodának 
három medencéje van: egy 
25x33 méteres, versenyek lebo-
nyolítására is alkalmas nagy-
medence (26-28 Celsius fokos 
vízzel), egy 12x6 méteres, 90 
centiméter mély tanmedence 
(30-32 Celsius fokos vízzel), 
illetve egy merülőmedence, a 
szauna mellett. Sok érdi már 
ismeri a létesítményt, hiszen 
a terheléses próbaüzem ideje 
alatt ingyen járhatott ide úszni, 
aki regisztrált. 

– Az uszoda próbaüzeme 
decemberben kezdődött, jelen-
leg a folyamat végén járunk. 
Januárban 6500, februárban 
7400 fő vette igénybe a pró-
baüzem ideje alatt biztosított 
ingyenes úszási lehetőséget. 
A jövőben természetesen fizet-
ni kell majd a használatért. Az 
ár kialakítása még folyamatban 
van, de annyit mondhatok: 
alkalmazkodni fogunk ahhoz, 
hogy a környéken mennyibe 
kerülnek az uszodabelépők. 
Szeretnénk a tanulóknak, nyug-
díjasoknak kedvezményt bizto-
sítani, a bérleti rendszerünket 
pedig úgy alakítjuk ki, hogy 
az Érden bejelentett lakcímmel 
bíró lakosok kedvezményben 
részesüljenek – hangsúlyozta 

Zsirkai László, akitől megtudtuk 
azt is: a terheléses próbaüzem 
ideje alatt megkérték a vendége-
ket, mondják el véleményüket 
a létesítményről, illetve, hogy 
szerintük min lehetne javítani. 

– Március első és második 
hetében a lakossági igények 
kielégítésével foglalkozunk. 
Például kihelyeztünk még tizen-
egy hajszárító készüléket (így 
most 32 ilyen szerkezetünk van 
az öt öltözőben), illetve a falak 
alacsonyabban fekvő részeire is 
tükröket szereltünk a gyerekek-
nek. Megépítettük a rajtköveket 
is, így most már versenyszerûen 
használható a nagymedence – 
zárta szavait Zsirkai László. 

Bár az uszoda hivatalos átadá-
sára múlt szombaton sor került, 
egyelőre még ingyen úszhatunk 
az új létesítményben, természe-
tesen az előzetes regisztrációt 
követően. A jelentkezéseket 
a ticket@erdarena.hu e-mail 
címen vagy a 06-23/361-431-es 
telefonszámon fogadják.

 Ádám Katalin

Tizennégyezer vendég volt a létesítményben a próbaüzem ideje alatt

Átadták a Városi Uszodát
Ünnepélyes keretek közt átadták március 8-án a Városi 
Uszodát. Az esemény díszvendége volt Egerszegi 
Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszónõ, Kiss Róbert 
sportügyekért felelõs helyettes államtitkár és Tóth 
Ákos, a Magyar Úszószövetség alelnöke is. Az átadási 
ünnepség a Pest Megyei Csapat Bajnokság idei elsõ 
fordulójával zárult; a verseny az érdieknek szép sike-
reket hozott.

A megnyitó napján a Magyar Úszószövetség már itt rendezte meg a 
2014-es Pest Megyei Csapat Bajnokság 1. fordulóját
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Aradszki András országgyûlési 
képviselõ köszöntõjében hangsú-
lyozta, milyen fontos az érdiek, 
illetve az úszósport szempontjából, 
hogy megnyílhatott ez a sportléte-
sítmény
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Az ember akkor is a természet 
része, ha minduntalan el akarja 
keríteni magát tőle. Ám hiába 
emel kerítést, húz falakat, önt 
betont, épít gátat, gyomlál, kapál 
és gereblyéz, a növények, az 
állatok, a fény, a föld, a víz min-
dig visszaveszi azt, ami az övé. 
Megjegyzem, visszaveszi az 
embert is szinte észrevétlenül, 
megőrizve tárgyaikat, szokásai-
kat, történelmüket is. Rábízzuk 
az elmúlásra utolsó szavainkat, 
és mindig akad, aki olvassa 
azt. S miközben a természetből 
állandóan kiszakadnánk, saját 
természetünk annyira bennünk 
van, hogy azzal még nekünk 
is meg kell küzdenünk. Most 
mindegy is, hogy a kertekben 
már robbannak a rügyek, mint-
ha a föld is sóhajtana a letapo-
sott gyep alatt, sőt, egy meggon-
dolatlan szilvafa egyetlen ágát a 
Parkváros egy napsütéses sárgá-
ra vakolt falának csalfa meleg-
ében már virágozni is láttam 
hetekkel ezelőtt, a tünetek nem 
téveszthetnek meg. Ilyenkor mi 
is mélyebbre szippantjuk a leve-
gőt, és kissé kajlán bámulunk 
bele az incselkedő napsütésbe. 
Január, február, itt a nyár, de 
legalábbis a tavasz, és ilyenkor 
jólesik, ha szembejön egy baba-
kocsi, s benne félrebillent fejjel, 
az álom és a friss levegő pírjával 
arcán alszik egy gyermek. Érd 
ebből a szempontból is kalan-
dos természetû település, mert 
itt szeretnek születni a gyere-
kek, és a kertvárosi hangulat 
már az ideérkezőt fogadó terek 
tömegvonzásától néhány utcá-
nyira befogad. Kell a lüktetés és 
kell a mozgás izgalma, de akkor 

elviselhető igazán, ha különö-
sebb fáradság nélkül ki tud sza-
kadni belőle az ember. Igaz, a 
saját kert ad munkát ilyenkor is, 
az első néhány melegebb nap 
azonmód takarításra ingerel 
mindenkit, az idei vékonyka és 
alkalminak tekinthető havazás 
után nem, de az ősz után még 
maradt avar, és hullattak száraz 
ágakat a fák is. A jó szomszéd 
nem gyújt tüzet a hulladék alá, 
mert ami nedves, az füstöl is, 
viszont a komposztálás kétség-
telenül újabb és újabb finom fel-
adatokkal jár együtt. Először is 
fészek kell a zöld maradéknak, 
másrészt nagyon alaposan körül 
kell szimatolni, mert ha már 
tavaly is csináltunk ilyet, akkor 
lakója is lehet a zöldövezetnek, a 
sünök kellemes téli álma a vége 
felé közeledik ilyenkor, ahogy az 
első rovarok, csigák, apró rágcsá-
lók ébrednek, ők is hajlamosak a 
hulladék gyümölcs után fölad-
ni a böjtöt. Persze csak olyan 
helyen, ahol a kutyák, macskák 
házi szolgálata nem jár túlnépe-
sedéssel. Az enyhe telet jól élték 
túl a madarak, viszont Érden is 
érződik, hogy a lakott helyeket 
mértéken felül birtokba vették 
a vegyes táplálkozás iránt igen 
nagy érdeklődést mutató szürke 
varjak és az egyre inkább városi-
asodó szarkák. Minden feketeri-
gó bölcső mellé nem állíthat őrt 
az ember, a jól megrakott fész-
kekben és a szárnyasok okossá-
gában kell bíznunk, mert hatal-
mas fészekrabló a dolmányos és 
a fekete-fehér kabátkájában far-
kát billegető, nemcsak cserfes, 

de rendkívül ravasz, körültekin-
tő, besurranó tolvaj kalandor is. 
Ahogy figyelni kezdi az ember, 
elhallgat, ismeri az ágak takará-
sát, és a menekülési útvonalakat 
is fölméri. A nyári galambbúgás 
még messze van, de már teszik 
a szépet az új nemzedék világ-
ra jöttének mámorában vergődő 
hímek nálunk is. Ahogy elérte 
az autópálya Érd határát, az asz-
faltszalagot kísérő oszlopokon 
egerészölyvek várakoznak zsák-
mányukra. A hamar melegedő 
burkolat odacsalogatja az emlő-
söket, a hüllők első hullámára 
még talán várni kell, de jönnek 
hamarosan ők is. Az utakat leta-
karítják a madarak, de érdemes 
figyelni rájuk, hogy vezetés köz-
ben nehogy találkozzunk velük. 
A Duna magaspartja annyira 
szépséges ilyenkor, hogy akinek 
nincs tériszonya, az lefelé és fel-
felé is föltérképezheti a folyami 
világot, arra viszont érdemes 
figyelni, hogy a költővel szólva 
Magyarország nem volt, hanem 
lösz. A földtörténeti múlt sekély 
vizû üledékeiből kialakult laza 
talaj ugyan szépen mutatja réte-
geit, de nemcsak a folyó alakítja 
formáját, hanem az időjárás is. 
Soha nem lehet tudni, hogy hol 
ázott föl, hol kezdte ki a szél, hol 
eresztette el az egyébként termé-
szetes növénytakaró a talajt a 
lába, azaz a gyökere alól. 

A tavaszi séták néhány órára 
is elegendő élménye közben 
érzi meg az ember, hogy Érd 
természeti szépségeiben kime-
ríthetetlenül gazdag kis világa a 
nagy medencének. Itt és ilyen-
kor együtt lélegezhetünk az 
egésszel.  Antall István

A te természeted

Nem akármilyen nap a magya-
roknak március tizenötödi-
ke. Annak idején, 1848-ban 
Pesten ezen a napon kezdőd-
tek a forradalmi események, 
ezt tudjuk – de azt talán keve-
sebben, hogy ennek egy esz-
tendős jubileumát Bem József 
altábornagy úgy ünnepelte, 
hogy kizavarta Erdély egész 
területéről az ellenséges csa-
patokat. Aztán a márciusok-
ból, a március tizenötödikei 
megmozdulásokból valahogy 
rendszer lett, a nemzeti össze-
fogás hagyománya. Például 
a bátor állásfoglalásai révén 
máig tartó tekintélyt szerzett 
egykori Magyar Történelmi 
Emlékbizottság 1942-ben 
ezen a napon szervezett 
nagyhatású háborúellenes 
tüntetést, amelynek során a 
Petőfi-szobrot a kisgazdapár-
ti Bajcsy-Zsilinszky Endre és 
a parasztpárti Kovács Imre 
együtt koszorúzta meg. Az 
1956-os és azt közvetlenül 
követő időszak „ünneplései-
ről” már ezt-azt hallhattunk, 
a Kádár korszak későbbi már-
cius tizenötödikéiről azon-
ban valahogy kevesebb szó 
esik. Például arról az 1972-es 
budapesti tüntetésről, ame-
lyen több százan az ország 
függetlenségéért demonstrál-
tak, és amelyet a rendőrség 
könyörtelenül szétvert. Vagy 
arról a „lánchídi csata” néven 
ismertté vált megmozdulásról, 
amelynek során 1986-ban a 
Petőfi térről indulva több ezer 
fiatal tüntetett a Belvárosban 
és a Batthyány-örökmécses-
nél. Itt a rendőrség már nem-
csak erőszakot alkalmazott, 
hanem előállításokat is foga-
natosított. Huszonkét évvel 
később, 2008-ban az akkori 
kormányfő beszéde idején 
zajlottak heves összecsapá-
sok Budapesten a rendőrség 
és a Művészetek Palotája felé 
igyekvő ezer-ezerötszáz főnyi 
tüntető között. Itt a rendőrség 

ugyancsak brutálisan lépett 
fel, többeket elfogtak, előál-
lítottak.

Természetesen a rendszer-
változás előtt az egypártrend-
szer többször tett kísérletet 
március tizenötödike kisajátí-
tására. Egyik ilyen szánalmas 
próbálkozás volt – középko-
rúak még emlékezhetnek rá 
– a FIN népszerűsítése. Ez 
annyit jelentett, hogy megkí-
sérelték egy kalap alá vonni 
március tizenötödikét március 
huszonegyedikével – az akko-
ri nevén Tanácsköztársaság 
kikiáltásának napjával – és 
április negyedikével, korábbi 
elnevezéssel a felszabadulás 
ünnepével. Ez így együtt lett 
FIN, azaz Forradalmi Ifjúsági 
Napok. A három esemény 
összekapcsolása, kényszerű 
együtt ünnepeltetése – fogal-
mazzunk finoman – nem járt 
átütő sikerrel.

Most 166 évvel járunk 1848 
után. Sok minden történt e több 
mint másfél évszázad alatt, ha 
csupán a legutóbbi időszakot 
nézzük: rendszerváltozást köve-
tő kormányváltások, hazai és 
világgazdasági válságjelenségek 
tették változatossá az életünket. 
Mindezek után – és sorsdöntő 
események előtt – megérdemel 
némi nyugodt átgondolást: kié 
is 2014 Magyarországán márci-
us tizenötödike? A kokárdákat 
már előkerestük, némely házon 
már napok óta lengeti a tavaszi 
szél a nemzeti színű zászlót 
– talán ebből a friss levegőből 
kellene valamennyit beengedni 
oda, ahol az érzéseink húzód-
nak. Hogy ne ragadjunk meg a 
külsőségeknél. Hogy fellélegez-
ve, bizakodva induljunk neki a 
valódi hagyományainkhoz illő, 
közös márciusnak. A mi márci-
usunknak.

A szerkesztõ jegyzete

Kinek a márciusa?

Pest megye 1. sz. országos egyéni választókerületének jelöltjei
Név Jelöltállító szervezet Nyilvántartásba vétel dátuma
Dr. Aradszki András FIDESZ,KDNP 2014. február 19.
Dr. Dorosz Dávid MSZP,EGYÜTT,DK,PM,MLP 2014. február 25.
Fekete Kornélia EP 2014. március 3.
Gara Ferencné SZAVA 2014. március 6.
Halász Ajtony Zsombor FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 2014. március 3.
Járvás Éva SMS 2014. február 28.
Kékesi Gergő MKSZU 2014. március 3.
Lázár Andrea ZÖLDEK 2014. február 28.
Pacsuta Péter János ÉLŐLÁNC 2014. március 3.
Pulai Edina JOBBIK 2014. február 25.
Rácz Róbert 4K! 2014. március 3.
Soczó Ildikó Mária SEM 2014. március 3.
Szekszer Bernadett Katalin MSZDP 2014. március 3.
Turczer György JESZ 2014. március 3.
Vadászi Nándor SZDP 2014. március 3.
Varga Andrea MDU 2014. március 6.
Varga Illés Levente LMP 2014. február 28.

Forrás: Nemzeti Választási Iroda

Meghívó

a Tusculanum 
– Postástelep 

Településrészi 
Önkormányzat

(4. és 7.  
választókerület)

2014. március 17-én
 (hétfőn) 18:00 órakor

 kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és 

Gimnázium
(2030 Érd, Gárdonyi 

Géza u. 1/b)

Meghívó

a Dombos – Fenyves 
Parkvárosi 

Településrészi 
Önkormányzat

(9. és 12.  
választókerület)

2014. március 18-án
 (kedden) 17:00 órakor

 kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Teleki Sámuel

Általános Iskola
(2030 Érd, 

Törökbálinti u. 1.)
11-es terem

Meghívó

a Tisztviselő- és 
Újtelepi 

Településrészi 
Önkormányzat

(2. és 3.  
választókerület)

2014. március 19-én
 (szerdán)  

17:00 órakor 
kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdi Batthyány

Sportiskolai Általános 
Iskola

(2030 Érd, Fácán köz)

Tisztelt 10. és 11. 
választókerületi  

lakosok!

A Parkvárosi Település-
részi Önkormányzat 
2014. március 19-én 
(szerdán) 18:00 órától 
az Érdi Teleki Sámuel 
Általános Iskolában, a 
11-es teremben (2030 
Érd, Törökbálinti u. 1.) 
tartja a következő ülé-
sét, melyre mindenkit 
szeretettel várunk! 

Dr. Veres Judit  
elnök

Egy hónappal meghosszabbí-
tották a házi átemelők igény-
lésének leadását – jelentette 
be múlt szerdai sajtótájékoz-
tatóján T. Mészáros András. 
A polgármester elmondta: a 
március 31-ére történő módosí-
tást egyrészt az indokolta, hogy 
Diósdon a napokban adták át 
az elkészült közcsatornát, és 
onnan még érkezhetnek igé-
nyek, másrészt többen jelezték, 
hogy elhúzódik a belső hálózat 
terveztetése.

