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Nyílik a Nyitnikék
Érdi, környékbeli és határon túli mesterembe-
rek, iparosok mutatkoznak be.

4

Március 15. Diósdon
Simicskó István államtitkár Aradszki András 
országgyûlési képviselõvel koszorúzott.

5

Ünnepi megemlékezés

1848 vértelen forradalmának hõseit és a szabadságharc mártírjait ünnepelte 
március 15-én a város. Az érdligeti emlékmûnél volt a hagyományos koszorúzás, 
ezt ünnepi megemlékezés követte a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban, ahol 
átadták Érd díjait, kitüntetéseit is. A vendégeket T. Mészáros András köszöntötte, 
majd Aradszki András országgyûlési képviselõ beszélt arról, hogyan valósítja meg 
a kormány 1848-49 célkitûzéseit ma, modern formában.  2-3. oldal

Koncertre készülnek

A Szarka testvérek, Gyula és Tamás által alapított és 
vezetett Ghymes együttes látványos karriert futott be 
az elmúlt három évtizedben. Április negyedikén Érden, 
a Városi Sportcsarnokban lesz koncertjük – ebbõl az 
alkalomból beszélgettünk Szarka Gyulával. 7. oldal

Gyermekrajzok 1848-ról

A korábbi évekhez hasonlóan idén is rengeteg általá-
nos iskolás és valamivel kevesebb középiskolás diák 
adta be rajzát a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ 
1848-1849-es forradalom és szabadságharc tisztele-
tére hirdetett pályázatára.  11. oldal

Értékes gyõzelem
Az érdi labdarúgók három ponttal a zsebük-
ben távoztak a legnagyobb rivális otthonából.

12

Éremhalmozók
Kiválóan szerepeltek a város úszói a berlini 
szuperuszodában és Kecskeméten.

13

Egy félidõ

Az ÉRD derekasan küz-
dött, és egy félidõn ke-
resztül szorongatta a zöld-
fehéreket, akik a második 
játékrészben éltek az 
esélyeikkel, reálisan már 
nem engedték vissza a na-
rancssárgákat a meccsbe. 
 16. oldal

Bukfenc

A babatorna gyakorlatai 
során a kicsinyek és az 
anyukák együtt kapcsolód-
nak be játékos feladatok 
megoldásába.    12. oldal
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A Starkey legújabb vezeték 
nélküli, fülben elhelyezett 
hallókészülékének árából
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Idén kegyes volt az időjárás 
az érdi ünneplőkhöz, legaláb-
bis ami a március 15-e dél-
előttjén tartott koszorúzást és 
városi megemlékezést illeti. 
A programok tíz órakor kez-
dődtek az 1848-as emlékmûnél, 
ahol a város vezetői, Lubaczów 
polgármestere, képviselők, 
pártok, szervezetek, intéz-
mények és iskolák képviselői 
helyezték el koszorúikat, vala-
mint az ünneplők a virágaikat. 
A koszorúzáson közremûködött 
Erényi Júlia versmondó, a Lukin 
László Alapfokú Mûvészeti 
Iskola Fúvószenekara és a 
Harmónia Vegyes Kar. A városi  
megemlékezésre a mûvelődési 
központban került sor. Ezzel 
egyidőben a főtéren civil fiata-
lok színes felsőkben élő kokár-
dát alkottak. 

A városi megemlékezésen T. 
Mészáros András köszöntötte 
az ünneplőket, majd 1848 forra-
dalmárairól beszélt.

– Tisztelet a bátraknak, akik 
saját kezükbe vették a nemzet 
sorsát, akkor is, ha magukra 
haragították azokat, akik addig a 
magyar nemzet sorsát a kezük-
ben tartották, akik fegyver, erő-
szak és gyûlölködés nélkül, vér 
nélkül vívták ki Magyarország 
szabadságát és önbecsülését. 
Tisztelet a bátraknak, akik hit-
tek és tettek. Remélem, mi is így 
fogunk tenni: kitûzzük az erő, a 
remény és a hûség színeit, mert 
ma is azoknak a bátraknak az 
erejéből merítünk – fogalmazott 
köszöntőjében a polgármester, 
hangsúlyozva: ’48 óta tudjuk: 
nem azok az erősek, akik han-
gosak és erőszakosak, hanem 
azok, akiknek a lelkében hit, 
tenni akarás és önbecsülés él.

– 1848 a hitében, önbecsü-
lésében erős magyar nemzet 
győzelme volt. Most, 2014-ben, 
újra választás előtt állunk: 
Magyarországnak újra döntenie 
kell. Ebben a döntésben a hit 

Aradszki András: Megvalósítjuk a szabadságharc követeléseit

Az 1848-as forradalomra emlékezett a város
1848 vértelen forradalmának hõseit és a szabadságharc mártírjait ünnepelte 
március 15-én a város. Az érdligeti emlékmûnél volt a hagyományos koszorúzás, 
ezt ünnepi megemlékezés követte a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban, ahol 
átadták Érd díjait, kitüntetéseit is. A vendégeket T. Mészáros András köszöntötte, 
majd Aradszki András országgyûlési képviselõ beszélt arról, hogyan valósítja meg 
a kormány 1848-49 célkitûzéseit ma, modern formában. 

segítsen nekünk – zárta szavait 
T. Mészáros András.

A polgármesteri köszön-
tőt követően Aradszki András 
országgyûlési képviselő mon-
dott ünnepi beszédet, amely-
ben felidézte a 166 esztendővel 
ezelőtti március 15-ét, illetve az 
1848-49-es forradalom esemé-
nyeit, és arról beszélt, hogyan 
kívánja megvalósítani a kor-

mány 1848-49 célkitûzéseit ma, 
modern formában. 

– Az új kormány a nemzeti 
együttmûködés mottójául 1848 
jelszavát választotta: „Legyen 
béke, szabadság és egyetértés.” 
Hála a magyarok bölcsességé-
nek és a kormány bátor talp-
raesettségének, az egyetértést 
sem sikerült meghiúsítaniuk 
az ellenérdekelt külföldieknek. 
Megvalósult 1848 egyik köve-
telése: „Felelős minisztériumot 
Buda-Pesten.” Végre valóban a 
nemzetnek felelős kormányunk 
van. 1848 egy másik követelé-

sét, amely így hangzott: „Unio 
Erdéllyel”, megvalósítottuk 
modern módszerekkel: alkot-
mányos állami felelősségválla-
lással, a magyar állampolgár-
ság megadásával és a szava-
zati jog biztosításával nemcsak 
erdélyi honfitársaink, hanem 
minden magyar ember részé-
re, a Kárpátokon innen és túl. 
Megvalósítottuk 1848 egy továb-
bi nagy követelését, a közös 
teherviselést, amikor megadóz-
tattuk a bankokat és a mul-
tinacionális cégeket – mondta 
Aradszki András, aki beszélt 
a családi adókedvezmény, 
a gyed-extra bevezetéséről, a 
közfoglalkoztatás beindításáról, 
illetve az IMF-tartozás visszafi-
zetéséről és az államháztartási 
hiány 3 százalék alá szorításá-
ról, valamint a devizahitelesek 
érdekében hozott intézkedések-
ről és a rezsicsökkentésről is.

– Mindezt úgy és akkor tet-
tük, amikor más országokban 
nő a munkanélküliség, emelke-
dik a rezsi, stagnál a gazdaság, 
csökkentik a nyugdíjakat és a 
béreket, és nem látják a válság-
ból kivezető utat. Nyilvánvaló 
sikereinket már a londoni szak-
értők is elismerik. Mindebből 
láthatjuk, hogy amit hős eleink 
a reformkorban és 1848-49-ben 
célul tûztek ki maguk elé, mi, 
késői utódok igyekszünk lépés-
ről lépésre beteljesíteni, igazod-
va az általuk képviselt eszme-
iséghez. Négy esztendő azon-
ban nem sok idő ahhoz, hogy 
a változtatások gyümölcseit is 
élvezhessük, ahhoz pedig, hogy 
a megkezdett, véleményem sze-
rint helyes irányt ne rontsuk 
el, a békén és a szabadságon 
kívül elengedhetetlen az egyet-

értés – hangsúlyozta a politikus, 
aki azzal zárta szavait: „ismét 
élvonalba fogunk kerülni, hogy 
a ’magyar’ név megint méltó 
legyen régi nagy híréhez. És 
lemossuk azt a gyalázatot, mit 
rákentek az elmúlt évtizedek 
– hogy szabadon alkalmaz-
zam Petőfi sorait. Három hét 
múlva sok minden eldől. Kérem 
Önöket, jól gondolják meg a 
döntésüket. Három hét múlva 
számítok Önökre, és a 2010-hez 
hasonló egyetértésünkre”. 