– Az igénylést írásban kell 
megtenni; a nyomtatvány-
hoz csatolni kell az elkészült 
mûszaki tervet, valamint iga-
zolást arról, hogy az érdekelt-
ségi hozzájárulást a tulajdonos 
megfizette, illetve részletekben 
fizeti, és csatolni kell az ingat-
lan tulajdoni lapjának hiteles 
másolatát is. A tulajdonosnak 
nyilatkoznia kell arról is, hogy 
vállalja az átemelő áramellá-

tásnak költségeit. Ez 100-200 
forintot jelent havonta, kiépí-
tését azonban a lakónak kell 
megoldania. Az átemelőt csak 
az ingatlan tulajdonosa igé-
nyelheti; a dokumentumokat a 
csatornázási ügyfélszolgálaton 
lehet leadni, az érdi Alispán 
utca 4. szám alatt. Érdeklődni 
a 80/630-036-os telefonszámon, 
illetve az ugyfelszolgalat@erdi-
csatornazas.hu e-mailcímen 
lehet – mondta T. Mészáros 
András, hozzátéve: aki áteme-
lővel csatlakozik a hálózathoz, 
a csatornadíjból kedvezményt 
kap, ami fedezi a mûködtetés 
havi egy-kétszáz forintos költ-
ségét.

– A lakossági átemelőkre köz-
beszerzési eljárást írunk ki, így 
várhatóan ősszel telepítik majd 
őket – mondta a polgármester, 
megjegyezve: előfordul, hogy 
aki még nem kezdett neki a ter-
veztetéshez, nem is tudja, hogy 

ő csak házi átemelővel tud majd 
csatlakozni a közcsatornához.

– Részben emiatt, részben 
pedig az április 30-i rákötési 
határidő közeledése okán arra 
kérem az ingatlantulajdonoso-
kat, hogy időben gondoskodja-
nak a belső hálózat megtervez-
tetéséről és kivitelezéséről. Aki 
úgy látja, hogy a gerincvezeték, 
illetve az út szintje magasabban 
van, mint az ingatlanja, sürgő-
sen forduljon akkreditált mér-
nökhöz, mert csak az igényel-
het ingyen átemelőt, aki határ-
időig jelzi az igényét. Ezek az 
ingatlantulajdonosok 100-200 
ezer forintos tehertől szabadul-
nak meg azzal, hogy részükre 
a projekt keretében biztosítjuk 
a szerkezeteket és azok kiépí-
tését – hangsúlyozta a polgár-
mester, aki beszámolt arról is: 
várhatóan hamarosan megkez-
dődhetnek a rendőrkapitányság 
új épületének munkálatai. Mint 

azt már korábban megírtuk, az 
önkormányzat ingyen felkínál-
ta a jelenlegi épület mögötti 
telket, a szaktárca mûszaki és 
pénzügyi szakemberei pedig 
elvégezték a szükséges számí-
tásokat – pozitív eredménnyel, 
ugyanis a közelmúltban meg-
született az a kormányhatáro-
zat, amely biztosítja a fedezetet 
a rendőrség új épületéhez.

A polgármester beszélt a 
rendvédelmi dolgozók (tiszthe-
lyettesek) havi tízezer forintos 
bérkiegészítéséről is, amiről a 
kormány korábban döntött. 

– A rendvédelmi dolgozók 
bérezése tekintetében termé-
szetesen még nincs minden 
megoldva ezzel a lépéssel, de 
a kis lépés is lépés, ráadásul 
a megbecsülésüket is mutatja 
– jegyezte meg a polgármester, 
aki a közeledő országgyûlési 
választásról is szót ejtett. 

A Nemzeti Választási Iroda 
adatai szerint Pest megye 1. 
számú választókerületében 17 
jelölt indulhat az országgyûlési 
képviselői székért április 6-án. 
T. Mészáros András ismertette 
azon jelöltek nevét, akik nyil-
vántartásba vételéről március 
5-ig (azaz a sajtótájékoztató 
napjáig) már döntött a válasz-
tási bizottság, és arra kérte az 
érdieket, menjenek el szavazni.

– Azt szokták mondani: a 
választás a demokrácia ünne-
pe. Úgy tûnik, ezen az ápri-
lis 6-i demokratikus ünnepen 
sok jelölt közül választhatnak 
az állampolgárok. Arra biztatok 
mindenkit: válasszon, döntsön, 
vegyen részt ebben a folya-
matban. A megválasztott jelölt 
legitimitása is jóval erősebb, ha 
sok ember, sok akarat hozza 
létre a mandátumát – hangsú-
lyozta a polgármester, aki egy 
meghívással zárta szavait: az 
Összefogás Egyesület meghívá-
sára a Ghymes Együttes április 
4-én 18 órától a városi sportcsar-
nokban tart ingyenes koncertet, 
amelyre minden érdit szeretet-
tel várnak a szervezők.

 Ádám Katalin

Hamarosan megkezdõdhet az új rendõrkapitányság építkezése

A hónap végéig lehet igényelni a házi átemelõket
Egy hónappal meghosszabbították a házi átemelõk igénylésének leadását – derült ki 
a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón. Mivel közeledik a rákötési határidõ, 
T. Mészáros András arra kérte a lakosságot: gondoskodjon idõben a belsõ hálózat 
megtervezésérõl és kivitelezésérõl. A polgármester beszélt arról is, hogy várhatóan 
hamarosan megkezdõdik a rendõrkapitányság új épületének kivitelezése.

Egy hónappal meghosszabbították a házi átemelõk igénylésének határidejét
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Felhívás
A 2014. március 17-én 16 órára meghirdetett

mérnöki akkreditáció helyszíne
megváltozott!

Az új helyszín címe:
2030 Érd, Alsó u. 3.

Polgárok Háza, földszinti tanácsterem

Változatlan a jelentkezés feltétele:
•  Építő- vagy épületgépész-mérnöki végzettség
•  Mérnök kamarai tagság 

módja:
•   E-mailben a doboserika@erdszennyviz.eu címen vagy személye-

sen 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

és határideje:
2014. március 16-án 17:00 óráig

Egyesek szerint talán túl gyak
ran és terjedelmesen írunk a 
csatornázásról, de be kell látni, 
hogy egy ekkora jelentőségû és 
értékû beruházás, amely a tér
ség három települését érinti és 
mintegy 80 ezer ember életét 
teszi kényelmesebbé, valamint 
jóval egészségesebb környe
zetet is garantál, megérdemli, 
hogy folyamatosan beszámol
junk arról, hol tart a projekt. 
A napokban arról értesülhet
tünk, hogy Érd és Tárnok után 
Diósdon is átadták a szenny
vízcsatornát, míg Tárnokon 
az első rákötési engedély is 
megszületett. Szolnoki Gábor 
polgármester nem kis büszke
séggel nyugtázta, hogy hosszú 
évek munkája ebben a nagy
községben is meghozta a maga 
gyümölcsét, és végre elérkezett 
az a pillanat, amikor a csatorna
hálózat kiépítését követően az 
első rákötési engedélyt ünne
pélyes keretek között adhatták 
át annak az ingatlantulajdonos

nak, aki első volt az engedé
lyezési kérelmek sorában. Ettől 
kezdve a településen egymás 
után adják ki a Polgármesteri 
Hivatalban a rákötési engedé
lyeket, és kezdetét veszi Tárnok 
egyik legnagyobb környezet
védelmi programja, a talajba 
elszivárgó szennyvíz gyûjtőinek 
megszüntetése. 

Az engedélyezést követően 
a törvény 60 napos határidőt 
ír elő a csatornára való rákö
tésre, de a település képvise
lőtestülete – élve a szabályo
zás kínálta lehetőséggel – ezt 
egészen szeptember végéig 
meghosszabbította, arra való 
tekintettel, hogy a csatorná
zási munkálatokat csak a téli 
hónapokban sikerült befejezni, 
és nem biztos, hogy minden 
érintett ingatlantulajdonosnak 
sikerül a szükséges munkákat 
megrendelni és elvégeztetni. Ha 
ezen felül is úgy tapasztalják, 
vagy a képviselők úgy látják, 
hogy valami miatt akadályoz

tatva vannak a lakosok a rákö
tésben, akár további halasztást 
is megszavazhat a testület, bár a 
polgármester reméli, hogy erre 
nem kell sort keríteni, hiszen a 
lakosok többsége már alig várja, 
hogy rákössön a hálózatra, és 
a szennyvizet a csatornába 
engedje. A derítők nemcsak a 
környezetet szennyezik, de a 
tisztításuk is igen sokba kerül a 
háztulajdonosoknak. 

Nagyon fontos a rákötési 
határidők betartása, mert aki 
túllépi a megadott időpontot, 
magas összegû talajterhelési 
díjat lesz köteles fizetni, ezért 
Szolnoki Gábor külön felhívta a 

lakosság figyelmét, hogy tartsák 
be az engedélyezéstől számított 
rákötési határidőt. Kizárólag 
akkreditált mérnökökkel lehet 
megterveztetni a házi bekö
téseket, de az Érd és Térsége 
Csatornatársulás már szervezi 
az egyszerûsített eljárásban tör
ténő akkreditáció lehetőségét. 
A Tárnokhírben közölni fogják 
azon mérnökök névsorát, akik
nél meg lehet rendelni a terve
zői munkát. 

A polgármester arra is figyel
meztetett, hogy semmikép
pen ne rendeljenek tervezést 
a jelentős árengedményt ígérő 
idegenektől, mert kizárólag 

akkreditált mérnök munkáját 
fogadják el a használatba vételi 
engedélynél, és a nagyon olcsó
nak tûnő ajánlat túl sokba kerül
het. Egyébként Tárnokon eddig 
egyetlen igény van átemelő 
megépítésére, így ebből a szem
pontból szerencsésnek mond
ható a település, mert gyorsab
ban és egyszerûbben intézhetik 
a lakosok a rákötéseket – tudtuk 
meg Szolnoki Gábor polgármes
tertől, miután a Tatai utcában, 
Aradszki András országgyûlési 
képviselővel közösen átadták az 
első rákötési engedélyt az arra 
jogosult Kóti Józsefnek. 

 Bálint Edit

Egy Tatai utcai lakos kapott elsõként rákötési engedélyt

Tárnokon is elkezdõdnek a csatornarákötések
Kis lépés egyetlen lakosnak, de nagy lépés a település-
nek, és még nagyobb a térségnek az a lehetõség, hogy 
végre ráköthetnek a közelmúltban átadott szennyvíz-
csatorna-hálózatra. Az Érd és Térsége Csatornatársulás 
újabb történelmi pillanatához érkezett, hiszen Tárnokon 
is átadták a legelsõ rákötési engedélyt. A vasút mel-
letti Tatai utcában lakó Kóti Józsefnek Szolnoki Gábor, 
Tárnok polgármestere és Aradszki András, a térség 
országgyûlési képviselõje együtt nyújtották át március 
7-én a rég várt dokumentumot. 

Aradszki András országgyûlési képviselõ és Szolnoki Gábor, Tárnok polgármestere örömhírrel csöngetett be Kóti 
József tûzoltóhoz: elsõként kapta meg Tárnokon a rákötési engedélyt a csatornahálózatra
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aktuális

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

Fejlesztő pedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2015.12.31.–ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A fejlesztő pedagógus elvégzi a gyermekek pedagógiai és korrekciós fejlesztését. A fejlesztés a 
megelőzést, a korrekciót és a tehetséggondozást is magában foglalja.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, Gyógypedagógus, pedagógus,
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 27.
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: 1/405/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztő pedagógus.
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 kitöltése 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 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•  Érdi Honlap - 2014. március 10.

Meghívjuk az Operetthajó-Zenehajó jubileumi 15. szezon-
jának, április 4.-tõl október végéig minden szerdán, pén-

(Carmen, Bánk Bán, Tosca, Rigoletto 
stb.), operett

, olasz (O sole mio), spanyol dal (Granada),
musical  részletek-
kel, bravúros hangszeres szólókkal , valamint 

hastáncokkal. A sétahajóút alatt svédasztalunk megújult kínála-
tából válogathat, Budapest panorámájában gyönyörködhet, 

Elegáns 
-

 Kérem látogassanak 
el honlapunkra, ahol megtekinthe-

-
hatnak:

-

Információ és jegyváltás:
+36-20-3329-116

operetthajo@t-online.hu
www.operetthajo.hu

peretthajóO

Helyi szolgáltatók
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Diósdon is befejeződött a csa-
tornaprojekt, amit március 6-án 
záró rendezvénnyel ünnepeltek 
a Kék Géza Mûvelődési Házban, 
a beruházásban érintett telepü-
lések vezetőinek, képviselői-
nek, illetve a projekt tisztviselő-
inek jelenlétében. Az ünnepsé-
gen felszólalt Németh Lászlóné 
nemzeti fejlesztési miniszter is, 
aki a beruházást Magyarország 
legnagyobb csatornafejlesztése-
ként jellemezte. A tárcavezető 
hangsúlyozta: míg Érd és kör-
nyéke Pest megye legnagyobb 
népességû, és infrastrukturális 
szempontból egyik legfejlettebb 
területe, addig a térség csator-
názottsága korábban igen ala-
csony – jóval az országos átlag 
alatti – volt. 

A miniszter kiemelte, hogy az 
Érden, Diósdon és Tárnokon élő 
mintegy 89 ezer lakos közül 
kiemelt számban voltak azok, 
akik támogatták a szennyvíz-
csatorna-hálózat megépítését, 
igent mondva ezzel nemcsak 
saját életminőségük, hanem a 
Duna vízminőségének javításá-
ra is. 

– A polgárok kivételes arányú 
egyetértése mellett példaértékû 
az az összefogás, együttmûködés 
és elvégzett munka is, amelyet a 
három érintett település vezetői, 
valamint a projekt létrehozására 
megalapított társulás végzett. 
A 31 milliárd forintból megvaló-

sult fejlesztést az Európai Unió 
Környezet és Energia Operatív 
Programja közel 25 milliárd 
forinttal támogatta. Mivel a 
szennyvíztisztító telep tervezé-
sekor a távlati szempontokat 
helyezték előtérbe, ezért ez a 
fejlesztés tényleges befektetést 
jelent a jövőbe. A demográfiai 
prognózisok és a településfej-
lesztési célok figyelembevéte-
lével 2030-ig modellezték a vár-
ható lakosságszámot a három 
településen. A mérnökök ezek 
alapján terveztek, így a meg-
épült telep kapacitása a jövőben 
biztonsággal ki tudja szolgálni 
akár 130 ezer lakos igényét is 
– tette hozzá Németh Lászlóné, 
aki emlékeztetett arra is: az 
önkormányzatok adósságren-
dezésének köszönhetően Érd, 
Tárnok és Diósd önkormányza-
ta is megszabadul adósságter-
hétől, és tiszta lappal indulhat 
a soron következő uniós pénz-
ügyi ciklus fejlesztéseiért. 

– Összesen 420 milliárd forin-
tot fordítunk adósságrendezésre 
a központi költségvetés terhé-
re; ennek az intézkedésnek a 
mértéke Magyarország törté-
netében páratlan – jegyezte meg 
a miniszter, aki a magyar gaz-
daság helyzetéről szólva hang-
súlyozta: az ország elhagyta a 
recessziós szakaszt.

Németh Lászlóné végezetül 
gratulált a csatornaprojekt sike-

res befejezéséhez, és reményét 
fejezte ki, hogy a nagyszabású 
fejlesztés jelentős mértékben 
hozzájárul az itt élők környeze-
tének javulásához, valamint az 
érintett települések tőkevonzó 
képességéhez, gazdasági szere-
pének növekedéséhez. 

Spéth Géza, Diósd polgármes-
tere először a projekt történetét, 
illetve előzményeit ismertette.

– Diósdon 2011. november 4-
én raktuk le a beruházás alap-
csövét. Az ezt követő időszak-
ban megépült 40 174 folyóméter 
gerinccsatorna, 14 931 méter 
bekötővezeték. A projekt költ-
sége 3,7 milliárd forint volt, a 
szennyvíztisztítóból ránk eső 
résszel együtt. 2542 ingatlan 
csatlakozik a rendszerhez gra-
vitációsan, 107 pedig nyomott 
rendszerben, illetve átemelővel. 
Ez összesen 2649 ingatlan – ami 
azt jelenti, hogy Diósd szinte 
száz százalékosan csatornázot-
tá vált, a korábbi 30-40 százalék 
helyett – hangsúlyozta Spéth 
Géza, aki kitért az úthelyreállí-
tásokra is. 