(Folytatás a következő oldalon)

Tisztelgés az 1848-49-es hõsök és mártírok emléke elõtt
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Idén is sokan eljöttek az érdligeti emlékmûhöz, hogy leróják kegyeletüket 
1848 forradalmárai elõtt

Érd Városáért Kitüntetésben részesült Városi Zsuzsa pedagógus, aki beírja 
nevét a város krónikájába

Érd Város Életmû Díját Horváth Kinga történelem-földrajz szakos tanárnõ 
vehette át T. Mészáros Andrástól
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Megfejthetetlenek a gyermekbe-
tegségek, legfőképpen a gyerek 
számára. A felnőtteknek legfel-
jebb csak az tûnik fel, hogy olyan 
rendhagyó módon csendes kezd 
lenni az ember gyereke, nem 
hallatszik indiánüvöltése az érdi 
parkváros kertjei felett, kimarad 
a csapatos rohangálásokból, nem 
hadonászik hatalmas botokkal, 
nem épít bunkert, nem mászik 
fára, véletlenül sem hajítja 
be kővel a szomszéd ablakát. 
A labda is unatkozik, a fejelés-
ben, a lábtengóban sincs benne 
és egyáltalán, még mintha a fan-
táziája is takarékra lenne véve. 
Vagy ismét éppen töri a fejét vala-
mi disznóságon „ez a kölyök”, 
vagy beteg, mert ha nem hallani 
a hangját, akkor készül valami. 
Különösen ezek a mozdulatokat 
feltûnően lelassító tavaszi ragyo-
gások veszélyesek, mert a latya-
kos telek megfázásait még vala-
hogy lábon is kihordja az ember, 
s ahogy komolyra fordultak a 
hidegek, fehérbe öltöztek az érdi 
dombok (a mi időnkben mindig 
nagy telek voltak, már a nagy-
apám is mindig ezt mondta), úgy 
elfújta az északi szél a hideget, 
a megfázást, mintha nem is lett 
volna. A tavasz viszont ravasz, 
hát még a nyár. A kanyarót is 
éppen akkor kaptam be, amikor 
a szüleim végre életükben elő-
ször nyaralni indultak és persze 
engem is vihettek magukkal. Ez 
a tanárgyerekek családjában úgy 
zajlik, hogy vagy vakáció van és 
nyár, elfelejthető az iskola, ami 
persze soha nem felejthető, mert 
abban lakunk, vagy éppen a diá-
kokkal együtt készül a kaland. 
Na, ebből nekem azért jut mind 

a mai napig, mert a szüleim tanít-
ványaival már itt kezdődhetett a 
barátságom, és máig tart. 

A lányok ugyanis nem tudnak 
olyan kicsik lenni, hogy ne lak-
jon ott bennük az anya. Az ilyen 
kirándulásokon tehát szinte ész-
revétlenül és önként választottak 
le a szüleimről a bakfisok és 
csapatostul foglalkoztak velem. 
Velük rátapadhattam a vonatab-
lakra, sőt, ki is hajolhattam, ami 
akkoriban korántsem csak a szél 
miatt volt izgalmas vállalkozás, 
hiszen a pöffenő füstfelhők a 
gőzmozdony felől a szikrákat, 
vagy hûlt korom szemcséket is 
bőven hajigálták maguk mögé az 
égnek. De etettek, itattak, öltöz-
tettek, akár kértem, akár nem. Az 
a bizonyos nyár eleji kirándulás 
meg éppen az Öreg néne őziké-
jének meséjét vette elő, hiszen 
ekkor már magam is bíbelődtem a 
betûkkel. A Mátra Magyarország 
legmagasabb csúcsának izgalmát 
is kínálta, a Kékes nevében is 
távolian derengett nekünk innen 
a Duna menti halmok szelídebb 
világából. Aztán az a bizonyos 
erdei kisvasút, amely a budapes-
ti, vámosgyörki átszállás izgalmai 
után már az idillt tálalta elénk. 
Nekem már a nevek is tetszettek: 
Gyöngyös – Gyöngyössolymos – 
Lajosháza – Szalajkaház. Az meg 
külön izgalom volt, hogy a férfi 
tanárok, apám barátai egy hatal-
mas katonai sátrat is fölhúztak, 
míg mi egy, az erdei munkások 
számára összerótt kőházban lak-
tunk. Emeletes ágyak, lópokróc. 

A hálózsákot és a kempingfelsze-
reléseket még nem ismertük. Az 
majd a késő hatvanas évek. 

Nekem körülbelül a harmadik 
napon emelkedett égig a lázam, 
már a reggeli sem kellett, és ugyan 
erdészből, kerülőből, favágóból 
és feleségeikből még csak akadt 
néhány, de orvos legközelebb 
csak Gyöngyösön volt, a közeli 
falvakba csak bizonyos napokon 
járt a körzeti. Hogy mégiscsak jó 
betegnek lenni, azt még bódult-
ságomban is érzékeltem, amikor 
egyetlen fékező kocsival zúgtunk 
lefelé a hol meredekebb, hol sze-
líden kanyargó vonalon az erdő-
ben. Úgy épült a kisvasút vágánya, 
hogy a legügyesebb fékezők moz-
dony nélkül is levihették a rön-
köket szállító kocsikat. A lejtőn 
nem volt megállás, az orvosi ren-
delőben is előreengedtek minket, 
annyira elesett lehettem. Az Érdig 
tartó vonatozás pedig csak valami 
félálomszerû történetként maradt 
meg. Apám a gyerekekkel maradt 
az erdőben, de nem láttam túl 
jókedvûnek, nyilván aggódott 
miattunk. Engem pedig várt ott-
hon az ismerős ágy, nagymama 
hatalmas sezlonyán feltámaszt-
hattam a fejem, mert tartani sem 
esett jól. (És egyáltalán nem érde-
kelt, hogy a chaise longue egy 
francia kifejezés, és hosszú széket 
jelent.) Szüleim később sem, soha 
nem emlegették az elmaradt nya-
ralást. Én meg gyógyultam, de 
anyám csak akkor nyugodott meg, 
amikor egy hét múlva megtérve 
a bevásárlásból, már az udvaron 
hallhatta, hogy egyedül is üvöl-
tözve, páros párnacsatát játszom 
magammal. Mondanom sem kell: 
én győztem.   Antall István

Tépázzák a fákat, olykor meg-
rezegtetik az ablakokat is. 
Ezek a böjti szelek – megje-
lenésüket tekinthetjük jelzés-
nek is: figyeljetek emberek, 
bûnbánati időszakban járunk. 
Krisztus feltámadásának, a 
húsvétnak a megünneplésére 
készülünk, és ennek a fel-
készülésnek olyan eszközei 
vannak, mint a hitben való 
elmélyülés, a kiengesztelő-
dés, a lemondás többféle földi 
jóról. 

Az ilyenkor előkívánkozó, 
ünnepélyesnek tetsző gondo-
latokat persze lehet felleng-
zősséggel vádolni; lehet a 
szemlélőt arra bíztatni, hogy 
legalább egy kicsit nézzen 
már körül, hol lát itt hittel 
teli elmélyülést, milyen jelét 
tapasztalja bármilyen szinten 
is kiengesztelődésnek, nem 
is szólva bizonyos földi jók-
ról történő önkéntes lemon-
dásról… Tolvajlásról és erő-
szakról, háborúskodásról 
és menekültekről, tragikus 
esetekről és nyílt színi, köz-
életi hazudozásokról szól-
nak a hírek – pedig vannak 
jelek, vannak múltból örökölt 
hagyományok, amelyek irányt 
mutatnak, amelyek a ma 
dolgaiban is megfelelő fogó-
dzókat kínálnak. Legalábbis 
azoknak, akik elfogadják 
ezt a „kínálást”. Amikor a 
húsvéti előkészületek első 
napján a pap – a katolikus 
liturgia szerint – megáldja 
az előző évben megszentelt 
barka elégetéséből szárma-
zó hamut és keresztet rajzol 
vele a hívek homlokára, az 
nemcsak a vezeklést jelképe-
zi (hamut szórnak a fejükre), 
hanem a Mózes első könyvé-
ből vett idézettel egyértelmû 
figyelmeztetés is: Emlékezz 
ember, porból vagy és porrá 
leszel! A jelkép egyidejûleg 
jelez elmúlást, megtisztulást, 
és még sok egyebet is. Sokkal 
többről van itt szó, mint az 

immár csupán nagypéntekre 
és hamvazószerdára szorít-
kozó „táplálkozási” böjtről. 
Napjainkban ugyanis aligha 
tekinthető a böjt csupán a val-
lásukat gyakorlók rutinszerû 
próbatételének: a bûnbánat, 
a megtisztulás, az áldozat 
fogalmai nem zárhatók temp-
lomfalak mögé. Igaz, az imák 
Istenhez szólnak, de az embe-
rekért. Amikor a szegények, 
a rászorulók megsegítéséről, 
amikor áldozatvállalásról van 
szó, az egyház is arra bíztatja 
a híveket: figyeljenek ember-
társaikra, legyenek megértő-
ek és segítőkészek.

Napjaink viharos közéle-
ti eseményei, azok várható 
következményei folyamato-
san bizonyítják, mennyire 
időszerûek, mennyire konk-
rétak, tárgyiasultak és meny-
nyire nem „felhők felettiek” 
az ilyen és hasonló gondola-
tok. Idézhetnék persze sokkal 
kisebb horderejû, országos, 
vagy éppen helyi illetékességû 
példákat arra, hogy mennyi-
re nem idejétmúltak a böjti 
időszakhoz kapcsolódó, eset-
leg túlságosan emelkedettnek 
tûnő fogalmak – hitben való 
elmélyülésről, kiengesztelő-
désről, megbocsátásról, egy-
más megértéséről, vagy éppen 
mindezek hiányáról.

A böjti szelek azonban nem-
csak viharokat hoznak. A téli 
pihenés után napsugarakat is, 
amelyek hatására nyújtózkod-
ni kezdenek a virágok, a fák, 
elindul a pezsgés a növények 
testében, a magokból új élet 
sarjad, minden – a természet, 
és benne az ember is – fellé-
legzik, újjáéled. 

Nemcsak a természet, 
hanem a lélek is böjti idősza-
kát éli. Készülődik.

A szerkesztõ jegyzete

Böjti szelek

Ágymeleg

(Folytatás az előző oldalról)

Aradszki András ünnepi 
beszéde után Maria Magon, 
Lubaczów polgármestere üdvö-
zölte a megjelenteket. Szavait 
Sebestyénné Majchrowska Ewa, 
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
igazgatója tolmácsolta. 

A lengyel testvérváros pol-
gármestere a két ország közös 
történelméről, a polgárait 
összefûző testvériségről és az 
ukrajnai helyzetről is beszélt. 

– Előttünk lebeg a háború 
árnyéka, jóllehet, tőlünk messzi 
vidékeken, de Európán belül. 
Örök történelmi ellenségünk a 

szabadság jegyében megtámad-
ta a szabadságért és demok-
ráciáért küzdő ukrán nemze-
tet. Nehéz döntés előtt állunk: 
féltjük közeli szeretteinket, a 
szabadságunkat, a hazánkat. 
Nemzeteink azonban, ame-
lyek oly sok mindenen mentek 
keresztül, ma képesek kiáll-
ni a számunkra legfontosabb 
értékek védelméért: Istenért, a 
hazáért, a becsületért – fogalma-
zott Maria Magon, hozzátéve: 
kevés olyan nemzet van, amely 
a lengyeleknél és a magyarok-
nál jobban értékelné a függet-
lenségért és a szabadságért való 
harc értelmét. 

– Ma békében élünk, de vajon 
meddig? Csak tőlünk függ. 
Ápoljuk a barátságot, és ne 
feledjük: az évszázadok során 
mindig számíthattunk egymás-
ra – hangsúlyozta a polgármes-
ter, aki végezetül a magyar nem-
zetnek békességet, összhangot 
kívánt, Érd polgármesterének, 
országgyûlési képviselőjének, 
lakosságának pedig azt, hogy 
Isten éltesse sokáig őket.

Az ünnepi megemlékezésen 
idén is, mint minden eszten-
dőben, T. Mészáros András 
átadta Érd Megyei Jogú Város 
kitüntetéseit, és a díjazottak 

Az 1848-as forradalomra emlékezett a város
beírták nevüket a város króni-
kájába. 

Érd Városáért Kitüntetésben 
részesült Városi Zsuzsa peda-
gógus, aki a Vörösmarty gimná-
ziumban érettségizett, majd az 
ELTE matematika-fizika szaká-
nak elvégzése után ide tért visz-
sza tanárként, és a Vörösmarty 
gimnáziumból ment nyugdíjba 
2011-ben – részese volt tehát az 
intézmény első ötven évének. 
Diákjaira nagy hatással volt; 
közülük többen maguk is peda-
gógusok lettek.

Érd Város Életmû Díját 
Horváth Kinga történelem, 
földrajz szakos tanárnő vehette 
át, aki friss diplomásként egy 
évig az óvárosi 1. sz. általános 
iskolában tanított, majd 2013. 
évi nyugdíjba vonulásáig a 
Vörösmarty gimnázium tanára 
volt. Kiemelkedő iskolai tevé-
kenysége mellett rendszeresen 
publikált, továbbképzéseket, 
előadásokat tartott, több civil 
szervezet munkájában tevékeny 
részt vállalt. 

Az Érdi Tudományos Díjat 
idén dr. Szerényi Gábornak 
adományozta a közgyûlés. 
A Vörösmarty gimnázium bio-
lógia, kémia szakos tanára 
tevékenységével hozzájárult 
az iskola országos elismert-
ségéhez, kiemelkedő szerepe 
volt abban, hogy az iskola egy 
nyertes pályázatnak köszön-
hetően a környezeti nevelési 
mintaiskola-hálózat tagja lett. 
Tevékenységében ötvözi a 
pedagógiai munkát és a tudo-
mányos tevékenységet; több 
szakmai társaság tagja, több 
mint húsz könyve és szám-
talan cikke jelent meg, rádió 
és televízió mûsorokban is 
népszerûsítette a természettu-
dományt. 

Az ünnepi megemlékezés 
nem lett volna teljes vers és 
dal nélkül. Az idei programot 
Szersén Gyula színmûvész elő-
adása, a Harmónia Vegyes Kar, 
illetve az Érdi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola negye-
dikes diákjainak mûsora tette 
még ünnepibbé.

 Ádám Katalin

A városvezetés és az országgyûlési képviselõ is elhelyezte koszorúját az emlékmû talapzatánál
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Aradszki András 1848 követeléseinek megvalósításáról beszélt (háttérben a Harmónia Vegyes Kar)

Az Érdi Tudományos Díj kitüntetettje idén Szerényi Gábor biológia, kémia 
szakos tanár

Az ünnepi program az Érdi Kõrösi Csoma Sándor Iskola negyedikeseinek 
mûsorával zárult
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Egy évtizedes kihagyás után 
ismét megrendezik Érden a kör-
nyék és a város iparosait, mes-
tereit felvonultató vásárt, ame-
lyen a testvérvárosok is bemu-
tatkoznak, és Érd kulturális 
kínálatából is ízelítőt kaphatnak 
a látogatók. Az Érdi Nyitnikék 
Tavaszi Kiállítás és Vásár már-
cius 21-én délben nyitja meg 
kapuit, és március 23-án déli 
egy óráig várja a látogatókat az 
új sportcsarnokban. Múlt szer-
dai polgármesteri sajtótájékoz-
tatóján T. Mészáros András a 
rendezvény részleteiről beszélt.