– A szilárd burkolatú utak 
aránya 15 százalékkal emelke-
dett városunkban, és az útépí-
tés önkormányzati finanszíro-
zással folytatódik. Õsszel 73 
millió forintot fektettünk ebbe, 
kihasználva, hogy a gépek és a 
kivitelezők a területen vannak 
– mondta a polgármester, aki 
azzal zárta szavait, hogy köszö-
netet mondott mindazoknak, 
akik részt vettek projektben.

Tarnai Richárd kormánymeg-
bízott is részt vett a rendezvé-
nyen; beszédében azt hangsú-
lyozta, mennyire fontos megvé-
deni az ország vízkészletét. 

– Nagyon szerencsésnek tar-
tom, hogy a 2010-es kormány-
váltásnak köszönhetően hosszú 
távon biztosított, hogy a víz-
kincs magyar kézben marad, és 
senki nem adhatja el úgy, mint 
azt az energiaszektorral tették 
annak idején – hangsúlyozta 
Tarnai Richárd, aki a csator-
naprojekt kapcsán úgy fogalma-
zott: amit az Érden, Diósdon, 
Tárnokon élők megálmodtak, 
ahhoz a kormány hozzátette a 
pénzt, mert az állam kötelessé-
ge, hogy segítse az ilyen álmok 
megvalósulását.

– A projekt szlogenje: jobbá 
tesszük életünket. Ahhoz, hogy 
ez sikerüljön, szükség van 
önökre, az ötlet, az elképzelé-
sek szempontjából, illetve egy 
jól mûködő államra, hogy ehhez 
a pénzt hozzátegye – zárta sza-
vait.

Aradszki András országgyû-
lési képviselő beszédében azt 
emelte ki: Diósd életében az 
elmúlt négy év sikertörténet, 
hiszen város lett, bölcsődét és 
óvodát épített, és most átadásra 

A beruházást követõen védett lesz a víz és a termõföld is

Ünnepélyes csatornaátadás Diósdon
Március 6-án átadták az elkészült szennyvízcsatorna-
hálózatot Diósdon. Az ünnepségen jelen volt Németh 
Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter is, aki a projektet 
Magyarország legnagyobb csatorna-beruházásaként 
jellemezte. Aradszki András országgyûlési képviselõ 
beszédében azt hangsúlyozta: a projekt két olyan kö-
zeget tesz védetté, ami nélkül Magyarországnak nem 
lenne jövõje: ez a víz és a talaj, azaz a termõföld.

került az új szennyvízhálózat 
is. A politikus a beruházás kez-
deteiről szólva megemlítette: a 
három település csatornatársu-
lataihoz a lakosság 72 százalé-
ka csatlakozott, ma pedig mind-
össze 5 százalék az, aki nem 
tagja a társulatoknak. 

– Ez a projekt két olyan köze-
get tesz védetté, ami nélkül 
Magyarországnak nem lenne 
jövője: ez a víz és a talaj, azaz 
a termőföld. A csatornaprojekt 
egyben a rezsicsökkentés beru-
házása is, hiszen a zárt emész-
tővel rendelkező polgárok jelen-
tős összeget takarítanak meg 
azzal, hogy nem szippantatnak, 
hanem a szennyvízhálóza-
tot használják – hangsúlyozta 
Aradszki András, megjegyez-
ve: a hálózatot és a szennyvíz-
tisztítót olyan cég üzemelteti, 
amely többségi önkormányzati 
tulajdonban van, ami garanciát 
jelent arra, hogy a rezsicsök-
kentést végre tudja hajtani. 

A rendezvényen Kovács Péter 
Barna, a csatornaprojekt veze-
tője a beruházás mûszaki sajá-
tosságairól beszélt, míg Sohajda 
Lajos, Diósd Város Víziközmû 
Társulatának elnöke azt emel-
te ki: a csatornaprojekt lezá-
rásával, a város arculatának 
befejező programjában jelentős 
önerős beruházásokat is végre 
kell hajtania Diósdnak: 3500 
méternyi utat rehabilitálni, az 
aszfaltozott utak mentén folyó 
vizeket pedig tárolni kell. Ennek 
érdekében ki kell alakítani a 
csapadékvíz-elvezető rendszert, 
illetve egy ötezer négyzetmé-
ter víztükör-felületû tározót is. 
E fejlesztéseket meg kell való-
sítani ahhoz, hogy Diósd igazá-
ból város legyen – hangsúlyozta 
Sohajda Lajos. Ádám Katalin

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter a beruházást Magyarország 
legnagyobb csatornafejlesztéseként jellemezte
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Kedves Szülõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola 2014. március 25-én, kedden 12:00-től 18:00 óráig 
zenei meghallgatást tart a 2014/2015-ös tanévben, emelt szintű 
ének-zenei oktatásra jelentkező, leendő első osztályos tanulók 
részére. Szeretettel várjuk Önt és gyermekét intézményünkben!

Intézményünk 2014. március 25-én, kedden 8:00-10:00 óra 
között nyílt napot tart az alsó tagozatos, március 26-án, szerdán 
8:00-10:00 óra között a felső tagozatos szülők részére.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 Maitz Ferenc igazgató

Nyílt órák leendő első osztályos gyermekek szüleinek
Érdligeti Általános Iskola-Érd, Diósdi út 95-99.

2014. március 18-19., 1. és 2. óra

2014. március 18. kedd

Perluszné Jakubecz Szilvia II. em. 2. tant.,  
Váli Zsuzsanna II. em. 3. tant.

1. óra MATEMATIKA MATEMATIKA
2. óra MAGYAR NYELVTAN MAGYAR OLVASÁS

2014. március 19. szerda

Bojt Gertrúd I. em. 1. tant.,
Kovácsné Gombos Andrea II. em. 4. tant.

1. óra ÉNEK-ZENE MAGYAR NYELVTAN
2. óra MAGYAR NYELVTAN TESTNEVELÉS

Az első órák 8 órakor kezdődnek, a második órák 9 órakor.

Vargáné Balogh Erika   
igazgató

F E L H Í V Á S !

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 állampol-
gár 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 tele-
pülési 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 ma-
gyar Parlamentbe!

Budaörs, 2014. február 
Ritter Imre elnök
Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége
Pest Megyei Német Önkormányzat

2014. évi Parlamenti választás:

NÉMET NEMZETISÉGI 
REGISZTRÁCIÓ
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereske-
delmi 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 elő-
készítés: Tex-Ver Kft. Nyomda: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak utca 4/a. Felelős vezető: Pallagi Ferenc. Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:  
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2014. március 17 – 23.

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

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési  
alaptevékenységgel  

összeegyeztethető célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Klubok, tanfolyamok:

Vitalitás klub
Információ: Makai József 
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Március 17. hétfő 17 óra
Rituálék a családban. Interaktív 
beszélgetés
Vezeti: Albert Enikő

Kertbarát kör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Információ: Németh Antal 
06 30/549 4230
Március 21-én, pénteken 17 órától
„Nyitnikék” 
Vásár és Kiállítás megtekintése
Találkozás: a Városi 
Sportcsarnok parkolójában 
16 óra 45 perckor

Irodalomkedvelők Klubja 
Vezeti: Daróci Lajosné
Március 21. péntek 16 óra  
16 – 17.30 
Klubnap, felolvasások
18 órától  
Hármas könyvbemutató
Temesi Éva, Kreischer Nelly, 
Habos László 

Kiállítások:

Az előtéri kiállítótérben
Szobrok, képek ruhában 
Mach Márti textilszobrász kiál-
lítása
Megtekinthető március hónapban.

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

A kamarateremben
Március 14-től április 7-ig
Rajzkiállítás
az 1848–1849-es forradalom 
és szabadságharc tiszteletére 
hirdetett pályázatra érkezett 
munkákból.
Megtekinthető: hétköznapokon 10-18 
óráig.

Programok:

2014. március 22-én, szombaton 9-12 óráig
Baba-mama Börze
Használt gyermekruhák cseré-

je, vására. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

„Színház az egész világ!
a Gergely Theáter 2014. tavaszi 
zenés bérlete 
Március 23. vasárnap 15 óra 
Mona Marie mosolya 
- zenés vígjáték két részben  
Szereplők: 
Oszter Alexandra, Szabó Máté, 
Forgács Gábor, Sáfár Anikó, 
Szőlőskerti Tímea, Gregor 
Bernadett, Némedi-Varga 
Tímea, Balázs Andrea

Érdi ki mit tud?
Az elmúlt évek hagyománya-
ihoz híven a Szepes Gyula 
Művelődési Központ ismét
„Ki mit tud?” tehetségkutató 
versenyt hirdet, az érdi alsó 
és felső tagozatos általános és 
középiskolás diákok számára 8 
kategóriában.
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

Nyitva tartás

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

Állandó kiállítások 

1.  Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők.

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

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

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

Előadás 
Az érdi KÉSZ szervezésében
Március 19. (szerda, 18,00 óra)
Dr. Kubassek János (a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója)
Bibliai tájakon – 
Barangolások a Szentföldön 
című előadása

Múzeumi óra  
általános iskolásoknak 
A Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők illetve a Kárpát-
medence tudományos feltárói 
című kiállításokhoz kapcsoló-
dóan 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, mestersé-
günk címere: utazó

A múzeumi órákat és kézmű-
ves foglalkozásokat hétköznap, 
előre egyeztetett időpont-
ban lehet igénybe venni. 
A foglalkozás előtt két héttel 
kérem a jelentkezéseket leadni. 
Az órák és a foglalkozások idő-
tartama: 60 perc
Az órák és a foglalkozások díja: 
300 Ft/fő, mely tartalmazza a 
feladatlapok és felhasznált esz-
közök, anyagok árát is. 
Csoportlétszám minimum 10 
fő, maximum 30 fő
Jelentkezni lehet: Mácsai 
Anetta múzeumpedagógusnál 
a (23-363-036) telefonszámon, 
vagy a macsai@foldrajzimuze-
um.hu email címen. 

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

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

 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

Kedves Olvasók,  
kedves Barátaink!
Ebben az esztendőben emléke-
zünk névadónk, Csuka Zoltán 
író, költő, műfordító, irodalom-
szervező halálának 30. évfordu-
lójára, és 2014-ben ünnepeljük 
a Városi Könyvtár megalapítá-
sának 60. évfordulóját is.
Szeretnénk – az Önök segítsé-
gével is – hírt adni múltunkról 
és jelenünkről. Ha van a könyv-
tárral – a mi könyvtárunkkal 
– vagy könyvtárossal kapcso-
latos élménye, kérjük, írja le, 
ossza meg velünk.
 Amennyiben hozzájárul, 
közzé is tesszük írását! 
Köszönjük!

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

ÉRDI NYITNIKÉK – Tavaszi Vásár és Kiállítás
programsorozatunkra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Kupcsokné Polyák Ágnes Antónia
Önkormányzati és Kárpát Régiós Referens

PMKIK         

A  gyermekkönyvtár 
programja
19. (szerda) 
Prózamondó verseny
Prózamondó versenyünkre a 
gyermekek szabadon választ-
hattak egy történetet, mesét 
vagy meserészletet.
13 órától Alsósoknak
15 órától Felsősöknek

Költészet napi rajzpályázat  
a gyermekkönyvtárban
A pályaműveket 2014. március 20-ig 
(csütörtök) kérjük eljuttatni a gyer-
mekkönyvtárba. A pályázati 
kiírás részletei megtalálhatók 
szórólapjainkon és honlapunkon.

A könyvtár részlegeibe  
18 éves korig és 70 év felett 

INGYENES a beiratkozás. 
Családi jegy váltása,  

érvényes diákigazolvány,  
pedagógusigazolvány  

és nyugdíjas igazolvány is  
kedvezményre jogosít.

(A Zenei könyvtár  
díjszabása  

a fentiektől eltérő!)

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása
Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:   12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök:  12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!



tőled?” A szülőben él egy elkép-
zelés arról, milyen a „jó”, a 
„normális” gyermek, ahelyett, 
hogy a sajátját megismerné és 
elfogadná olyannak, amilyen 
– fejtette ki a szaktanácsadó. 
Minden gyermek egyedi, egy 
valóságos csoda, ezért nyu-
godtan mondhatjuk, hogy a mi 
hivatásunk a legszebb a világon 
– tette hozzá, bár az igazság-
hoz tartozik, hogy mielőtt az 
apróság óvodába kerül, három 
évig a saját családjában őrlő-
dik, és gyakran előfordul, hogy 
az „egyedi csoda”, sajnos már 
igencsak „megkopik”, ha folya-
matosan azt kapja a szüleitől, 
hogy ő buta, rossz, nem szeret-
hető gyermek. Márpedig a gyer-
meknek joga van ahhoz, hogy 
szeressék, szüksége van arra, 
hogy gondozzák, elfogadják, 
tiszteljék és elismerjék, hiszen 
lélekből van. Akire soha nincs 
ideje a szülőknek, magatartá-
si zavarokkal fog küszködni, 
„problémás” gyerek lesz. Pedig 
fontos időt szánni rá, mert a 
gyermek énképe a családban 
alakul ki. Abban, hogy ez az 
énkép egészséges legyen, több 
szempont is szerepet játszik, 
de az elsődleges a szeretet. 
Tudomásul kell venni és elfo-
gadni őt olyannak, amilyen, 
és hinni kell abban, hogy nem 
véletlenül az a személyiség, aki. 
A szülőnek el kell hinnie, hogy 
a gyermeke ajándék a számára, 
aki őbelőle is kihozza a jót. Azt 
pedig, hogy szereti a cseme-
téjét, nem csak mondani kell, 
hanem a szülő viselkedéséből 
is kell, hogy sugározzon, és a 
gyermeknek is kijár a tisztelet. 
Soha nem szabad kinevetni a 

gyermeket, mert ők mindent 
komolyan gondolnak, de meg 
kell tanulniuk, mi a különbség 
a kinevetés és a vicces között. 
Nem szabad a ló másik oldalára 
átesni, és hagyni, hogy az aka-
ratos gyerek „vezesse” a csalá-
dot. Antal Judit értékes előadá-
sából egyértelmûen kitûnt: sem 
a családban, sem az óvodában 
nem lehet ugyanazt a nevelé-
si sablont alkalmazni minden 
gyermeknél, mert mindegyikük 
egyedi adottságokkal és szemé-
lyiséggel rendelkezik. 