– A vásárt az Érd és Környéke 
Ipartestület és a Pest Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
(PMKIK) szervezi. Célunk, hogy 
a helyi és megyei iparosok, 
szolgáltatók bemutatkozhassa-
nak. Szeretnénk feleleveníteni 
a korábban több alkalommal 
megrendezett és igen sikeres 
Érdi Expók hagyományát, és a 
jövőben évente megrendezni 
ezt az érdi kiállítást – mond-
ta a polgármester, hozzátéve: 
meghívták a testvérvárosokat 
is. Hasonló vásárt rendeztek 
egyébként tavaly Szabadkán, és 
azon képviseltette magát az Érdi 
Ipartestület is, nagy sikerrel, 
hiszen elhozták a vásár fődíját. 

– A három napos rendez-
vény 1700 négyzetméter vásár-
területen várja a látogatókat. 

A kiállítók saját készítésû ter-
mékeket, kézmûves portékákat, 
illetve saját maguk által nyújtott 
szolgáltatásokat mutatnak be, 
és árusítanak péntektől vasár-
napig. A kiállítók a határon 
túlról, a megyéből és a város-
ból érkeznek. A vásáron lesz 
gasztronómiai és divatsarok is, 
bemutatkoznak a helyi egye-
sületek, szervezetek, kulturális 
szervezetek, önkormányzati 
létesítmények is. Képviselteti 
magát többek közt a Magyar 
Földrajzi Múzeum, a Városi 
Galéria és a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény is. 
A szervezők színvonalas mûsor-
ral és szakmai előadásokkal 
várják a közönséget. A belépés 
ingyenes – tette hozzá T. Mészá-
ros András.

A vásár péntek délben nyitja 
meg kapuit, a hivatalos meg-
nyitóra délután ötkor kerül 
sor. Ünnepi felvonulás indul a 
főtérről délután három órakor 
a Sportcsarnokba, táncosok, 
kerékpárosok, lovasok, huszá-
rok részvételével. 

– Reméljük, ez a három nap 
mindenkinek jó szórakozást 
kínál majd. Szeretnénk, ha 
minél többen eljönnének, hogy 
sikeres legyen a kézmûvesek, a 
szolgáltatók, a kultúrával, sport-
tal foglalkozók bemutatkozása 
– hangsúlyozta a polgármester, 

akit arról kérdeztünk: megold-
ható-e, hogy a sportcsarnoknál 
buszmegállót helyezzenek el 
– jelenleg ugyanis a buszok a 
létesítménytől meglehetősen 
távol állnak meg.

– Ennek nem látom akadá-
lyát, amennyiben a buszmeg-
álló kialakítása megoldható. 
A jövőben megvizsgáljuk ennek 
lehetőségét – ígérte a polgár-
mester, hozzátéve: a hivatal 
felveszi majd a kapcsolatot a 
VOLÁN-társasággal.

A sportcsarnok környékén 
egyébként van egy 5,5 hektáros 

önkormányzati terület, amelyet 
a város szeretne hasznosítani; 
sporttal, rekreációval kapcso-
latos tevékenységeket lehetne 
itt folytatni. A polgármester 
elmondta: az önkormányzat 
önerőből, közpénzből ezt nem 
tudja finanszírozni, csak egy 
beruházó segítségével. 

– A válság ezen a területen még 
érezteti hatását. Remélem, 3-5 
éven belül ezek a fejlesztések is 
elindulnak, és megvalósíthatjuk 
elképzeléseinket – tette hozzá 
T. Mészáros András, aki a sajtó-
tájékoztatón emlékeztetett arra: 

februártól díjmentesen vehetik 
fel jövedelmüket az állampol-
gárok a bankjuknál, legfeljebb 
150 ezer forint erejéig, havi két 
alkalommal. Ez az intézkedés 
egy kétkeresős családnál akár 
évi 40-50 ezer forint megtakarí-
tást is eredményezhet. 

– Ahhoz, hogy áprilistól valaki 
érvényesíteni tudja ezt a jogát, 
március 20-ig le kell adnia nyi-
latkozatát a bankjánál – hang-
súlyozta T. Mészáros András, 
aki azzal zárta szavait: érdemes 
élni ezzel a lehetőséggel.

 Ádám Katalin

Helyi, környékbeli és határon túli iparosok, szolgáltatók seregszemléje 

Ingyenes kiállítás és vásár: péntektõl Nyitnikék
Érdi, környékbeli és határon túli mesteremberek, iparo-
sok mutatkoznak be, állítják ki és kínálják portékáikat, 
szolgáltatásaikat a hétvégi Nyitnikék vásáron, amely 
szakmai elõadásokkal és szórakoztató mûsorral is vár-
ja a vendégeket. Az ingyenes rendezvény részleteirõl 
T. Mészáros András számolt be a múlt szerdai polgár-
mesteri sajtótájékoztatón.

Több tucat kiállító várja portékáival, szolgáltatásaival az érdieket, akik szakmai programokon és szórakoztató 
mûsorokon is részt vehetnek 
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A Fidesz zöld tagozat felhívása
Örömmel értesítjük a helyi környezetvédelem iránt eddig és újonnan érdek-
lődőket, hogy létrejött honlapunk, a www.erdizoldtagozat.hu. Ezen 
bemutatjuk Pest megye 1. sz választókerület (Érd és környéke) Fidesz 
zöld tagozat életét, a 2011. szeptemberi  megalakulás óta eltelt esemé-
nyeket, a környezetvédelemmel kapcsolatos, a tudatos szemlélet erő-
sítését szolgáló nagyszabású rendezvényeket. Folyamatosan feltöltésre 
kerülnek az anyagok és a közeljövőben elindul facebook oldalunk is. Ha 
bármilyen környezetvédelemmel kapcsolatos ötlete, észrevétele van, kérjük, 
ossza meg velünk és írjon a zoldtagozat@erdifidesz.hu email címünkre. 
Facebook oldalunk is elindult amelynek elérhetősége : facebook/Fidesz Érdi Zöld Tagozat – és amely 
folyamatos feltöltés alatt van. Jó böngészést kívánunk !

Tisztelettel:  Bada Zoltán
 Pest Megye 1. sz választó kerület (Érd és térsége)   
 Fidesz zöld tagozat elnöke

Helyi szolgáltatók

Hirdetni szeretne?
+36 1 814 4767
+36 20263 2514



készítik fel őket pedagógusaik 
– eszünkbe jut: vajon, ha az 
akkori gyermekeket, fiatalokat 
nem így tanították volna a szü-
lők és pedagógusok, ha rossz 
szellemiségben nevelték volna 
őket, vajon a márciusi ifjaknak 
lett volna-e bátorságuk kiállni, 
s harcolni az igazságtalanság-
gal és a túlerővel szemben, a 
kor két legnagyobb hadserege 
ellen? Erre lélekben, szívükben 
is fel kellett készülniük, de ha 
nem nevelték volna Petőfit vagy 
Vasvárit úgy, hogy képes legyen 
megérezni a pillanatot, és vegye 
a bátorságot, hogy kiálljon, és 
embereket győzzön meg arról, 
hogy márpedig most kell har-
colni és küzdeni – akár életük 
árán is –, akkor nem lett volna 
1848-49-es szabadságharcunk. 
Ezért – fûzte hozzá az államtit-
kár – köszönettel és tisztelettel 
tartozunk elődeinknek, akik 