A XV. Óvodai Szakmai Napok 
programjai március 21-éig tar-
tanak, és egy-egy előadás, gya-
korlati bemutató vagy szakmai 
megbeszélés formájában mind-
egyik óvoda részt vesz rajta.
 Bálint Edit 
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március 17. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:45 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat 65 ‘  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:50 Érdi Panoráma
11:20 Polgár-társ
11:50 Fény-Kép
15:05 Négyszemközt 
15:20 Érdi Panoráma
15:50 Fogadóóra
16:20 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat 65 ‘  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:25 Magyarok az emberevők földjén 14/1 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:55 Zöldkommandó 5/1.  
környezetvédelmi filmsorozat 30’ 

18:30 Chaplin: Triple Trouble 26’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:35 Kézilabda-mérkőzés
21:10 Magyarok az emberevők földjén 14/1 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

21:40 Híradó ism.
22:00 Polgár-társ
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Chaplin: Triple Trouble 26’

március 18. kedd
08:00 Híradó
08:20 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat 65 ‘  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:25 Fény-Kép
09:55 Négyszemközt
10:10 Kézilabda-mérkőzés
11:40 Zöldkommandó 5/1. környezetvédelmi 

filmsorozat 30’ 
12:10 Chaplin: Triple Trouble 26’
15:10 Híradó
15:30 Fény-Kép
16:00 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat 65 ‘  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:05 Négyszemközt
17:20 Zöldkommandó 5/1. környezetvédelmi 

filmsorozat 30’ 
17:50 Polgár-társ
18:25 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 34. rész 
20:35 Híradó
20:55 Bibliai Szabadegyetem 90/48. 
21:55 Négyszemközt ism.
22:10 Fény-Kép

március 19. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 Magyarok az emberevők földjén 14/1 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

09:20 Négyszemközt
09:35 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat 65 ‘  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:40 Polgár-társ
11:10 Bibliai Szabadegyetem 90/48. 
12:10 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 90/48. 
16:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:15 Négyszemközt 
17:30 Polgár-társ
18:00 Zöldkommandó 5/1. környezetvédelmi 

filmsorozat 30’ 
18:30 Chaplin: Police 26’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:35 Mozgás, sportmagazin
20:05 Magyarok az emberevők földjén 14/2 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:35 Híradó ism.
20:55 Mozgás ism.
21:25 Négyszemközt ism.
21:40 Zöldkommandó 5/1. környezetvédelmi 

filmsorozat 30’ 
22:10 Chaplin: Police 26’

március 20. csütörtök
08:00 Híradó 
08:20 Mozgás
08:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
09:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 33. rész 
10:00 Közgyűlés
14:35 Híradó
14:55 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 34. rész 
15:25 Négyszemközt 

15:40 Fény-Kép
16:10 Polgár-társ
16:40 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat 65 ‘ Rendezte: 
Váczi Szabó Márta 

17:45 Négyszemközt 
18:00 Mozgás
18:30 Magyarok az emberevők földjén 14/2 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:00 Híradó 
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:05 Bibliai Szabadegyetem 90/49. 
21:05 Híradó ism.
21:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 34. rész 
21:55 Négyszemközt ism.
22:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

március 21. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/49. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/2 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 34. rész 

10:50 Négyszemközt
11:05 Fény-kép
14:50 Híradó 
15:10 Fény-kép
15:40 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:10 Magyarok az emberevők földjén 14/2 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt 
17:00 Mozgás
17:30 Polgár-társ
18:00 Zöldkommandó 5/1. környezetvédelmi 

filmsorozat 30’ 
18:30 Chaplin: The bank 25’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:35 Mozgás
20:05 A Hortobágy örökös pásztora 

Cséke Zsolt rendező filmje 57’ 
21:05 Híradó
21:25 Bibliai Szabadegyetem 90/49. 
22:25 Négyszemközt
22:40 A Hortobágy örökös pásztora  

Cséke Zsolt rendező filmje 57’ 
23:40 Chaplin: The bank 25’

március 22. szombat
09:00 Híradó
09:20 Négyszemközt
09:35 Aggódunk érted… 

Infarktus egészségügyi felvilágosító  
filmsorozat. 58 ‘ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:35 Chaplin: The bank 25’
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 90/49. 
17:20 Fény-kép
17:50 Aggódunk érted… Infarktus egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 58 ‘  
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 34. rész 
20:30 Django 90’  

színes, magyarul beszélő, olasz-spanyol-
francia western (1966) 
rend.: Sergio Corbucci 
főszereplő: Frnco Nero 

22:00 Érdi Panoráma
22:30 Chaplin: The bank 25’

március 23. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:15 Bibliai Szabadegyetem 90/49. 
11:15 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:45 Aggódunk érted… Infarktus egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 58 ‘  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Aggódunk érted… Infarktus egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 58 ‘  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/49. 
17:30 Django 90’ 

színes, magyarul beszélő, olasz-spanyol-
francia western (1966) 
rend.: Sergio Corbucci 
főszereplő: Frnco Nero 

19:00 A Hortobágy örökös pásztora Cséke Zsolt 
rendező filmje 60’ 

20:00 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 35. rész 

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

2014. március 17 – 23.
Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Az

Egy óvodai program, még ha a 
felnőtteknek szól is, természete-
sen nem kezdődhet el azok nél-
kül, akikért van, vagyis a kicsi-
nyek nélkül. A megnyitónak 
otthont adó intézmény Katica 
csoportja egy kedves néptánc- 
összeállítással köszöntötte a 
résztvevőket, majd T. Mészáros 
András polgármester is üdvö-
zölte a pedagógus szakma meg-
jelent képviselőit. Elárulta, hogy 
amikor a megnyitóra készült, és 
gondolataiban kereste a szava-
kat, amelyekkel majd megszólít-
ja az óvónőket, elég volt a szak-
mai napok programjára rátekin-

teni, és felolvasni a következő 
két-három hétben sorra kerülő 
előadások címét. Mindjárt az 
elején olvasható például „a 
gyermekhez igazított nevelés”. 
Kétgyermekes apaként maga is 
tudja, hogy a nevelés valóban a 
gyermekekhez igazított, hiszen 
hol egyik, hol meg a másik 
egyéniségéhez kell alkalmaz-
kodni. Ám ott, ahol jóval több 
gyermek van kettő-háromnál, 
mint amilyen például egy óvo-
dai csoport, ott bizony megsok-
szorozódik a hozzájuk igazított 
nevelés, és az óvónőnek végte-
lenül türelmesnek kell lennie, 
hogy olyan eszközökhöz folya-
modjon, amelyekkel eléri, hogy 
egyenként a jóra, szépre nevelje 
az apróságokat, hogy ők majd 
felnőtté válva maguk is képesek 
legyenek okosan élni és jót cse-
lekedni – mondta a polgármes-
ter, majd hozzáfûzte: nekünk, 
szülőknek, sokkal könnyebb 
dolgunk van, mint az óvoda-
pedagógusoknak. Számunkra 
természetes a nevelés, nem 
munka, csupán felelősség, ami 
az óvodapedagógusok munkáját 
is meghatározza, de ugyanakkor 
együtt jár vele az a hivatástudat 
is, amely lehetővé teszi számuk-
ra, hogy a sok-sok kisembert, a 
szülők és nagyszülők kincsét a 
családdal együttmûködve úgy 
tudják egyéniséggé nevelni, 
hogy egyben a közösség részé-
vé is váljanak. Ami a szülőknek 
természetes, az az óvodapeda-
gógusoknak hivatástudat, ami-
nek segítségével rengeteg mun-
kával és odafigyeléssel törődést 
és szeretet képesek nyújtani 
a rájuk bízott apróságoknak 
– hangsúlyozta köszöntőjében 
T. Mészáros András, majd sike-

res tanácskozást, eredményes 
szakmai előmenetelt kívánt az 
óvodai szakmai napok résztve-
vőinek. 

Az idei programsorozat első 
előadója Antal Judit óvodapeda-
gógus és mentálhigiénés szakta-
nácsadó volt, aki a gyermekek-
hez igazított nevelés szempont-
jairól beszélt hallgatóságának. 
Azzal kezdte, hogy nincs két 
egyforma gyermek. Mindegyik 
egy egyedi csoda. Mi felnőttek 
azonban, ha számunkra szo-
katlan viselkedést látunk, hajla-
mosak vagyunk megállapítani, 
hogy „nem normális”. Az igaz-

ság viszont az, hogy mindenki 
„másként normális”. Korábban 
az óvodai nevelésben elsősor-
ban a porosz nevelési követel-
ményeknek kellett megfelelni, 
amelyben a pedagógus hatalmat 
gyakorolt a gyermekek felett, 
és egységes oktatási-nevelési 
módszert érvényesítettek min-
den gyermekre. Ezzel szem-
ben a jelenlegi óvodai nevelés 
országos alapprogramja abból 
indul ki, hogy minden gyermek 
egyedi, és elsősorban a szemé-
lyiségének kibontakoztatása 
a cél. Ez azonban korántsem 
jelent könnyû feladatot, mert 
egyrészt számos családban még 
megragadt a porosz nevelési 
elv, másrészt az óvónőknek is 
alaposan meg kell ismerniük a 
gyermekeket, ki milyen adottsá-
gokkal született. Mindegyikük 
igazi egyéniség, és bizonyos 
értelemben már kész szemé-
lyiségi adottságai vannak. Ezt 
Antal Judit a hal és a papa-
gáj példájával szemléltette. Ha 
valaki utóbbinak születik, nyil-
vánvaló, hogy nem lehet akvá-
riumba kényszeríteni, mert ott 
elkezd fuldokolni, és soha nem 
fog tudni repülni, pedig vannak 
szárnyai. Ugyanakkor egy óvo-
dáskorú kisgyermek roppant 
kiszolgáltatott, fél az elutasí-
tottságtól, attól, mi történik, ha 
szüleinek nem lesz már rá szük-
sége, ezért megpróbál megfe-
lelni az elvárásoknak, és hiába 
született „papagájnak”, elfogad-
ja az akváriumot, csak nehogy 
elutasítsák őt! A szülő megpró-
bálhatja a maga által elképzelt 
személyiséggé nevelni őt, de 
nem fog sikerülni. Ismerős mon-
dat: „Miért olyan nehéz olyan-
nak lenned, mint amit elvárunk 

Óvodai Szakmai Napok, tizenötödször

A gyermekhez igazított nevelés
„Minden gyermek egyedi, egy valóságos csoda, ezért 
nyugodtan mondhatjuk, hogy a mi hivatásunk a leg-
szebb a világon!” – jelentette ki Antal Judit óvodape-
dagógus és mentálhigiénés szaktanácsadó, aki a tizen-
ötödik érdi Óvodai Szakmai Napok megnyitó elõadását 
tartotta a Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájában. 
Másfél évtizede annak, hogy városunk óvónõi szakmai 
fejlesztéssel, ismeretszerzéssel és gyakorlati tapasz-
talatcserével töltik a tavasz elsõ hónapját. A szakmai 
napok programsorozatának idei, március 3-i megnyi-
tóján T. Mészáros András polgármester is köszöntötte 
az óvodapedagógusokat. 

T. Mészáros András polgármester a pedagógusok és Humán Iroda mun-
katársai társaságában a megnyitó elõtti perceiben

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Ezért lettem óvónõ! – mondta az elõadó a Katica csoport néptánc produk-
cióját látva, ami nagy tetszést aratott az óvodapedagógusok és a meghí-
vott vendégek körében is

Antal Judit óvodapedagógus és 
szaktanácsadó elgondolkodtató 
elõadást tartott a gyermekekhez 
igazított nevelésrõl
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  Mosolyra
            váltottuk:)

Erzsébet-utalványával Ön több mint negyedmillió ember,

köztük több mint százezer gyermek üdüléséhez járult hozzá!*

A Kormány által támogatott

* 2012-ben és 2013-banVincze Kornél

Erzsébet-program
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A szóvivő a fürdőbelépőre jogo-
sító pályázatról szólva elmondta, 
a nyugdíjasok nagyon aktívan je-
lentkeztek rá, ezért mindössze két 
hét alatt betelt: 15 ezer nyugdíjas 
kapott lehetőséget kikapcsoló-
dásra, pihenésre. Ez azt mutatja, 
hogy olyan igényre sikerült meg-
oldást találni, amire már nagyon 
vártak az emberek, hiszen a 2500 
forintos önerő befizetése után, az 
Erzsébet Kártya segítségével azok 
a nyugdíjasok, akik a támogatást 
elnyerték, az ország több mint 60 
gyógyfürdőjében regenerálódhat-
nak. Attól függően, hogy melyik 
fürdőt választják, van, ahová öt-
ször, de van, ahová akár harminc-
háromszor is elmehetnek. – Ha 
például olyan fürdőbe megy vala-
ki, ahol az Erzsébet Kártyát tíz al-
kalommal lehet felhasználni, egy 
belépő gyakorlatilag 250 forintba 
kerül számára, amely nagyon ked-
vező ár. 

Az első nyertes nyugdíja-
sok már megérkeztek a 
fürdőkbe

A fürdőbelépésre jogosító pá-
lyázat nyertes nyugdíjasai közül 
többen már az első nap reggelét 
az általuk kiválasztott gyógyfür-
dő medencéjében tölthették. Így 
Bagaméri Lajos is, aki telefonon 
osztotta meg tapasztalatait a mű-
sor hallgatóival. Elmondta, a mé-
diában hallott a pályázati lehető-
ségről, majd az interneten is ol-
vasta, ezt követően jelentkezett 
és nyert. 

Mivel tiszakécskei, a helyi Tisza-
parti Termálfürdőben is igény-
be veheti a pályázati támoga-
tást, de közel van a Cserkeszőlői 
Gyógyfürdő is. Viszont a beszél-

getés pillanatában éppen Hévízen 
pihent feleségével, ott használták 
fel először az Erzsébet Kártyát. A 
nyugdíjas úr nagyon jónak tartja 
a pályázatot, és elmondta, legkö-
zelebb otthon, Tiszakécskén für-
dőznek majd: - Maradt még jócs-
kán pénz a Kártyán! – jegyezte 
meg nevetve.

A fürdők örömmel 
üdvözlik a kezdeményezést
A műsorban megszólalt a szom-
bathelyi Fedett Uszoda és 
Termálfürdő vezetője, Kántás 
Zoltán, valamint a győri Rába 
Quelle Fürdő és az Agárdi Gyógy- 
és Termálfürdő vezérigazgató-
ja, Kovacsics Imre is. Mindketten 
arról beszéltek, hogy üzemelte-
tői szempontból örömmel üdvöz-
lik az ilyen kezdeményezéseket, 
amelyek egyrészt a fürdőlátoga-
tók létszámára – így közvetve az 
árbevételre is – jótékony hatással 
vannak, másrészt fontos számuk-
ra, hogy személyesen is megta-
pasztalják, milyen lehetőséget 
nyújt a pályázat azoknak a nyug-
díjasoknak, akik fürdőszolgáltatá-
sokat eddig főleg anyagi okok mi-
att nem tudtak igénybe venni. 

A szombathelyi fürdő a nyugdíja-
sok számára a következőket biz-
tosítja: úszhatnak a fedett meden-
cében, pihenhetnek egy négyhek-
táros területen, lazíthatnak a ter-
málfürdőben, amelyben magas 
kalcium-, magnézium-, nátrium-
hidrogénkarbonát-tartalmú víz 
található, és elsősorban mozgás-
szervi megbetegedések esetén 
ajánlott – sorolta Kántás Zoltán. 

Kovacsics Imre hozzátette: ön-
ként vállalt kötelességünk volt a 
Programhoz csatlakozni, hiszen 

a fürdőknek nemcsak a külföldi 
vendégek ideutazásában és ide-
csábításában van szerepe, hanem 
abban is, hogy a belföldi turiz-
must és a gyógyturizmust is élén-
kítsék. – És mivel élénkítenénk 
legjobban, ha nem azzal, hogy 
ilyen programokat szervezünk, 
amelyek a megfáradt nyugdíja-
sok számára bemutatják a gyógy-
víz áldásos hatásait? 

Idén is több tízezren nyer-
tek az Erzsébet-program 
pályázatain

Az Erzsébet-program népszerű, 
egyre többen élnek a jelentkezés 
lehetőségével, két dolog miatt is: 
egyrészt az elmúlt évek jó tapasz-
talatai miatt, másrészt pedig, hogy 
egyre többen ismerik és kedvelik. 
Ez most már a harmadik évünk, 
így még több olyan emberhez jut 
el a híre, akik számítanak rá, akik 
rászorulnak a szociális gondosko-
dásra - tette hozzá a szóvivő. 

A Program idei szociális üdülé-
si pályázatain több tízezer nagy-
családos, fogyatékossággal élő és 
nyugdíjas nyert támogatást. Az 
általuk igénybe vehető szállás-
helyekre való foglalási lehetőség 
március 3-án nyílt meg, amellyel 
a nyertesek jelentős része már az-
nap élt, a rendszer folyamatosan 
fogadta és dolgozta fel a jelentke-
zéseket. 

Nagy Anna végül hozzátette: - 
Örömmel láttam, hogy a szállás-
foglalás több mint tízezer ember-
nek sikerült. Ők azok, akik már 
tudják, hogy mikor és hol hasz-
nálják fel az Erzsébet-program 
keretében elnyert alapítványi tá-
mogatást.

A fürdők várják a nyertes nyugdíjasokat és a szállásfoglalás is elindult
Nyugdíjasok jutottak kedvezményes fürdőbelépőhöz az Erzsébet-program keretében – hangzott el egy rádiós összeállításban, amelyben Nagy Anna, az Erzsébet-
program szóvivője a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idei szociális üdülési pályázatairól beszélt.

Immár harmadik alkalommal hirdette meg a 
pályázatot az Erzsébet Utalványforgalmazó 
Zrt. az ország 47 leghátrányosabb helyzetű 
kistérségének iskolái számára, hogy elnyerhes-
sék a 100 tonnányi, érvénytelenített Erzsébet-
utalványból készült, a tűzifáéval azonos fűtő-
értékű brikett egy részét, így csökkentve fű-
tési költségeiket. 

Az elmúlt 2 év során több mint 70 intézmény 
pályázott, közülük 12 jutott Erzsébet-utalvány 
briketthez, amelynek szállítását és rakodását 

is az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. bizto-
sította. 

Az idei pályázatot az Erzsébet Utalványforgalmazó 
Zrt. a tavalyinál korábban írta ki annak érdekében, 
hogy az intézmények már a következő tanév kezdete 
előtt megtudják, számíthatnak-e a brikettre, amellyel 
akár az iskola egész téli fűtését biztosíthatják majd. 

A pályázat részletei a www.erzsebet program.hu 
oldalon az Erzsébet-utalvány brikettpályázat me-
nüpontban olvashatók.

Már jelentkezhetnek az iskolák az Erzsébet-utalvány brikettpályázatra
Az Erzsébet-program brikettpályázata már évek óta igen népszerű: jóvoltából a leghátrányosabb helyzetű kistérségek iskolái fűtésköltségük jelentős részét 
megtakaríthatják. Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. várja azoknak az oktatási intézményeknek a jelentkezését, amelyek szeretnének élni a lehetőséggel. A 
kiírás első napjaiban már többen benyújtották pályázatukat.

Erzsébet-program
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EBÖSSZEÍRÁS
FELHÍVÁS ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VALÓ 

KÖTELEZÕ ADATSZOLGÁLTATÁSRA

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!
Tájékoztatom  az  érdi  kutyatulajdonosokat,  kutyatartókat,  hogy  törvényi  kötelezettségének 
eleget  téve  Érd  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2014.  március  15.  –  május  15.  között 
EBÖSSZEÍRÁST végez.
Az  állatok  védelméről  és  kíméletéről  szóló  1998.  évi XXVIII.  törvény  előírja,  hogy  a  tartás 

helye szerint illetékes települési önkormányzat feladata az ebösszeírás elvégzése. Az ebössze-
írás célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni járvány-
védelmi megelőzés.  A törvény  alapján  az  eb  tulajdonosa/tartója  az  ebösszeíráskor  köteles  a 
törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Kérem az Érden tartott ebek tulajdonosait, tartóit, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségük-

nek tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek – a kizárólag Érden tartott – ebek adatairól a 
bejelentésre szolgáló adatlap kitöltésével és leadásával.
Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy 2013. január 1. napjától min-

den négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip-pel) megjelölve tartható. Kérem, 
hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni.
A 2014. évi ebösszeírás adatlap Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartott ebekről 

címû  nyomtatvány  letölthető  a  www.erd.hu  honlapról,  illetve  beszerezhető  (H:  8.00–12.00, 
13.00-18:30,  K-Cs:  8.00-12.00,  13–16:30,  P:  8.00–12.00)  Érd Megyei  Jogú Város  Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatánál: 2030 Érd, Alsó u. 3. (Polgárok Háza fsz.)
Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot kell kitölteni. (Az adatlap 

szükség szerint szabadon sokszorosítható.)
Az olvashatóan kitöltött,  és  az  állattartó  aláírásával  ellátott  adatlap Érd Megyei  Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda Általános Igazgatási Csoport részére
–   beküldhető postai úton, a 2031 Érd, Pf.: 31. levelezési címre, 
–   leadható a 2030 Érd, Alsó u. 3. 1/106. sz. irodában ügyfélfogadási időben (H: 13.00-18.30, Sz: 
8.00-12.00, 13.00-16.30) vagy 

–   leadható az Ügyfélszolgálati Irodában (H: 8.00–12.00, 13.00-18:30, K-Cs: 8.00-12.00, 13–16:30, 
P: 8.00–12.00).

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII.  törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező! Aki adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti 
az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján állatvédelmi bír-
sággal büntethető.
További  tájékoztatásért  Érd  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  Lakosság-szolgálati 

Iroda Általános Igazgatási Csoport ügyintézőjéhez fordulhatnak a 06-23-522-326 és a 06-23-522-
300/277 mellékû  telefonszámokon,  vagy  az  Ügyfélszolgálati  Irodában  (H:  8.00–12.00,  13.00-
18:30, K-Cs: 8.00-12.00, 13–16:30, P: 8.00 – 12.00).

Köszönöm, hogy az adatlap megküldésével segítik munkánkat.

 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet sk.
 jegyző

A lovasoktatás  tananyagként 
történő  bevezetésével  foglalko-
zó  munkacsoportnak  február-
ban  sikerült  végleges  formába 
önteni azt az elképzelést, amely 
lehetővé  teszi,  hogy  idén  szep-
tembertől  már  minden  olyan 
iskolában,  ahol  erre  adottak  a 
feltételek, elinduljon ez a prog-
ram  –  tájékoztatta  a  Sóskúti 
Lovas- és Élményparkban meg-
tartott nyílt napon megjelenteket 
Budai Gyula,  a  Vidékfejlesztési 
Minisztérium  államtitkára,  de 
mielőtt  erről  bővebben  beszélt 
volna,  a  sóskúti  lovarda  egyik 
tulajdonosa,  Lengyel  Miklós  is 
köszöntötte a megjelenteket, és 
röviden  bemutatta  a  Litánszki 
Ferenccel  és  Gruber Mártonnal 
közösen  vezetett  lovaspar-
kot.  Hat  hektáros  területen, 
lenyûgöző  természeti  környe-
zetben,  két  fedett  pályával 
mûködik ez a  lovas és élmény-
park.  Csaknem ötezer  négyzet-
méternyi  területet  használnak 
lótartásra, ahol gondosan odafi-

gyelnek a lovak minőségi ellátá-
sára.  Lóversenyeket  is  szervez-
nek, és mindemellett panzió és 
étterem  is  szolgálja  vendégeik 
kényelmét  –  emelte  ki  Lengyel 
Miklós,  majd  hozzátette:  óri-
ási  megtiszteltetés  számukra, 
hogy  ennek  a  sajtótájékozta-
tónak,  illetve  a  lovasoktatási 
bemutatónak otthont adhatnak. 
Hosszú  és  kitartó  munkájuk 
eredménye, hogy eddig  is kivá-
lóan együttmûködtek jó néhány 
iskolával,  amelyekből  szakcso-
port  keretében  rendszeresen 
járnak  a  gyerekek  lovagolni. 
Büszkék  mindarra,  amit  eddig 
kemény  munkával  elértek,  és 
hozzátettek a lovasoktatás ered-
ményeihez,  valamint  annak  is 
örülnek, hogy e téren az elmúlt 
húsz  évben  tett  erőfeszítéseik 
végre meghozták a  gyümölcsü-
ket.  Budai  Gyula  államtitkár  is 
örömét  fejezte  ki,  amiért  már 
nemcsak  elméletben,  hanem 
végre a gyakorlatban is végleges 
formába  önthették  a  lovasok-

tatás  programját.  Így  minden 
olyan iskolában, ahol erre lehe-
tőség van és adottak a feltételek, 
ott  a  mindennapos  testnevelés 
keretében, idén ősszel elkezdőd-
het  a  lovasoktatás. Felméréseik 
alapján ma az ország 320 lovar-
dájában  már  megvannak  erre 
a  megfelelő  feltételek.  Ahhoz, 
hogy  lovaglást  oktassanak,  a 
KLIK-kel,  azaz  az  illetékes  tan-
kerületekkel  kell megkötniük  a 
szerződést. Bár a lovardák nem 
azonos színvonalon mûködnek, 
mégis  szinte mindegyik megfe-
lelt a  lovasoktatás  feltételeinek. 
A lényeg,  hogy  az  országban 
mindenfelé  boldog  gyermeke-
ket  láttak,  akik  óriási  lelkese-
déssel  fogadják  a  lovasoktatás 
óráit.  Budai  Gyula  kifejtette, 
nem szeretnék kioktatni azokat 
a  lovardákat,  ahol  már  hosszú 
évek  óta  kiválóan  mûködik  a 
rendszer,  de  felhívta  a  figyel-
met  néhány  alapvető  szabály-
ra.  Õsztől  az  általános  iskolák 
harmadik,  negyedik  és  ötödik 
osztályában  indítható  lovasok-
tatás, ami a mindennapos torna 
keretében – az úszás és az atlé-
tika mellett – választható sport-
tevékenység,  de  aki  emellett 
dönt, egy évig kötelezően részt 
kell  vennie  az  órákon.  A KLIK 
3500  forintot  fizethet  gyerme-
kenként  egy  óra  lovaglásért, 
míg  az  oktatási  programot  az 
állami költségvetésből  finanszí-
rozzák.  Ugyanakkor  az  önkor-
mányzatok  elhivatottságára  is 
számítanak, mert sok esetben a 
szállítási költségek átvállalása is 
óriási segítség jelent. Tekintettel 
arra,  hogy  pillanatnyilag  nem 
áll rendelkezésre elegendő meg-
felelő  végzettségû oktató,  ezért 
OKJ-és  képzést  is  elfogadnak 
a  lovasoktatásban  résztvevők-
től  –  tájékoztatott Budai Gyula, 
majd  Páska  Ildikó  lovasbajnok 
és  oktató,  testnevelési  tanárse-
géd az iskolai lovasoktatás gya-
korlati  tapasztalatait  és  pozitív 
fejlesztő  hatásait  osztotta  meg 
a  nyílt  nap  résztvevőivel.  Mint 
mondta, az iskolai lovasoktatás-
ban, amit főként a szakkörökön 
keresztül  már  több  mint  nyolc 
éve végeznek, kizárólag pozitív 
tapasztalataik  vannak.  A nyílt 
napon  olyan  bemutatót  láthat-
nak, ami mintát adhat azoknak, 
akik  javasolni  tudják  a  gyer-
mekeknek,  vagy  ezzel  szeret-
nének  foglalkozni.  Köztudott, 
hogy  lovas  környezetben  a 
gyermekek  befogadóbbak,  így 

Nyitott nap a Sóskúti Lovas- és Élményparkban

A lovaglás is az iskolai tananyag része lesz
Idén szeptembertõl a mindennapos testnevelés keretében az úszás és az atlétika 
után, harmadik választható tananyagként, a lovaglás is bekerül az általános is-
kolák oktatási rendszerébe – közölte Budai Gyula államtitkár a Sóskúti Lovas- és 
Élményparkban március 7-én megtartott iskolai lovasoktatási bemutatón és sajtótá-
jékoztatón, amelyen az érintett oktatási intézmények vezetõin, a média képviselõin 
kívül részt vettek a közeli települések polgármesterei is, valamint Aradszki András 
és Csenger-Zalán Zsolt országgyûlési képviselõk.

a pedagógiai  fejlesztő hatása  is 
sokkal  hatékonyabb,  mint  az 
iskolai  közegben.  Itt  a  pedagó-
gus szerepét a ló is segíti, mert a 
gyerekek a lovakon keresztül is 
sok mindent meg tudnak tanul-
ni.  Legfőképpen  azért,  mert 
élményalapú  oktatásban  lehet 
részük, és miközben nagyszerû 
környezetben  vannak,  fejlődik 
a  mozgáskoordinációjuk  is. 
Könnyebb  számukra  a  közös-
ségbe  való  bekapcsolódás, 
és  a  szabályok  betartása  sem 
kényszer,  hanem magától  érte-
tődő.  A gyermekek  nevelését, 
formálását  a  ló  megismerése 
által  így  könnyedén  megold-
ják.  A csoportos  foglalkozáso-
kon  mindig  van  mindenkinek 
elfoglaltsága,  mindenkinek 
jut  szerep,  és  végigpróbálják 
valamennyi  feladat  elvégzését. 
Ugyanakkor az elméleti oktatás 
alatt megismerik a lovaskultúra 
múltját,  jelenét,  és  elsajátítják 
mindazt,  amit  tudni  kell  róla 
–  mondta  Páska  Ildikó,  majd 
a  résztvevők  egy  lovasoktatási 
óra  keretében  a  gyakorlatban 
is  megtekinthették,  hogyan 
zajlik  a  gyermekek  tanítása. 
Bemelegítéssel  kezdtek,  majd 
egyenként sétáltak a  ló mellett, 
hogy  megérezzék,  és  átvegyék 
a  paripa  lépési  ritmusát,  meg-
tanuljanak  együtt  mozogni  a 
lóval.  Gondos  felkészülés  előzi 
meg  tehát  a  lovaglást,  amit  a 
legtöbb  gyermek  már  alig  vár. 
Az érdi járás diákjai szerencsés 
helyzetben  vannak,  hiszen  az 
ide tartozó településekhez közel 
mûködik  az  ország  egyik  igen-
csak  magas  színvonalú  lovas-
oktatási  lovardája.  A Sóskúti 
Lovas-  és  Élménypark  eddig  is 
eredményesen  oktatta  a  leg-
kisebbeket,  így  nem  kétséges, 
hogy ősztől  is magas színvona-
lú  lovasoktatással  várja majd  a 
környék  azon  iskolásait,  akik 
a  mindennapos  torna  keretén 
belül  a  lovaglást  választják 
majd.   Bálint Edit

A gyerekek és a lovak alapvetõen könnyen barátkoznak
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A sajtótájékoztató hivatalos részében a lovasoktatás elõnyeit is kiemelték

Páska Ildikó a gyakorlatban mutatta be lovasoktatást egy lovaglóóra keretében

A gyerekek fegyelmezetten követik az utasításokat, nem okoz gondot a 
szabályok betartása, mert jól érzik magukat a lovak közelében

Mint minden sportágban, itt is bemelegítéssel indul az edzés

Együtt sétálnak a lóval a gyerekek – ez ahhoz kell, hogy megérezzék a ló 
mozgásának ütemét

panoráma
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Az Érden élő bukovinai szé-
kelyeket nem kell bemutatni, 
hiszen az itteniek tudják, hogy 
a II. világháború után, főként 
Hadikfalváról menekülő több 
száz család, hosszas hányat-
tatásukat követően, több évti-
zeddel ezelőtt telepedett le 
Érden. Hagyományaikat eddig 
is hûen őrizték, amiben óriá-
si szerepe volt a Bukovinai 
Székely Népdalkört megalakító 
és azt több mint harminc éven 
át vezető Kóka Rozáliának, a 
Népmûvészet Mesterének. 
A kórus mindent megtett és 
megtesz népi hagyománya-
ik fennmaradásáért, rengeteg 
meghívást is kapnak szerte az 
országból, sőt, tavaly határa-
inkon túl is voltak fellépése-
ik. Nemes szerepvállalásukban 
– amit természetesen mindig 
óriási szeretettel és tisztelettel 
végeztek – azonban kezdték úgy 
érezni, hogy ez a korántsem 
könnyû feladat már kissé túl-
nőtt rajtuk, több embert és több 
támogatást követel. Ezért idén 
év elején úgy döntöttek, hogy 
egyesületet alakítanak annak 
érdekében, hogy minél több 
elkötelezett székelyt bevonhas-
sanak ebbe a tevékenységbe. 
A frissen alakult civil szerve-
zet bemutatkozó tagtoborzó 
rendezvényen ismertette célja-
it és terveit, és egyben ízelítőt 
is kínáltak abból a kultúrából, 
amit továbbra is őrizni, ápolni, 
és nem utolsó sorban átadni 
szeretnének az ifjabb nemze-
déknek. 

A résztvevőket Szedlacsek 
Emília, a mûvelődési központ 
vezetője köszöntötte, előre-
bocsátva, hogy a Bukovinai 
Székely Népdalkör tavaly 
rendkívül intenzív életet élt. 
Nemcsak számos hazai, hanem 
külföldi fellépéseik is voltak, 

sőt, felújították és igen nagy 
sikerrel be is mutatták Érden 
a korábbi betlehemes játéku-
kat is. Úgy ítélték meg, hogy 
eljött az ideje egy civil szervezet 
megalakításának, hogy általa a 
fiatalabbakat is nagy számban 
bevonhassák a hagyományőr-
zésbe. 