harcoltak, és azoknak is, akik a 
háttérben alázattal és tisztelet-
tel szolgálták a hazát, és felne-
velték azokat a fiatalokat, akik 
képesek voltak márciusi ifjak-
ként megjelenni a magyar tör-
ténelemben. Szuverén, szabad 
embereket neveltek. A szabad 
ember nem fél semmitől, csak a 
saját lelkiismeretétől. Szuverén, 
szabad Magyarországot szeret-
tünk volna mindig is, mert a 
boldogulás feltétele a szabad-
ság. Ez az egyik fontos üzenete 
az 1848-49-es szabadságharc-
nak. Nyilván sok üzenete van 
még, de egyik legfontosabb 
a magyar nemzet öntudatra 
ébredésének pillanata, mert 
egy nemzet akkor tud eljutni a 
szabadságvágyig, ha öntudatos, 
bátor, tisztában van értékeivel, 
ismeri a hagyományait, ismeri 
a kultúráját, és van egy egész-
séges önbecsülése. A márciusi 
ifjak elindultak ezen az úton. 
De a szabadság nemcsak úgy 
magától létezik, a szabadságun-
kat folyamatosan meg kell őriz-
nünk, szerencsére, ma már nem 
fegyverrel, de meg kell vereked-
ni érte. Az életünk küzdelem, 
amelyben a szabadságunkat, és 
az általa elért eredményeinket 
ma is meg kell tartanunk, ha 
kell, udvarias bátorsággal. Ezt 
tettük az elmúlt időszakban, 
és ezt fogjuk tenni a jövőben is 
– mondta az államtitkár, hozzá-
téve: szeretnénk gyermekeinket 
is arra nevelni, hogy udvaria-
sak, szolgálatkészek, de bátrak 
legyenek. Ha igazuk van, akkor 
álljanak ki bátorsággal az iga-
zukért! Nem kell lesütött szem-
mel, orrot lógatva félrehúzódni, 
hiszen nekünk, magyaroknak 
is helyünk, szerepünk, és érde-
münk van az európai kultúrá-
ban, s ezt föl kell vállalnunk! 
Legyen bármilyen globalizáció, 
bármilyen integráció, nekünk, 
magyaroknak is van jogunk, 
van véleményünk, van állás-
pontunk, és ha minket külföldi 
érdekek alá akarnak hajtani, mi 
azt nem fogadjuk el, mert a 
magyar nemzeti érdek elsődle-
ges. Erről szól, és ez az üzenete 
a magyar szabadságharcnak is, 
és azt kívánom, hogy gyerme-
keink is kövessék majd ezt az 
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Diósd város önkormányzatá-
nak képviselő testülete már-
cius 14-én, gyönyörû tavaszi 
napsütésben tartotta meg az 
1848-49-es forradalom és sza-
badságharc 166. évfordulójára 
szervezett emlékünnepségét. 
A Perczel Mór tábornok szobra 
körül összegyûlt sokaság előtt 
elsőként Aradszki András mon-
dott ünnepi beszédet, aki azzal 
kezdte: 1848 üzenete az, hogy 
soha nem szabad belenyugodni 
a rosszba, az elavultba, nem sza-
bad hagyni, hogy hazánk, nem-
zetünk életét, fejlődését, előme-
netelét idegen érdekek képvise-
lői – legyenek azok az országha-
tárokon kívül, vagy belül – a mi 
kárunkra akadályozzák! Majd 
így folytatta: 2010-ben a magya-
rok meghallották ezt az üzene-
tet, átvették a stafétabotot, és 
úgy döntöttek, nem engednek 
a negyvennyolcból. Ezzel négy 
éve Magyarország olyan útra 
lépett, amely talpraállást, gyö-
keres változásokat, vállalható 
jövőképet, újra önállóságot és 
nemzeti öntudatot adott. Mert a 
magyar ember mindig is alapve-
tően szabad volt. Így, vagy úgy, 
de megteremtette magának a 
lehetőséget az érvényesülésre, 
amelynek leginkább kiteljese-
dett formája a teljes, az élet 
minden területére kiterjedő 
szabadság. Ezt a szabadságot 
pedig minden ellentétes erővel 
szemben meg kívánjuk védeni! 
Azonban sohasem mások ellen, 
hanem saját érdekeink védelmé-
ben. – fûzte hozzá a politikus, 
majd feltette a kérdést: mi az 
az üzenet, amit most 2014-ben 
is meg kell hallanunk, mi az az 
örökség, ami követendő példa 

számunkra? Céltudatosság? Hit? 
Hazaszeretet? Egészséges nem-
zeti öntudat? A választ a diósdi 
ünnepség vendége, Simicskó 
István államtitkár adta meg, aki 
azután szólt a város ünneplő 
lakosságához, miután Baranyi 
László színmûvész elmondta 
Petőfi Sándor: Feltámadott a 
tenger címû versét. 

Simicskó István a legszebb, 
a fiatalságról, a szabadságról, a 
márciusi ifjakról szóló ünnep-
nek nevezte március 15-ét, 
majd Márai Sándort idézve tette 
hozzá, március 15-e az a nap, 
amikor „áradni kezd a fény”. 
Az a fény, amely életünk része, 
segít látni a bajokat, segít abban, 
hogy képesek legyünk erőt 
gyûjteni, és orvosolni is ezeket 
a problémákat. Lehet sokszor 
fájó, lehet, hogy félelmetes, de 
csodálatos is, mert még mindig 
jobb, mint a bizonytalanság, 
jobb, mint a köd és a homály, 
és sokkal jobb, mint az igazság-
talanság és a hazugság – emelte 
ki az államtitkár, majd azzal 
folytatta: Márai úgy fogalmaz, 
hogy az igazságért gyakran égni 
kell, és bizony sokan mentek 
1848-ban is fiatalon – ilyen érte-
lemben – a „máglyára”. Petőfi, 
Vasvári és a többiek mind, akik 
fiatalon is képesek voltak fel-
ismerni és meglátni nemcsak 
a saját, hanem a magyarság 
gondjait is, és volt bátorságuk 
ahhoz, hogy kiálljanak, és ha 
kell, fegyverrel is harcoljanak, 
sőt, életüket is áldozzák a hazá-
ért, a szabadságunkért – emelte 
ki a politikus, aki kitért arra, 
hogy az ünnepségeken a gyer-
mekek kitûnő mûsorait látva 
– amelyekre oly gondosan 

Diósdon Perczel Mór szobránál tartották meg a március 15-i emlékünnepséget

A nemzet boldogulásának feltétele a szabadság
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik lényeges üzenete a magyar 
nemzet öntudatra ébredésének pillanata, mert egy nemzet akkor tud eljutni a sza-
badságvágyig, ha öntudatos, bátor, tisztában van értékeivel, ismeri a hagyománya-
it, ismeri a kultúráját, és van egészséges önbecsülése. A márciusi ifjak elindultak 
ezen az úton – húzta alá ünnepi beszédében Simicskó István sportért és ifjúságért 
felelõs államtitkár, aki Aradszki András országgyûlési képviselõvel együtt részt vett 
Diósd város Perczel Mór tábornok szobránál megtartott koszorúzási ünnepségen. 

utat – zárta szavait Simicskó 
István. 

Az ünnepség az Eötvös József 
Általános Iskola negyedikes 
tanulóinak az 1848. márci-
us 15-ei eseményeket felidéző 
mûsorával folytatódott. Végül 
Magyarország kormánya és a 

Fidesz nevében Simicskó István 
és Aradszki András koszorú-
zott, majd a diósdi politikai és 
civil szervezetek, intézmények 
képviselői helyezték el a meg-
emlékezés virágait Perczel Mór 
szobránál. 

 Bálint Edit

A himnusz percei alatt - Dizseri András, a mûsor levezetõje, Spéth Géza polgármester, Aradszki András ország-
gyûlési képviselõ a fellépõ diákok társaságában
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Aradszki András hangsúlyozta: a kivívott szabadságot minden ellentétes 
erõvel szemben meg kívánjuk védeni

Baranyi László színmûvész Petõfi Sándor két versét mondta el az ünneplõ 
sokaságnak

Simicskó István államtitkár az ifjúság és a szabadság ünnepének nevezte 
március 15-ét

A mai fiatalok legifjabbjai, azaz a negyedikes diákok elõadásukban felidéz-
ték az 1948. március 15-én történtek legfontosabb pillanatait

aktuális
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. március 24 – 30.

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

Programok:

Érdi ki mit tud?
Az elmúlt évek hagyománya-
ihoz híven a Szepes Gyula 
Művelődési Központ ismét
„Ki mit tud?” tehetségkutató 
versenyt rendez az érdi alsó 
és felső tagozatos általános és 
középiskolás diákok számára.
A vállalkozó kedvű fiatalok 
nyolc kategóriában mérethetik 
meg magukat:
• Népdal
• Népzene 
• Néptánc 
• Modern tánc
• Komolyzene
• Könnyűzene 
• Vers és próza 
• Egyéb
Elődöntő:  
2014. március 26. szerda 14 óra
komolyzene, népzene, népdal, 
vers és próza kategóriában
Elődöntő:  
2014. március 28. péntek 14 óra
néptánc, modern tánc, könnyű-
zene, egyéb kategóriában
A döntő időpontja:  
2014. március 29. szombat 10 óra
Helyszín: Szepes Gyula 
Művelődési Központ  
(Érd, Alsó u. 9.)
A döntőre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Babaszínház
Április 3-án, csütörtökön 10 órakor

Kezeslábas
Élőzenés, mondókás, bábozós 
kavalkád kutyussal, cicussal és 
más állatokkal. Minden a sze-
med előtt készül, mindennel 
szabad a játék. Házépítés, ege-

részés és macskazene, a végén 
közös játékkal. 
„A Kezeslábas című előadás cse-
csemőknek és babáknak szól. 
A műsort úgy állítottuk össze, 
hogy a számukra is ismerős tár-
gyakból, a szemük előtt alakul-
nak ki a bábok, ismerősek az 
elhangzó dalok és mondókák.”
Belépőjegy: 600 Ft.