A rendezvény nyitányaként a 
Bukovinai Székely Népdalkör 
mûsorát hallhatták résztvevők, 
majd a kórus vezetője, Erdős 
Borbála röviden bemutatta az 
idén február 8-án megalakult 
egyesületet. Az Érdi Bukovinai 
Székelyek Egyesülete tizen-
nyolc alapító taggal – a népdal-
kör asszonyai és a betlehemes 
játék többi résztvevőivel – jött 
létre. A cégbíróságon bejegy-
zésre vár a szervezet, amelynek 
megválasztott elnöke Domokos 
Gyula, alelnöke Bogos József 
Álmos, a titkár Erdős Borbála, 
és a vezetőség tagja még 
Zelenka Lászlóné is. A civil tör-
vénynek megfelelően ellenőrző 
bizottságot is választottak, és 
az alakuló ülésen a szervezet 
céljait is megfogalmazták, ami 
az Érden és környékén élő szé-
kelyek összefogása, kultúrájuk 
őrzése és ápolása, és annak szé-
les körben való megismerteté-
se, valamint a fiataloknak való 
átadása. Csatlakozni kívánnak a 
Bukovinai Székelyek Országos 
Szövetségéhez is, de céljaik 
megvalósításához a helyiektől 
is várják az ötleteket, elképze-
léseket, javaslatokat. Domokos 
Gyula, az egyesület elnöke 
bemutatkozó beszédében kifej-
tette: őseiket, a bukovinai szé-
kelyeket mindig az egységük 
és a hitük ereje tartotta meg. 
Most is szükségük van erre az 
egységre, mert bár sokan van-
nak, de itt a fővárosi agglome-
rációban rendkívül szétszórtan 

Bemutatkozott és tagtoborzót tartott az Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete

Az egység és a hitük ereje tartotta meg a székelyeket
Az Érden és környékén élõ székelyek összefogása, kultúrájuk megtartása, ápolása 
és annak széles körben való megismertetése, a fiataloknak való átadása a legfõbb 
célja  a  februárban  megalakult  Érdi  Bukovinai  Székelyek  Egyesületének,  amely 
március 8-án látványos kulturális programmal egybekötött bemutatkozó tagtoborzó 
rendezvényt szervezett a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. 

élnek, és nem ismerik egymást. 
Ha azt szeretnék, hogy kultú-
rájuk fennmaradjon, össze kell 
fogniuk, nehogy végérvényesen 
felmorzsolja létszámukat ez a 
környezet, és feledésbe merül-
jenek szép hagyományaik. 
Ebben segítségükre lehet ez a 
civil szervezet, amelynek tevé-
kenységébe bárki bekapcsolód-
hat. Ám bármennyire lelkesek 
is az alapító tagok, az egyesület 
csak akkor tudja megvalósítani 
a kitûzött céljait, és csak akkor 
lehet sikeres, ha nem maradnak 
magukra, hanem sokan csatla-
koznak hozzájuk, és tevékenyen 
támogatják, segítik a munká-
jukat. Egymás segítése, és – ha 
szükséges – akár megsegítése 
is fontos szempont számukra. 
Domokos Gyula kiemelte: az ősi 
székelyek nem voltak képzet-
tek a vallás tekintetében, ennek 
ellenére az elnyomásban és a 
megaláztatásban is a hitük tar-
totta meg őket, ami mindig erőt 
adott nekik, hogy elviseljék a 
nyomorukat. Mi már jómódban 

és szabadságban élünk – tette 
hozzá – ami bizonyítja, hogy 
nem volt hiába a kiontott vér, 
a sok szenvedés, a székelyek 
meghurcoltatása. Õk Istenben 
bíztak, és imádkoztak, mi meg 
most gyakran elhanyagoljuk a 
hitet, és elfelejtünk hálát adni 
azért, hogy a mai világ a jóléttel 
veszi el azt, amiért elődeink 
szenvedéssel fizettek. Hitben, 
összetartásban és szereteteben 
kell követnünk őseink példáját, 
és ha ezt tesszük, lesz jövőnk, 
lesz hitünk, és a székelység 
fenn fog maradni – buzdítot-
ta a rendezvényen megjelent 
érdeklődőket Domokos Gyula, 
az Érdi Bukovinai Székelyek 
Egyesületének elnöke.

Ezt követően Nyírő József 
egyik novellájából Szalai 
Gábor olvasott fel részletet. 
Természetesen a székely mese-
kincsből is hallhattak ízelítőt a 
rendezvény résztvevői. Előbb 
a fiatal mesemondó tehetség, 
Domokos András mondta el 
„A három rest legény” címû 
mesét, majd a magyar és buko-
vinai néptáncot bemutató, 
látványos produkciót követő-
en abban a kiváltságban volt 
részük, hogy Bonyhádvarasd 
polgármestere, a mesegyûjtő és 
kiváló mesemondó Cseke Gizi 
ízes előadásában élvezhette az 
„Ámbaruska” címû, székely 
humorban is igen gazdag mesét. 
A március 8-ai rendezvényt a 
Bukovinai Székely Népdalkörrel 
közösen elénekelt Székely him-
nusz zárta. A nőnapról se feled-
keztek meg, a népdalkör tagjait 
virággal ajándékozták meg az 
egyesület férfi tagjai, majd foga-
dással és baráti beszélgetéssel 
folytatódott a délután. 

Akiket megérintett mindaz, 
amit itt hallottak, tapasztaltak, 
és kedvet kaptak ahhoz, hogy 
az újonnan megalakult egyesü-
lethez csatlakozzanak, már a 
rendezvényt követően is kitölt-
hették a belépési nyilatkozatot, 
de ez a lehetőség természetesen 
továbbra is bárki előtt nyitva áll. 
Akik egyetértenek a céljaival, és 
szívesen segítenék, támogatnák 
a szervezet munkáját, egy belé-
pési nyilatkozattal bármikor fel-
vételüket kérhetik az egyesület 
tagjainak sorába.  Bálint Edit

Mint mindig, ezúttal is nagy tetszést aratott a Bukovinai Székely Népdalkör rövid mûsora
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Erdõs Borbála, a népdalkör vezetõje és az egyesület titkára beszámolt az 
alakuló ülésen történtekrõl

Domokos Gyula a szervezet jelentõségét emelte ki, hangsúlyozva, hogy 
csak összefogással van esélyük a székely kultúra megõrzésére

A színes mûsorból a tánc sem maradhatott ki - a fiatalok magyar és szé-
kely néptáncokkal kedveskedtek a közönségnek

A végére hagyták a „csemegét”: Cseke Gizi ízes mesemondását, aki 
Bonyhádvarasdról érkezett a rendezvényre  

helyi társadalom
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„Balogh Bogika vagyok, hat 
éves, Bárány csoportos óvodás. 
Anyával, apával és Fáncsival 
Diósdon élünk” – köszön ránk 
egy szép, még egészséges kis-
lány az Érden és környékén 
elhelyezett plakátokról, ame-
lyekről a következőket tudjuk 
meg a szomorú esetről. „Sajnos, 
az elmúlt esztendő februárjá-
ban a doktor bácsik bajkeverő-
ket találtak a fejecskémben. Õk 
úgy hívják, hogy rosszindulatú 
agydaganat, ami a kis buksim-
ban, az agytörzsben helyez-

kedik el… Túl vagyok három 
mûtéten, számos kemoterápián, 
sugárkezelésen, de ezek a zsi-
ványok még ragaszkodnak hoz-
zám, egyelőre… Egyelőre, mert 
anyával, apával és sok-sok Jó 
emberrel, akik velünk vannak, 
hisszük, hogy a Jóisten segítsé-
gével előbb-utóbb teljesen meg-
szabadulunk a bajkeverőktől.”

Bárcsak így lenne, de egyelőre 
Bogika hónapok óta éber kómá-
ban van, azaz magatehetetlen, 
nem érzékeli a külvilág esemé-
nyeit, talán a szülői szeretetet 

igen. Ha az emberek szeretete 
gyógyítani tudna, akkor a diósdi 
kislány már régen megszaba-
dult volna a „bajkeverőktől”… 
Ott állunk a családi ház halljá-
ban és tehetetlenül nézzük őt, 
a fájdalomtól szenvedő anyát és 
apát, a nagymamát, s nem ért-
jük, hogyan lehet a sors olyan 
kegyetlen, hogy ezt a hat évig 
teljesen egészséges, mosolygós, 
eleven lánykát megtámadja egy 
daganat és ledönti a lábáról. 
Érthetetlen, honnan jönnek 
ezek a gyilkos kórok, „bajkeve-

rők” egy ifjú szervezetbe, ahová 
befészkelik magukat és sokszor 
ott ragadnak? Így folytatja leve-
lét Bogika a plakáton:

„Jelenleg – a doktor bácsik 
szavaival – éber kómában 
vagyok, a hagyományos gyógyí-
tást egy ideig fel kellett függesz-
teni, mert az utolsó mûtéteim 
eredményeit még most értékelik 
ki. Kiegészítő gyógyítást, gyó-
gyításokat folyamatosan csiná-
lunk, amelyekben sokan segíte-
nek nekünk. Speciális étrendet 
követek, speciális vizet iszok, 
sok-sok vitamint, táplálékkiegé-
szítőt szedek, különleges terá-
piákat, gyógyításokat kapok, 
sőt még egy nagyon kedves 
gyógytornász néni is jár hoz-
zánk. Sajnos, ezek elég sokba 
kerülnek nekünk és csak apa 
tud dolgozni, de sok Jó Ember 
segít nekünk.”

Ennek a segítségnek a tanúi 
lehettünk a diósdi házban, 
ahol többek között megjelent 
Aradszki András országgyûlési 
képviselő, Spéth Géza, a város 
polgármestere, Bada Zoltán, az 
Érdi Fidesz Zöld Tagozata részé-
ről és Makai Ferenc, a kupak-
akciót szervező Ö.T.H.É.T. 
Egyesület elnöke, aki elmond-
ta: több ezer, azaz 120 kiló 
kupak jött össze néhány hét 
alatt, ezzel pedig több tízezer 
forint. Az akció természetesen 
folytatódik tovább, várják a 
lakosság együttérző gyûjtését. 
Aradszki András arról beszélt, 
hogy más településeken, pél-
dául Tárnokon, Pusztazámoron 
és Sóskúton is szívügyük-
nek tekintik a lakók, hogy íly 
módon (is) segítsenek, de ő 
maga is adott a családnak pénz-
beli támogatást, míg az érdi 
önkormányzat 50 ezer forinttal 

„A doktor bácsik bajkeverõket találtak a fejecskémben”

Bogika az életéért küzd – segítségre vár
Egy kislány sorsa, aki küzd az életéért, mindig szomorú történet. A diósdi Balogh 
Bogikáért több település vezetõi fogtak össze, az Ö.T.H.É.T.  Egyesület pedig elin-
dította a Hulladékkal az életért nevû kupak-akciót, aminek köszönhetõen jóérzésû 
emberek gyûjtötték, illetve gyûjtik az ásványvizes, üdítõ italos mûanyag palackok 
kupakjait, hogy azokat pénzzé váltva segítsék a Balogh-családot, amelynek az elsõ, 
120 kilónyi kupak-adagot a múlt héten adták át.

járult hozzá a kezelésekhez az 
első pillanatban. 

– A diósdi önkormányzat 
nemcsak anyagilag igyekszik a 
Balogh család segítségére lenni, 
de másféle módokon is maxi-
málisan támogatjuk a szülő-
ket – hallottuk Spéth Gézától. 
Szuna Ferenc vállalkozó egy 
Legó-játékot nyújtott át, bízva, 
hogy „Bogika még játszani fog 
vele.” Az édesapa, Balogh Attila 
erre reagálva mondta: „Bogika 
sorsa a Jóisten kezében van.” 
– utalva arra, hogy több mûtétet 
már nem lehet kislányán vég-
rehajtani, mert a daganat olyan 
helyen, az agytörzsben van, 
ahol nincs további beavatkozási 
lehetőség. 

– A hagyományos orvoslás 
már tehetetlen, nincs több lehe-
tőség, második megoldásként 
a kiegészítő terápiákat lehet 
még folytatni, harmadik pedig 
a Jóisten. Hisszük, hogy Bogika 
meg fog gyógyulni – tette hozzá 
könnyes szemekkel. 

„Kedves Nénik, Bácsik, 

Gyerekek! Ahogy az előbb 
is írtam, anyával, apával és 
sok-sok Jó Emberrel együtt 
mi szilárdan hisszük, hogy 
előbb-utóbb a Jóisten segít-
ségével teljesen meg fogok 
gyógyulni, újra fogok szalad-
ni, játszani a pajtásaimmal, 
rendesen enni kedvencemet, 
a nokedlit, szaftos husiká-
val, oviba járni… Boldogan 
élni! Nem lesz könnyû az 
út. Hiszünk az Úrban, Jézus 
Krisztusban, Szûz Máriában és 
a Szentlélekben! Kedves Nénik, 
Bácsik, Gyerekek! Köszönöm, 
hogy elolvastátok kis történe-
temet, köszönöm, hogy segí-
tetek, hogy imádkoztok értem, 
hogy gondoltok rám… hogy 
SZERETTEK! A Jóisten áldjon 
meg Benneteket! Szeretettel 
Balogh Bogika” – köszön ránk 
a mosolygós Bogika, aki most 
élet-halál harcot vív. Bízzunk 
benne, hogy nem csak a pla-
kátokról fog ez a szép kislány 
ránk mosolyogni…

 Temesi László 

„A segítõ csapat” Bogikáéknál
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Bogika küzd az életéért

panoráma

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 
2030 Érd, Fácán köz, 23/365-785

Kedves Szülők!
A 2014/15-ös tanévben leendő elsősök számára az alábbi rendezvényeket szervezzük, melyre 

szeretettel várunk minden érdeklődőt:

2014. március 21. (péntek) 14.00  

Tavaszváró – kézmûves foglalkozás 
•  Munkafoglalkozás nagycsoportos óvodásoknak  

és szüleiknek. 

Szervezik: a leendő elsős tanító nénik. 

2014. március 31. (hétfő) 14.00  

Felvételi erőpróba 
•  Mozgásos szintfelmérő foglalkozás a városi  

beiskolázású sportiskolai osztályokba jelentkezők  

számára 1-7. évfolyamokra. 

Sportruházat szükséges!

Rozgonyi János 
igazgató 

Az önkénteseink és a képviselőjelöltünk a stan-
doknál és a Fidesz irodában várják mindazokat, 
akik alá akarják írni a támogatói íveket, de emel-
lett házról házra járva is gyûjtik az aláírásokat. 

Kérjük, aláírásával támogassa a Fidesz–KDNP 
jelöltjét, dr. Aradszki Andrást. 

Egyben megköszönjük a választópolgárok eddi-
gi támogatói aláírásait. 

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

Felhívás 
A Fidesz folytatja a támogatói aláírásgyûjtést
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A tavaszi  fordulót  magabiztos 
győzelemmel  kezdő  vendégek  a 
harmadik  helyről  várták  az  Érd 
elleni  összecsapást  és  az  őszi 
hazai  vereség  után  visszavágás 
reménye is fûtötte a turai játéko-
sokat.  A hazai  csapatból  Jakab 
Á. eltiltás miatt hiányzott és kér-
dés volt, hogy a védelem hogyan 
pótolja a rutint. Jó hír volt, hogy 
Gyurácz  B.  sérülése  rendbe  jött 
és vállalta a játékot.

Óvatosan kezdett mindkét csa-
pat és az első tíz percben inkább 
egymás  gyengéinek  a  megisme-
rését célozta meg. Ezután rákap-
csolt  a  hazai  csapat  és  egymás 
után vezette a  támadásait a ven-
dégek  kapujára.  A felgyorsult 
játék hamar meghozta  a mérkő-
zés  első  gólját  is.  A 11.  percben 
Németh  G.  adott  be  a  kapu  elé 
és Csizmadia Z.  fejelt  a  kapuba. 
1-0.  A gól  után  sem  változott  a 
játék  képe.  A mérkőzés  irányí-
tását  magabiztosan  tartotta  kéz-
ben a hazai  csapat és  támadásai 
lényegesen  több  veszélyt  jelen-
tettek a kapura, mint a vendégek 
támadói. A mezőnyfölényből elő-
ször  Kovács  B.  szabadrúgásból 
lőtt  kapufájára  futotta,  majd  a 
36. percben megszületett a máso-
dik hazai gól is. Egy előre vágott 
labdával  Gyurácz  B.  indult  meg 

a  félpályáról  és  a  kifutó  kapus 
mellett  gurított  a  kapuba.  2-0. 
A magabiztos hazai  vezetés  elal-
tatta  az  érdi  védőket  és  ekkor 
alakult  ki  a  mérkőzés  egyetlen 
vendég  gólhelyzete,  de  Kertész 
F.  bravúrosan  szedte  le  a  labdát 
a  gólhelyzetben  kilépő  vendég 
csatár  lábáról. Még a  félidő előtt 
tovább  növelhette  volna  előnyét 
a  hazai  csapat,  de  Gyurácz  B. 
szabálytalan szereléséért megítélt 
büntetőt a vendég kapus hárítot-
ta.  A szabálytalankodó  hátvéd  a 
második sárga lapja miatt a kiál-
lítás sorsára jutott.
A második félidőre megfogyat-

kozó  vendégcsapat  már  nem 
tudott  ellenállni  a  nagyszerûen 
játszó  hazaiaknak,  akik  parádés 
támadó játékot mutattak be. A 67. 
percben Papp G. beadását Kormos 
E. perdítette a kapuba. 3-0. A 74. 
percben  Cservenka  G.  beadását 
Kulin  A.  fejelte  a  kapuba.  4-0 
A 79. percben pedig egy kapufá-
ról  visszapattanó  labdát  Kormos 
E.  lőtt  a  hálóba.  5-0.  A gól  után 
sem  állt  le  az  érdi  csapat  és  az 
erejével,  valamint az önbizalmá-
val  is  megfogyatkozó  vendégek 
egyre  kevesebb  ellenállást  tanú-
sítottak. Az újabb hazai gólt még 
egyszer  sikerült  megakadályoz-
ni,  mikor  Csizmadia  Z.  lövését 
a  gólvonalról mentette  a  vendég 
védő, de a 87. percben már ismét 
a vendég hálóban táncolt a labda. 
Kovács B. nagyszerûen készítette 
le Ország P. elé a labdát, aki nem 
hibázta el a kaput.6-0.
A táblázatban  elfoglalt  helye-

zések  alapján  mindenki  szoros 
eredményt  és  nagy  küzdelmet 
várt. Bár ez elmaradt, a szurkolók 
ennek  ellenére  jól  szórakoztak, 
hisz a hat hazai gól mellett egy jól 
játszó hazai csapatot is láthattak. 

Érdi VSE – Tura VSK 6-0 ( 2-0)
Érd,150 néző
Vezette: Németh Keve
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Ebedli Z., Süveges G., Németh 
G. (Kormos E.) – Papp G. (Kulin 
A.), Csizmadia Z., Kupi Z. 
(Makituma N.), Kovács B., 
Cservenka G. – Gyurácz B. (Patkó 
Gy.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Kormos E. 2, 
Csizmadia Z., Gyurácz B., Kulin 
A., Ország P.
Sárga lap: Kovács B., Kupi Z.
Jó: Az egész csapat nagyszerû 
játékot nyújtott.

A vendégcsapat  edzője  az 
enervált játékban látta a nagyará-
nyú vereség okát, a hazai csapat 
edzője azonban azt látta viszont, 
amit  a  felkészülési  mérkőzések 
alapján várt a csapattól.
Limperger Zs.(Érd): 
–  Úgy  vélem  azokat  a  pozitív 

dolgokat  láttuk,  amiket  a  felké-
szülési  mérkőzéseken  is  megta-
pasztaltunk.  A látottak  alapján 
ilyen arányban is megérdemelten 
nyertünk.
Sukaj Zs.(Tura):
–  Az  első  és  a  második  fél-

időben is enerváltan játszottunk. 
Tudtuk, hogy az Érd egy feljutás-
ra esélyes csapat, de a játékának 
nem találtuk az ellenszerét. A hat 
gól még a kiállítás figyelembevé-
telével is sok.
A következő  fordulóban  vár-

hatóan  március  14-én  pénteken 
(ez még változhat,  lásd internet) 
három  órakor  Vecsésen  szere-
pel  az  Érd,  majd  március  22-
én  szombaton  három  órakor  a 
Hévízgyörk  csapatát  fogadják  az 
Ercsi úti sportpályán.
   Harmat Jenő

Nem voltam rest, mielőtt az ifjú 
sportolóval  találkoztam,  meg-
néztem,  hogy  melyik  Érd  leg-
magasabb  pontja.  A „kutatás” 
eredménye  az  lett,  hogy  az 
Iharos  hegy  magasodik  legin-
kább  a  város  fölé,  a  maga  334 
méterével…  Lássuk  be,  innen, 
erről  a  „bércről”  nemhogy  az 
olimpiai  játékokra,  de még  egy 
területi  serdülő  versenyre  is 
lehetetlenség  eljutni.  Persze, 
Norbert  nem  is  itt  tanulta meg 
a sportág titkait.
–  Három  évesen  volt  először 

síléc  a  lábamon,  lehet,  hogy 
talán  a  Normafánál,  vagy  a 
Mátrában,  nem  tudom.  Arra 
viszont  már  emlékszem,  hogy 
Ausztria  és  Szlovákia  pályáin 

tanultam meg, miként  kell  sik-
lani  a  hegyoldalon.  Élveztem, 
szerettem,  de  akkor  persze  az 
eszembe  sem  jutott,  hogy  egy-
szer majd  én  is  olimpiai  részt-
vevő leszek.
De  lett,  mégpedig  nem  sok-

kal  túl  a  húszon,  mondhatni, 
gyerekként  a  profik  és  „nehéz-
súlyúak”  között.  Az  eredmé-
nyeinek  köszönhetően  ugyanis 
Norbert helyet kapott a magyar 
olimpiai  küldöttségben,  s  mire 
észbe  kapott,  már  ott  állt  az 
óriás mûlesiklás és a mûlesiklás 
rajtjánál.
–  Amennyire  képes  voltam, 

amennyit  ki  tudtam  hozni 
magamból,  azt  megtettem. 
Tudtam,  hogy  nem  a  mezőny 

elejére  rangsorolnak  majd,  ezt 
nem  is  remélhettem.  Nekem 
magamat  kellett  legyőznöm,  s 
olyan  pályákat  síelni,  amelyek-

kel elégedett  lehet az edzőm, a 
szövetség,  a  szüleim,  meg  tán 
mondhatom azt is, hogy az érdi 
emberek.  Mert  azért  eszembe 
jutott ám nem  is egyszer, hogy 
Érdről  jutottam  el  Szocsiba. 
Mindig büszke maradok erre.
Norbert  szinte  napra  ponto-

san  egy  hónapot  töltött  el  a 
játékok városában, amiről felső-
fokban beszélt.
–  Sokaktól  hallottam,  hogy 

az  olimpia  hangulata  utánoz-
hatatlan,  de  valójában  csak 
akkor  tudod meg, hogy milyen 
is,  amikor  átéled…  Semmihez 
sem hasonlítható,  egyetlen ver-
senyhez,  Világ  Kupához,  vagy 
világbajnoksághoz  sem. Meg  is 
fogott, de amikor rajthoz álltam, 
már  megszoktam  a  miliőt,  a 
hangulatot. Kellett  is, mert volt 
mit  feldolgozni.  Amikor  aztán 
szólítottak  a  rajthoz,  minden 
megszûnt.  Csak  a  hegyoldal 
maradt, meg én…  
 Ezen a hegyoldalon sem volt 

„apátlan-anyátlan”  Norbert, 
mert sem az óriás mûlesiklásban, 
sem pedig a mûlesiklásban nem 
a  „kutyaütők”  között  ért  célba. 
Az  előbbiben  –  nyolcvannál 
több  induló közül – az 50.  lett, 

Az iskolától a családig…
A Rozmaring SC sízője tudja, tisztában van vele, hogy sokak-
nak tartozik köszönettel. Sokaknak, akik segítik, egyengetik a 
pályáját.

Mint „igazi” érdi, köszöni az iskolái, a Bolyai általános 
iskola és a Vörösmarty gimnázium tanárainak a támogatását. 
Hálás az érdi önkormányzatnak a felkészülési támogatásért, 
akárcsak a Felix Promotion menedzserirodának, hogy mindent 
megtesz azért, hogy a fiatalember egyszer tényleg becsússzon 
a legjobbak közé. S a legfontosabb: a családi háttér, a szülői 
támogatás.

S még mondja valaki, hogy nem csapatsportág a sízés…

Farkas Norbert Érdet is képviselte a szocsi téli olimpián

„Csak a hegyoldal maradt, meg én…”
A tizenhat sportolót számláló magyar téli olimpiai küldöttségben helyet kapott egy 
21 éves fiatalember is, aki nem csupán azért említésre méltó, mert az alpesi sí 
szakágban állt rajthoz Szocsiban, hanem azért is, mert a városunkat is képviselte. 
Farkas Norbert számára fantasztikus, örök életre szóló élmény volt a részvétel az 
ötkarikás játékokon.

míg  az  utóbbiban,  94-es  rajt-
számmal, az 56. helyre csúszott 
be,  legalábbis  az  első  futam-
ban…
Hogy  mi  történt  a  második-

ban?
– Annyira akartam jót menni, 

hogy  a  kelleténél  többet  koc-
káztattam,  s  az  egyik  kapunál 
kicsúsztam,  elestem,  és  sajnos 
kiestem. Benne lehetett ebben a 
rutintalanságom, benne a bizo-
nyítási  vágyam.  Megfizettem 
a  tanulópénzt,  pedig  annyira 
megtanultam,  annyira  tudtam 
a pályát, hogy az álmomból fel-
ébresztve  is  elmondtam  volna 
az  össze  buckáját.  Most  már 
mindegy, ebből is megtanultam 
valamit.
Az ember itthonról, az érdi és 

a  budapesti  „hegycsúcsokról” 
azt  gondolná,  hogy  a  nagyme-
nők,  a  világsztárok  jószerivel 
átnéznek az „újoncokon”, sem-
mibe  veszik  őket.  Mint  egyko-
ron a katonaságnál…
–  Nincsenek  kasztok,  már 

csak  azért  sem,  mert  a  koráb-
bi  versenyekről  már  mindenki 
mindenkit  ismert.  Arról  nem 
beszélve, hogy valamennyi síző 
tudja: a sportág amolyan veszé-
lyes  üzem,  bárki  bajba  kerül-
het. Az újoncokat pontosan úgy 

befogadják,  mint  mondjuk  egy 
olimpiai ezüstérmest, mert tud-
ják, tudjuk mindnyájan, a hegy-
oldal  meredek…  Valóban  min-
denki  segít mindenkinek, mert 
mindenki kerülhet bajba.
Az  éppen  csak  húszon  túli 

életkorával  Norbertnek  meg-
adathat  az  is,  hogy  még  akár 
három téli olimpián ott legyen.
– Amikor majd négy év múlva 

a  következőt  rendezik  Dél-
Koreában,  még  akkor  is  csak 
huszonöt éves  leszek, nyolc év 
múlva  meg  még  mindig  har-
minc  alatt.  Nincs  okom  arra, 
hogy  türelmetlen  legyek… Bele 
kell  tanulnom,  bele  kell  érnem 
a  nemzetközi  mezőnybe,  ami-
hez  a  legjobb  recept  az  edzés, 
meg  a  versenyzés,  aztán  meg 
újra az edzés és a versenyzés… 
A sikerek meg majd  csak meg-
jönnek.
Ami azt a bizonyos edzést és 

versenyzést illeti, Norbert állja is 
a szavát. Amikor e lapszámunk 
olvasóink kezébe kerül, addigra 
az ifjú Farkas már újra száguld. 
Ezekben  a  napokban  éppen  az 
ausztriai  Hünterstoder  lejtőin, 
hogy  négy  év  múlva  becsúsz-
hasson  akár  a  top  10-esek  elit 
kategóriájába…
  Róth Ferenc

Farkas Norbert (balra) és osztrák edzõje, Armin Brunner a szocsi téli játékokon

Érdi VSE – Tura VSK  6-0 (2-0)

A vártnál fölényesebb gyõzelem

A dobogóra is esélyes Tura hatszor 
kapitulált a zöld mezes érdi csapat ellen
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Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú termékeket, kizárólag
kiadónkon keresztül vásárolhatja meg. Keresse webshopunkat a tema.hu

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

040 ŐSZI ÁRHULLÁS A VENUS HOTELBEN

Akciós ár:
29.900 Ft

Listaár: 
59.900 Ft

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

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

032 MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

Akciós ár:
47.950 Ft

Listaár: 
95.900 Ft

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

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

016 CSALÁDI PIHENÉS ZEMPLÉN SZÍVÉBEN

Akciós ár:
34.940 Ft

Listaár: 
69.880 Ft

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

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

018 PIHENÉS AZ ASZÚ SZÜLŐFALUJÁBAN

Akciós ár:
21.340 Ft

Listaár: 
42.680 Ft

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

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

042 BENTLAKÁSOS SÖRÖZÉS

Akciós ár:
24.000 Ft

Listaár: 
48.000 Ft

8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 9. 
www.blonder.hu
Tel.: 83/349-799 

Bentlakásos ingyen 
sörözés a Blonder 
Panzió és Sörfőzdében 
a Balaton-parti 
Vonyarcvashegyen 8 fő 
részére. 

110 FELFRISSÜLÉS ZSÓRY FÜRDŐN 

Akciós ár:
20.000 Ft

Listaár: 
40.000 Ft

Nefelejcs Hotel***superior
3400 Mezőkövesd-Zsóry fürdő 
Bimbó út 2. Tel: 49/505-060 
70/397-26-97
erdeklodes@nefelejcshotel.hu 

2 éjszaka 2 fő részére 
reggelivel+wellness 
használattal
+ masszázzsal. 

Azok számára, akik ezekkel a 
problémákkal küzdenek a lézeres 
BIOquant N készülék a megfelelő 
megoldás. Ez az első műszer, ami-
nek segítségével megszabadulhat 
egészségügyi nehézségeitől az ott-
hona kényelmében anélkül, hogy 
várakoznia kelljen a várótermek-
ben vagy gyógyszert szedjen.

A készülék a keringő vér besugár-
zásának elvén működik. A vörös vér-
sejtek szerepe az oxigén szállítása a 
sejtekbe, az egész testbe és a szén-
dioxid kiválasztása a szervezetből. 
Abban az esetben, ha magas a kolesz-
terinszint vagy más zsírok mennyi-
sége a vérben, a vörös vérsejtek ösz-
szetapadnak. Ez jelentősen csökken-
ti oxigénszállító és szén-dioxid kivá-
lasztó szerepüket. 

A magas vérzsírszint  és az erek 
rugalmasságának csökkenése, eset-
leg összeszűkült erek, az egyik oka a 
szívünk magas terhelésének és a ma-
gas vérnyomás kialakulásának. 

A BIOquant N készülék rendsze-
res használata biztosítja, hogy a vö-
rös vérsejtek nem tapadnak egymás-
hoz (1. kép), hanem szabadon mo-
zoghatnak a testünkben (2. kép).

Bioquant N lézeres készülék
- Javítja az oxigén szállítását a szer-

vezet sejtjeibe
- Növeli az agy vérellátását és javít-

ja a memóriát
- Csökkenti a zsírt a vérben, meg-

előzésként és segítségként szolgál 
magas vérnyomásnál

- Javítja a mikrocirkulációt, jobbá 
teszi a vérkeringést a lábakban és 
megelőzi az érelmeszesedést 
(különösen cukorbetegeknél)

- Csökkenti 
a trombózis (vérrögök) 
kialakulásának esélyét

Az ORIN Hungary cég most egy egyedülálló lehetőségét kínál, ingyenes 
vérvizsgálat és analízis, valamint INGYENESEN kipróbálhatja készülé-
künket! Látogasson el a www.orin.hu weboldalra, töltse ki az űrlapot 
„Próbálja ki a készüléket” vagy hívja a  0630 228 9141-es telefonszámot.

Magas a vérnyomása 
vagy a koleszterin szintje?