Családi matiné sorozat
Április 13-án, vasárnap 10 órakor 
Mazsola 
bábjáték a Fabula Bábszínház 
előadásában. 
Belépő: 1000 Ft.

Micimackó színház 2014. 
Tavasz

Április 7-én, hétfőn 10 és 14 órától
A széttáncolt cipellők 
mesejáték a Csörgősipka 
Színház előadásában 
Alkalmi belépőjegy: 800 Ft.

„Színház az egész világ”!
Április 13. vasárnap 15 óra
 
Nejcserés támadás 
fergeteges vígjáték két részben
Szereplők:  
Némedi-Varga Tímea, Gergely 
Róbert, Gregor Bernadett, Sáfár 
Anikó, Harsányi Gábor, Cseke 
Katinka
Mit  tehet a feleségébe szerel-
mes, de gyakran kicsapongó 
férj, ha a szeretett asszonyka 
megunva férje hűtlenkedéseit 
– bosszút forral? 
 
Klubok, tanfolyamok:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József 
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Március 24. hétfő 17 óra
a Chomsky-tízparancsolat
Előadó: Dr. Dániel József

Duna–Art Fotó Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi  
06-20/ 411-3673
Március 25. kedd 17 óra 
Kültéri fotózás

Kiállítások:

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

A fotógalériában
március 1-jétől
A víz világnapja – kikelet  
a Duna-Art fotóklub kiállítása
Megtekinthető március hónapban.

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.

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

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)

Múzeumi óra  
általános iskolásoknak 

A Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők illetve a Kárpát-
medence tudományos feltárói 
című kiállításokhoz kapcsoló-
dóan tartunk játékos, interaktív 
órákat. 
Jelentkezni lehet: Mácsai 
Anetta múzeumpedagógusnál 
a (23-363-036) telefonszámon, 
vagy a macsai@foldrajzimuze-
um.hu email címen. 

Érdi Nyitnikék
Tavaszi kiállítás és vásár 
(március 21-22-23)
Érd Aréna (Velencei út 39-41.)

A Magyar Földrajzi Múzeum 
állandó kiállításainak bemuta-
tása mellett az őslények vilá-
gához kapcsolódóan az alábbi 
programokkal várja a fiatalokat 
és az idősebbeket egyaránt:
•  Gipsz dinoszauruszok fes-

tése
•  Magyarország dinoszauru-

szai színező
•  Őslénytani kutatóink teszt
•  Érdi ősemberi telep bemu-

tatása
•  Régészkedős – 

Őslénycsontok kutatása

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.

Március 24. (hétfő)  14 óra
30 éve hunyt el névadónk, 
Csuka Zoltán – koszorúzás a 
temetőben

26. (szerda) 17 óra
Kovács István: Bem tábornok 
– Az örök remények hőse c. 
könyvének bemutatója
Az Érdi Lengyel-Magyar 
Kulturális Egyesület és a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár közös 
rendezvénye

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 megalapításá-
nak 60. évfordulóját is.
Szeretnénk – az Önök segítsé-
gével is – hírt adni múltunkról 
és jelenünkről. Ha van a könyv-
tárral, – a mi könyvtárunkkal – 
vagy könyvtárossal kapcsolatos 
élménye, kérjük, írja le, ossza 
meg velünk. Amennyiben hoz-
zájárul, közzé is tesszük írását! 
Köszönjük!

A  zenei könyvtár programja
Március 25. (kedd) 18 órától
 
Zenei klub: Szimfónikus zene-
kar – belülről.
Vendégek: Dobovits Edina csel-
lóművész és Tar Judit hegedű-
művész, koncertmester.

A könyvtár részlegeibe  
18 éves korig és 70 év felett 

INGYENES a beiratkozás. 
Családi jegy váltása,  

érvényes diákigazolvány,  
pedagógusigazolvány  

és nyugdíjas igazolvány is  
kedvezményre jogosít.

(A Zenei könyvtár  
díjszabása  

a fentiektől eltérő!)

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása
Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:   8 – 13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap

kedd, csütörtök:   12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök:  12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

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

23/360-143
Nyitva: H-P: 10-18 óráig

Bereznai Péter  
szobrászművész kiállítása

Megtekinthető 
2014.április 9-ig. 

Hungarikum a pálinka, sza-
badon főzhető és iható – de 
csak mértékkel! A zsûri is így 
tesz majd a hétvégétől, ami-
kor majd beérkeznek az ér-
di kötődésû pálinkák, hogy 
az első megmérettetésükön 
– március 28-án – kiderüljön 
az igazság. Mert nemcsak bor-
ban van az igazság…

 Vigadóban vigadni egy jó 
vacsora mellett élmény lehet. 
Erre lesz most alkalom a hó-
nap végén, amikor megren-
dezik a város első pálinkaver-
senyét, amelynek fővédnöke 
T. Mészáros András polgár-
mester. A „menetrendről” 
Borsitzky Kálmánt, az est há-
zigazdáját kérdeztük, akivel a 
legelején, úgy gondoltuk, tisz-
tázni kell: szereti-e a pálinkát?

– Szeretem, nem is kicsit… 
Különösen a bodzapálinkát a 
simasága, az illata miatt – vá-
laszolta. – A kertünkben terem 
meggy-, cseresznye-, barack- 
és körtefa, de szőlő is. Sőt, 
itt a Vigadó udvarán is van 
két körtefánk, nagyon ízletes a 
gyümölcse és a belőle készült 
pálinka is…

– Hányan főznek pálinkát 
Érden?

– Több százan, mivel gyü-
mölcs van bőven ebben a ha-
talmas kertvárosban.

– Ön szerint közülük há-
nyan mutathatják be a verse-
nyen, hogy mit tudnak?

– Számítunk legalább hu-
szonöt-harminc mintára. 
Benevezni saját készítésû 
vagy saját – maximum két-
féle – gyümölcsből bérfőzé-
ses eljárással készült pálinká-
val lehet, fél literes üvegben. 
Leadási idő március 21-22-én 
délután. A nevezési díj öt ezer 
forint. A versenyt március 28-
án este rendezzük, gála va-

csorával, a fővédnökünk T. 
Mészáros András polgármes-
ter úr. A zsûriben sommelier-
k, pálinkaszakértők foglalnak 
helyet. Az első helyezett az 
egyik fő támogató, a Domi 
Tours révén egy utazással és 
egy két személyre szóló vacso-
rával lesz gazdagabb.

– Honnan jött a tavaszi pá-
linkamustra ötlete?

– A ház alapötlete, hogy 
minden évszaknak meg legyen 
a jellegzetessége a Vigadóban, 
hogy hagyományt teremtsünk, 
helyet adjunk a lokálpatrio-
tizmusnak. Ilyennek szán-
tuk ezt Domokos Gyulával, a 
Domi Tours vezetőjével, aki-
vel később akár országossá is 
tehetnénk a tavaszi pálinka-
versenyt. Nyáron gyümölcs-
fesztivált rendeznénk bólé, 
koktél versennyel, ami amúgy 
is a ház sajátja, ősszel pe-
dig a már országos hírû, nagy 
sikerû órabörzét. A tél ismét 
a bonsai kultúrát kedvelőké 
lehet. Ebből a négyes rendez-
vénycsokorból idegenforgalmi 
tekintetben Érd is profitálhat.

Hát erre koccintsunk majd 
28-án, az első érdi pálinkaver-
senyen! Temesi László

Versenyeznek a felesek

A Vígadóban most is sokféle 
pálinka közül válogathat a vendég
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március 24. hétfő
08:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
08:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
09:00 Mozgás sportmagazin
09:30 Négyszemközt 
09:45 Aggódunk érted… Infarktus egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 58 ‘ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
11:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:45 Fény-Kép kulturális magazin
15:05 Négyszemközt 
15:20 Érdi Panoráma, heti események  

összefoglalója
15:50 Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől
16:20 Aggódunk érted… Infarktus egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 58 ‘  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:20 Magyarok az emberevők földjén 14/2 magyar 
ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ rendező: 
Cséke Zsolt 

17:50 Zöldkommandó 5/2  
környezetvédelmi filmsorozat 30’ 

18:25 Chaplin: The champion 31’ 
amerikai burleszkfilm 

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:35 Kézilabda-mérkőzés
21:10 Magyarok az emberevők földjén 14/2 magyar 

ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ rendező: 
Cséke Zsolt 

21:40 Híradó ism.
22:00 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Chaplin: The champion 31’  

amerikai burleszkfilm 

március 25. kedd
08:00 Híradó
08:20 Aggódunk érted… Infarktus egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 58 ‘  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:20 Fény-Kép kulturális magazin
09:50 Négyszemközt
10:05 Kézilabda-mérkőzés
11:35 Zöldkommandó 5/2.  

környezetvédelmi filmsorozat 30’ 
12:05 Chaplin: The champion 31’  

amerikai burleszkfilm
15:10 Híradó
15:30 Fény-Kép Kulturális magazin
16:00 Aggódunk érted… Infarktus egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 58 ‘  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:00 Négyszemközt
17:15 Zöldkommandó 5/2.  

környezetvédelmi filmsorozat 30’ 
17:50 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség,  

civil társadalom
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 35. rész 
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fény-Kép kulturális magazin
20:05 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 35. rész 
20:35 Híradó ism.
20:55 Bibliai Szabadegyetem 90/49. 
21:55 Négyszemközt ism.
22:10 Fény-Kép kulturális magazin

március 26. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép kulturális magazin
08:50 Magyarok az emberevők földjén 14/2 magyar 

ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ rendező: 
Cséke Zsolt 

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

felvilágosító filmsorozat. 58 ‘  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:35 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség,  
civil társadalom

11:05 Bibliai Szabadegyetem 90/49. 
12:05 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 35. rész 
14:40 Híradó
15:00 Fény-kép kulturális magazin
15:30 Négyszemközt 
15:45 Bibliai Szabadegyetem 90/49. 
16:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség,  

civil társadalom
17:45 Zöldkommandó 5/2. környezetvédelmi 

filmsorozat 30’ 
18:20 Chaplin: A night out 35’  

amerikai burleszkfilm
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:35 Mozgás, sportmagazin
20:05 Magyarok az emberevők földjén 14/3 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:35 Híradó ism.
20:55 Mozgás sportmagazin ism.
21:25 Négyszemközt ism.
21:40 Zöldkommandó 5/2.  

környezetvédelmi filmsorozat 30’ 
22:10 Chaplin: A night out 35’  

amerikai burleszkfilm

március 27. csütörtök
08:00 Híradó 
08:20 Mozgás sportmagazin
08:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
09:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 35. rész 
09:50 Aggódunk érted… Infarktus egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 58 ‘  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:50 Chaplin: A night out 35’  
amerikai burleszkfilm

14:30 Híradó
14:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 34. rész 

15:20 Négyszemközt 
15:40 Fény-Kép kulturális magazin
16:10 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség,  

civil társadalom
16:40 Aggódunk érted… Infarktus egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 58 ‘  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:40 Négyszemközt 
17:55 Mozgás sportmagazin
18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/3 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 90/50. 
21:05 Híradó ism.
21:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 35. rész 
21:55 Négyszemközt ism.
22:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

március 28. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/50. 
09:20 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség,  

civil társadalom
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/3 magyar 

ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ rendező: 
Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 
Tibor filmje 35. rész 

10:50 Négyszemközt
11:05 Fény-kép kulturális magazin
14:50 Híradó 
15:10 Fény-kép kulturális magazin
15:40 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:10 Magyarok az emberevők földjén 14/3 magyar 

ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ rendező: 
Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt 
16:55 Mozgás sportmagazin
17:25 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség,  

civil társadalom
17:55 Zöldkommandó 5/2. környezetvédelmi 

filmsorozat 30’ 
18:25 Chaplin: The tramp 27’  

amerikai burleszkfilm
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:35 Mozgás sportmagazin
20:05 Öngörgető 

Gulyás Gyula rendező filmje 60’ 
21:05 Híradó ism.
21:25 Bibliai Szabadegyetem 90/50. 
22:25 Négyszemközt ism.
22:40 Öngörgető Gulyás Gyula rendező filmje 60’ 
23:40 Chaplin: The tramp 27’  

amerikai burleszkfilm

március 29. szombat
09:00 Híradó
09:20 Négyszemközt
09:35 Aggódunk érted… Infarktus egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat. 58 ‘  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:35 Chaplin: The tramp 27’  
amerikai burleszkfilm

11:05 Kézilabda-mérkőzés
14:55 Mozgás sportmagazin
15:25 Magyarok az emberevők földjén 14/3 magyar 

ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ rendező: 
Cséke Zsolt 

15:55 Négyszemközt
16:10 Bibliai Szabadegyetem 90/50. 
17:10 Fény-kép kulturális magazin
17:40 Aggódunk érted… 

Sport – a magas vérnyomás megelőzése 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 75’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 35. rész 
20:30 Megigézve (Mesmerized) 97’ (1986) színes, 

magyarul beszélő, angol-újzélandi-ausztrál 
filmdráma 
rend.: Michael Laughlin 
főszereplők: Jodie Foster, Oliver Thompson 

22:10 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója ism.

22:40 Chaplin: The tramp 27’  
amerikai burleszkfilm

március 30. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója
09:30 Mozgás sportmagazin
10:00 Négyszemközt
10:15 Bibliai Szabadegyetem 90/50. 
11:15 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
11:45 Aggódunk érted… Sport – a magas vérnyo-

más megelőzése egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat. 75’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

14:30 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója

15:00 Aggódunk érted… Sport – a magas vérnyo-
más megelőzése egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat. 75’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:15 Bibliai Szabadegyetem 90/50. 
17:15 Megigézve (Mesmerized) 97’ (1986) színes, 

magyarul beszélő, angol-újzélandi-ausztrál 
filmdráma 
rend.: Michael Laughlin 
főszereplők: Jodie Foster, Oliver Thompson 

19:00 Öngörgető Gulyás Gyula rendező filmje 60’ 
20:00 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 36. rész 
20:30 Fény-kép kulturális magazin
21:00 Mozgás sportmagazin
21:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség,  

civil társadalom
22:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója
22:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. március 24 – 30.
Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Az

Az már a beszélgetés elején 
kiderült, hogy nem először jár-
nak Érden.

– Sőt, többször is voltunk – 
próbált visszaemlékezni Szarka 
Gyula érdi szereplésükre. 
– Játszottunk a mûvelődési köz-
pontban, emlékszem, látványos 
kirakodóvásár is volt akkor előt-
te a téren, és volt legalább egy 
szabadtéri fellépésünk is. Arra 
pedig határozottan emlékszem, 
hogy zeneértő, a muzsikánk-
kal együtt élő közönség volt, és 
nagyon jól sikerült mindegyik 
koncert.

– Harminc éves az együttes, 
ez nem kis életkor egy zenekar 
életében…

– Hát nem, és büszkék is 
vagyunk rá. Látványos, nagy 
sikerû koncerttel ünnepeltünk 
január negyedikén az Arénában, 
olyan rangos vendégfellépőkkel 
tudtunk együttmûködni, mint 
a Magyar Rádió szimfonikus 
zenekara, gyermekkórusa, tehát 
egy szép, összefogó, ünnepi 
mûsor kerekedett belőle.

– Sok fellépésük van?
– Igen, elég sok, hála Istennek 

folyamatosan megtelik a nap-
tárunk, és ez nagyon jó érzés, 
mert azt jelenti, hogy szeretnek 
minket, hiszen azért hívnak.