1. kép 2. kép
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ABLAK-AJTÓ

ÁLLÁS

Budapest vezetõ ingatlanirodája fix 
fizetéssel, ingyenes képzéssel, azonnali 
kezdéssel ingatlanközvetítõket keres! 
regio2@tippingatlan.hu

Életerõ központunkba egészségügy-
ben, természetgyógyászatban érdekelt 
munkatársat, tõkéstársat keresünk. 
Tevékenységünk bõvítése céljából. Érd, 
Bajcsy Zs. út 116. 06-30/261-2099

Benzinkútra kútkezelõt felveszünk, 0-
24 nyitva tartás, fizetés bruttó 118000,- 
Ft/hó. Jelentkezés e-mail:benzinkutak@
gmail.com címen. T:06 20 945 7589

Ecseri telephelyre autó elektronikai 
mûszerészt keresünk. Önéletrajzokat az 
iroda@szebik2001.hu e-mail címre várjuk.

Érdi telephelyre AWI hegesztõt kere-
sünk alumínium állvány gyártásához. 
Érd:8-16 óra között T:06 20 319 2996

Földmunkára, ásásra segítséget kere-
sek. T: 06 20 920 4261

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉPÍTÕANYAG

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

FELVÁSÁRLÁS

Kimagasló áron vásárolunk antik búto-
rokat, festményeket, régi márkás órákat 
pl.Rolex, Schaffhausen stb, Herendi szob-
rokat, étkészleteket, körpecsétes Zsolnai 
tárgyakat, ezüst cukordobozokat, gyertya-
tartókat, ipari ezüstöt, brilles ékszereket, 
hagyatékokat, aranyat. 06-30/944-8539 
szondigaleria@freemail.hu Teréz krt.10

















FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GYÜMÖLCSLÉ

IDÕSEK OTTHONA

Nyugdíjasoknak: Budapesten és kör-
nyékén kínálunk idõs otthoni elhelye-
zéseket számos színvonalas szolgálta-
tással, esetleges ingatlanbeszámítással. 
t:06303307784

INGATLAN

Érd kp-ban áron alul igényesnek eladó 
3 szobás tégla lakás, azonnal költözhetõ 
T:06 30 4917 268 Sürgõs!

Érden fõútvonalon 965 m² építési 
összközmûves telek kis házzal 14 M 
Ft-ét eladó. T:06 20 920 4261

Eladó Érd-Parkvárosban egy telken 2 
ház (80+90 m²) komfortosak. Iár:14,8 
M Ft T:06 20 952 8299

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

JÁRMÛ

KERT

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

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

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

KIADÓ

Érd központjában külön bejáratú lak-
rész 1 szoba összkomfort munkásszál-
ló céljára kiadó. Számlaképes vagyok. 
T:06 70 341 0323

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

Érden a Retyezáti utcában, bútorozott 
lakás kiadó igényes párnak v. személy-
nek. T:06 20 268 1019

Társasházban nappalis kettõ háló-
szobás bútorozott, jól felszerelt lakás 
kiadó. T:06 20 493 0294

Parkvárosban garzonlakás hosz-
szú távra kiadó 1-2 fõnek 35 E 
Ft+rezsi+kaució. T:06 20 354 9267

Érden másfél szobás lakótelepi lakás 
40 E Ft+rezsi+1 hó kaucióért kiadó. 
T:06 20 480 4572

Bútorozott összkomfortos két lakás 
különálló épületben kiadó. T:06 30 9649 
246

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közle-
kedéssel ügyfeleink részére a belváros-
ban (I-XIV. kerületekben). Hívja a 70-
627-3425 számot és segítünk gyorsan 
kiadni lakását!

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

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

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

KÖNYVELÉS

LAKÁSFELÚJÍTÁS

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

Teljes LAKÁSFELÚJÍTÁS, gipszkar-
tonozás, rejtett világítás kiépítése, 
tetõterek beépítése, festés, burkolás, 
térkövezés INGYENESS felméréssel. Tel 
06 30 224 0878

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS























MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKALEHETÕSÉG

Háztartásba gluténmentes ételek 
fõzéséhez és takarításhoz segítséget 
keresek. T: 06 30 325 9845

MUNKÁT VÁLLAL

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

OKTATÁS

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

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

ÓVODA

ROBOGÓ

Nagy testû robogó príma állapotban, 
rendszámozható, sürgõsen eladó. T:06 
20 920 4261

SZABÓ

SZIPPANTÁS











SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS

Olcsó burkolást, gipszkartonszere-
lést és kisebb kõmûvesmunkát vállalok. 
T:06 20 418 0204

TÁRSKERESÕ

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

TELEK

Érden, Fürj utcában 200 N-öles 
rendezett, bekerített telek, ásott kúttal, 
aszfaltút mellett 5,9 M Ft eladó. T:06 
30 430 4020

Eladó Érden 650 m²-es építési telek, 
ár:4,5 M Ft. T:06-23-377-818 18-20 
óra között

TETÕSZERVIZ











TV JAVÍTÁS

ÜZLET

Térkõ készítéshez mûanyag forma, 
technológiával eladó. T:06 209528 299

VEGYES

Olcsón eladó masszázsfotel lábtartó-
val, elektromos hûtõ-fûtõ kályha, Erika 
írógép, LUX légtisztító, Tesla magnó. 
T:06 30 429 5365

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS

Vizes gyorsszolgálat: hagyományos 
csaptelepek helyszíni javítása, felújítása, 
csapok, WC-tartályok, -csészék, szifo-
nok, kerti csapok, fagycsapok gyors, 
szakszerû cseréje. T:06 20 960 4007

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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









www.ingatlan.com/20564999

Sashalmon, 16. kerület főútvonalán 
15-150 m2 irodák kiadók. 24 órás portaszolgálat,

ingyen parkolás, stb. +36309343383



így gyakorlatilag a bronzcsatára 
készülhet, a Győr elleni elődön-
tőn emberfeletti csoda lenne 
bármilyen bravúr elérése. Látva 
az Újváros játékát, a nagyobb 
probléma inkább a harmadik 
helyért folyó küzdelem pálya-
előnyének elvesztése lett.

ÉRD – Dunaújvárosi Kohász 
KA 20-22 (11-11)
Érd, Városi Sportcsarnok, 1700 
néző
Játékvezetők: Horváth Péter, 

Marton Balázs
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Török 
Petra, Schatzl Nadine, 
Triscsuk Krisztina 4, Kovács 
Anna 5, Szara Vukcsevics 
1, Szekeres Klára, Kisfaludy 
Anett 1, Klivinyi Kinga 3, Wolf 
Alexandra 2 (2), Oláh Nóra, 
Alja Koren 2, Bognár Barbara 
2, Mester Nóra
Vezetőedző: Szabó Edina
Dunaújváros: Pisák Renáta, 
Víg Vivien, Csapó Kyra Vivien 
(kapusok), Ferling Bernadett 5 
(2), Gera Szimonetta 2, Vadász 
Ildikó, Takács Dusmáta 3, 
Kopecz Barbara, Ács Anna, 
Vincze Melinda 4, Bulath Anita 

4, Ferenczy Fruzsina, Hosszu 
Boglárka 3, Rádl Tímea 1, 
Grosch Vivien, Kővári Barbara 
Fanni
Vezetőedző: Mátéfi Eszter
Hétméteresek: 5/2, ill. 3/2
Kiállítások: 6 (piros lap: 
Oguntoye Viktória 34. perc), ill. 
12 perc

A 21. forduló  
hiányzó eredménye:
Fehérvár KC – DVSC-TVP 
21-24 (9-14)

A 22. forduló  
további mérkőzései:
Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC – MTK-Budapest 
32-20 (15-11)
Ipress Center-Vác – Eubility 
Group Békéscsabai ENK SE  
27-27 (14-14)
Eszterházy KFSC-Globál Safe 
– Siófok KC-Galerius Fürdő 
30-45 (16–18)

A bajnoki alapszakasz befe-
jezése után a Magyar Kupa 
negyeddöntőjében, hazai pályán 
lép pályára az ÉRD. A Városi 
Sportcsarnokban az FTC-Rail 
Cargo Hungaria vendégeskedik, 
a mérkőzést március 16-án, 19 
órától rendezik. Szarka András
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A szezon eddigi tetőpontja-
ként – stílszerûen nőnapon 
– a Dunaújváros érkezett az érdi 
Városi Sportcsarnokba. Nem 
kisebb tét forgott kockán, mint 
az alapszakasz harmadik helye, 
ami az FTC elleni elődöntőt, 
illetve az esetleges bronzcsata 
pályaelőnyét jelentette. A Fejér 
megyeiek két pont előnnyel 
érkeztek, ugyanakkor egy hazai 
győzelem az ÉRD harmadik 
helyét hozhatta volna, minden 
más eredmény viszont újváro-
si örömöt okozhatott. Az őszi 
idény lezárásaként tökéletes 
játékkal rukkolt elő vetélytársa 
otthonában Szabó Edina együt-
tese, ami 34-27-es sikert ered-
ményezett, ebből pedig lelkileg 
is sokat lehetett meríteni.

A tétnek megfelelő volt a han-
gulat a teltházas ÉRD Arénában, 
ahol már a bemutatásnál is izzott 
a levegő. Aradszki András, a 
Fidesz-KDNP országgyûlési 
képviselője virággal kedveske-
dett a főhősöknek a nemzetkö-
zi nőnap alkalmából. Minden 
egyes mozdulatban és gesztus-
ban pontosan érezhető volt az 
összecsapás súlya, bár az ÉRD 
jobban kezdett. Wolf Alexandra 
hetese, majd Kisfaludy Anett 
beállóból szerzett gólja után 
lépett meg, míg az ellenfél 
főleg Bulath Anitára támasz-
kodott – volna. A vendégek 
vezére háromszor kísérelte 
meg bevenni a narancssárgák 
kapuját, de a kapufa, illetve a 
remek érdi sánc akadályozta 
meg ebben. A Dunaújváros idei 
menetelése a Ferling Bernadett-
Bulath Anita-Vincze Melinda 

tandemnek köszönhető, akik 
eddig együttesen már több, 
mint 400 góllal szomorították 
el ellenfeleiket. Ha a balátlö-
vőnek nem ment, szélsője és 
irányítója vezetésével iratko-
zott fel az eredményjelzőre a 
Kohász, rögvest egyenlő volt 
az állás. Bulath Anita továbbra 
is csak kereste önmagát, hetes-
ből ejtett jócskán a kapu fölé. 
Érdekesen alakultak a találatok, 
a roppant feszült küzdelemben 
Alja Koren és Vincze Melinda 
talált be gyors egymásután-
ban, majd ismét a harcé lett a 
főszerep. A vendégek hálóőrét, 
Víg Vivient találta el egy lövés, 
míg Bulath Anita ismét a lécet 
forgácsolta szét, míg végül a 
12. percben megszakadt vesz-
szőfutása, amikor 4-4-nél tudott 
egyenlíteni. Az ÉRD mindig egy 
lépéssel előrébb járt, egészen a 

félidő derekáig, amikor Ferling 
Bernadett és Takács Dusmáta 
jóvoltából összejött a fordítás. 
Kovács Anna állt az érdi roha-
mok élére, gyakorlatilag egy 
személyben tartotta lelket csa-
patában, ami rendre az egali-
zálásra volt elég. Ki kell emelni 
Janurik Kinga teljesítményét 
is, aki Gera Szimonetta próbál-
kozásánál emberfeletti bravúrt 
mutatott be, megadva a lehető-
séget az újabb vezetésnek, amit 
Klivinyi Kinga talpról eleresztett 
bombával ki is használt. Közben 
Szabó Edina húzta ki a gyufát a 
bíróknál, reklamálása miatt két-
perces kiállítással is sújtották 
az érdieket. Beállt a vendégek 
hálója elé Csapó Kyra Vivien, 
aki azonnal két védéssel jelezte, 
nem lesz egyszerû dolguk vele 
az érdi lövőknek. Pár perc is 
elég volt mégegy fordulathoz, 

ám Szara Vukcsevics gondos-
kodott róla, hogy ne újvárosi 
előny álljon a szünetben az 
eredményjelzőn.

Harminc perc maradt rá, hogy 
eldőljön a harmadik hely sorsa, 
és a várakozásoknak megfelelő-
en roppant izgalmas, fordulatos 
volt az ütközet. A folytatásban 
beállt Oguntoye Viktória, akit 
Hosszu Boglárka ejtett át ponto-
san, de Kovács Anna és Triscsuk 
Krisztina ismét visszavette a 
vezetést. Nehéz volt elképzelni, 
de utoljára – ugyanis hosszú, 
gyötrelmes érdi percek követ-
keztek. A rémálom Oguntoye 
Viktória kiállításával kezdődött, 
aki a büntetőterületen kívül 
akadályozta Hosszu Boglárkát, 
így a szabályok szerint telje-
sen jogosan a kiállítás sorsá-
ra jutott. Ferling Bernadettet a 
vendéglátók sikeresen kiiktat-
ták a játékból, ám Bulath Anita 
és Takács Dusmáta vezetésével 
kezdett aggasztóan meglépni a 
Dunaújváros. Wolf Alexandra 
hétméteresből nem tudott túl-
járni Csapó Kyra Vivien eszén, 
akinek aztán nem ez lett az 
egyetlen hatástalanított bünte-
tője, hiszen később Oláh Nórát, 
majd Bognár Barbarát kergette 
őrületbe. Klivinyi Kinga törte 
meg a tízperces érdi gólcsendet, 
és kezdte el ledolgozni a jelen-
tőssé hízott hátrányt. Ha lehet, 
még feszültebb lett a hangulat, 
nagyon sokat állt a játék ápo-
lás miatt, ami már a vendégek-
nek kedvezett, hiszen az ÉRD 
képtelen volt lendületbe jönni. 
A hajrá 20-16-os Kohász-veze-
téssel indult, majd újabb szûk 
négy perc telt el úgy, hogy min-
dössze Klivinyi Kinga gólját, 
illetve Ferling Bernadett hetesét 
lehetett feljegyezni. Az idővel 
futott versenyt Szabó Edina 
együttese, hat perccel a vége 
előtt időt is kért a hazai tréner. 
Minden erejüket megfeszítve 
próbálkoztak a narancssárgák, 
de Csapó Kyra Vivien a leg-
többször leküzdhetetlen aka-
dályt jelentett. Kovács Anna 
a veszett fejsze nyelébe pró-
bált még kapaszkodni, ám az 
egykori érdi szélső, Vincze 
Melinda, 22-18-nál eldöntötte 
a két pont, illetve a harma-
dik hely sorsát. A maradék két 
érdi találat már nem osztott, 
nem szorzott, a hatalmas újvá-
rosi örömöt semmi sem ront-
hatta el.

Az érdiek csalódása érthe-
tő, a szezon egyik legnagyobb 
küzdelmét hozó összecsapá-
sán maradtak alul, egy kivá-
lóan felkészített és a taktikát 
jól megvalósító Kohász ellen, 
amelyet nagyban segített csere-
kapusának remeklése. Az ÉRD 

Az állás
 

  1. Győri Audi ETO KC 22  21  –  1 730–465 +265  42 
  2. FTC-Rail Cargo Hungaria 21  19  –  2 703–509 +194  38 
  3. Dunaújvárosi Kohász KA 22  16  1  5 622–551 +71  33 
  4. Érd 22  14  1  7 615–542 +73  29 
  5. Fehérvár KC 21  10  1  10  551–536  +15  21 
  6. Ipress Center Váci NKSE 22  9  3  10  550–558  –8  21 
  7. Siófok KC-Galerius Fürdő 22  10  1  11  593–622  –29  21 
  8. Budapest Bank Békéscsaba 22  9  1  12  555–561  –6  19 
  9. DVSC-TVP 22  9  1  12  582–623  –41  19 
10. Veszprém Barabás Duna Takarék 22  7  1  14  543–586  –43  15 
11. MTK-Budapest SE 22  2  –  20  471–700  –229   4 
12. Eszterházy KFSC-Globál Safe 22  –  –  22  499–761  –262   0 

ÉRD – Dunaújvárosi Kohász KA 20-22 (11-11)

Vereséggel úszott el a harmadik hely

Nõnap alkalmából Aradszki András parlamenti képviselõ köszöntötte a játékosokat, akik a végletekig izgalmas 
csatát vívtak

Janurik Kinga bravúrjai tartották a lelket a csapatban

Kovács Anna akcióban - hiába lett csapata legeredményesebbje, nem 
tudta megakadályozni a vereséget