– Hol lépnek fel, az egész 
Kárpát-medencében?

– Igen, gyakran van koncer-
tünk természetesen a Felvidéken, 
de megfordulunk Erdélyben, 
tavaly jártunk Kárpátalján, most 
szó van róla, hogy Délvidéken is 
játszani fogunk, és általánosság-
ban azt lehet mondani, hogy a 
magyarok lakta vidékek nagyon 
fontosak nekünk.

– Hol van székhelyük?
– Tamás testvérem és én is fel-

vidékiek vagyunk, meg néhány 
zenésztársunk is ott lakik, de 
például próbálni Budapestre 
járunk, mert itt vannak megfe-
lelő körülmények. 

– Hogyan lehet megfogalmaz-
ni, hogy milyen is az a zene, 
amit a Ghymestől hallunk? 
Pontosabban: mi az, amiben 
egyedi, amiben különbözik más 
zenekaroktól?

– Az mindenképp jó, ha a 
hallgatóság, a közönség egye-
dinek találja, mert egy zenekar-

nál az a jó, ha megszólalásakor 
máris be tudják azonosítani. 
És hála Istennek, ezt sokan 
mondják is. Egyébként egy 
jó zenét szerintem nem lehet 
behatárolni, hogy csak ilyen, 
vagy csak olyan. Nem jó, ha 
egy stílust betesznek valami-
lyen dobozba és ráírják, hogy 
na most, ez világzene, vagy 
falusi muzsika, vagy bármi 
más, és mi ezt mûveljük. Nem 
ez a lényeg, hanem az, hogy 
mi Ghymes zenét játszunk. Ha 
ezt néhány akkord után megis-
meri a közönség, akkor nyer-
tünk. Ha meg még szereti is a 
közönség, akkor végképp nyert 
ügyünk van. 

– Vagyis úgy gondolja, hogy 
egy zenét nem magyarázni, 
besorolni kell, hanem csinál-
ni…

– …és hallgatni! 
– A hangok és a hangszerek 

azonban ugyanazok, mint a 
többi zenekarnál; hogy lehet 
mindezt másképpen, egyedi 
módon, ha mondhatok ilyet: 
Ghymes-módra megszólaltatni?

– Azért lehet másképp csinál-
ni, mert mi vagyunk azok, akik 
csinálják. Tamás és én írjuk a 
zenét, Tamás írja a verseket 
a zenéhez, nyilván mindegyi-
künk egyszeri és megismételhe-
tetlen szubjektum, és ebből az 
egészből az tükröződik, hogy 
mi így gondolkodunk a zenéről. 
Bennünk a zene így fogalmazó-
dik meg, azért olyan, amilyen. 

– Sokan azt is mondják, hogy 
ez olyan nemzeti zene…

– Mi, amikor létrehozunk 
valamilyen zenét, egy dallamot, 
az soha nem tudatosan alakul 
valamilyenné. Nem úgy ülünk 
le, hogy na, most nemzeti zenét 
fogunk írni, kitalálni. Mi hatá-
ron túli magyarok vagyunk, 
ezt a helyzetet nap, mint nap 
átéljük, és ezért is nagyon 
fontos a számunkra, hogy mi 
milyen nemzethez tartozunk. 
Ez akarva-akaratlan belefolyik 
a mindennapjainkba, nemcsak 
a zenénkbe, de egyáltalán nem 
bánjuk. Mi a magyar népze-
nének minden apró részletét 
ismerjük és megtanultuk és 
csináljuk. Azt gondolom, min-
denkinek nagyon fontos, hogy a 

Beszélgetés Szarka Gyulával magyarságról, zenérõl – a Ghymesrõl

Harminc éve a Kárpát-medencében
Sajátos képzõdmény a magyar zenei életben a Ghymes együttes. A Szarka testvé-
rek, Gyula és Tamás által alapított és vezetett felvidéki zenekar látványos karriert 
futott be az elmúlt három évtizedben. Alapvetõen népzenét játszanak, de „Ghymes-
módra”, nem idegenkedve a dzsessztõl és a klasszikus stílustól sem, ily módon 
valóságos hidat teremtve hallgatóságuknak a különféle stílusok között. Április 
negyedikén Érden, a Városi Sportcsarnokban lesz koncertjük – ebbõl az alkalomból 
beszélgettünk Szarka Gyulával.

saját kultúrájából, a saját népze-
néjéből táplálkozzon. Nekünk 
olyan csodálatos hagyománya-
ink és néprajzunk van, mint 
kevés nemzetnek. Ezt tovább 
kell vinni a következő generáci-
ónak, hogy aztán ők is vihessék 
tovább. Természetesen befoga-
dónak kell lenni a többi nem-
zet zenéjére is, de elsősorban 
az ember a saját kultúrájával 
legyen tisztában. Azt mûvelje 
és adja át. Mi ezt csináljuk már 
három évtizede. 

– Vesznek át másoktól, más 
szerzőktől vagy együttesektől 
mûveket?

– Nem, soha. Nincs értelme. 
– A zenekar mit szeret jobban: 

koncerteken szerepelni, vagy 
studiófelvételeket készíteni?

– Ezt nem lehet teljesen külön-
választani. Ha például valami 
újat csinálunk, annak a zenei 
anyagát összerakjuk, feltesszük 
egy-egy CD-re, hogy meg tud-
juk mutatni: ez az új zenénk, 

de aztán természetesen élőben 
mutatjuk meg, hogy milyen.

– Kicsit térjünk vissza erre a 
harminc évre: nagyon fiatalon 
kezdték, az alapítók közül talán 
senki sincs már a zenekarban…

– Dehogynem! Például én, 
meg a Tamás. 1983-ban alakul-
tunk meg, a Nyitrai Pedagógiai 
Főiskolára jártunk és ott. Ez 
tudom, hogy hosszú idő, jön-
nek-mennek a zenésztársak, de 
alapvetően mi határozzuk meg 
azóta is, hogy milyen zenét ját-
szunk, és persze azt is, hogy 
kivel, kikkel.

– Most milyen korszakot él 
a zenekar? Hogy készülnek a 
következő harminc évre, gon-
dolkoznak esetleg valamilyen 
irányváltáson, stílusmódosítá-
son?

– Nem szoktunk irányváltáso-
kat alkalmazni, legalábbis tuda-
tosan nem. Folyamatosan zajlik 
az életünk. Felkérések vannak 
koncertre, színházba. Az is elő-
fordul évente több alkalommal, 
hogy változó felállásban, kibő-
vülve lépünk színpadra. Ez nem 
változtatás, ezt így csináljuk tiz-
tizenöt éve. Ha például kará-
csonyi koncertre hívnak meg, 
akkor helyi gyerekkórussal 
lépünk fel. Így lenne az akkor 
is, ha mondjuk Érdre mennénk 
karácsonyi koncertre – biztosan 
találnánk itt is egy gyerekkó-
rust. Ez minden esetben csodá-
latosan hangzik.

– Milyen lesz az április negye-
dikei érdi koncert a Városi 
Sportcsarnokban?

– Csak azt tudom erre mon-
dani: mi megteszünk mindent 
azért, hogy ez egy olyan kon-
cert legyen, amelyen megta-
láljuk a közönséggel a közös 
hangot, hogy jól érezzük 
magunkat és egymást, röviden: 
hogy jó buli legyen. Hogy mit 
fogunk játszani? Most jelent 
meg a „Best of” lemezünk, 
amely harminc év dalaiból ad 
válogatást. Ez tulajdonképpen 
négy albumot jelent, ezekről 
az albumokról játszunk sok 
mindent, meg a legutóbb meg-
jelent, legfrissebb lemezünk-
ről is. A legfontosabb mindig 
az, hogy olyan koncert jöjjön 
létre, olyan hangulat terem-
tődjön meg, ami továbbviszi, 
előre lendíti a közönséget, 
meg minket is. Bízom benne, 
hogy ez olyan lesz, ezért is 
várunk nagy szeretettel min-
denkit a koncertünkre április 
negyedikén.

 Bognár Nándor

Szarka Gyula: Számunkra nagyon fontos, hogy milyen nemzethez tartozunk
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  Mosolyra
            váltottuk:)

Erzsébet-utalványával Ön több mint negyedmillió ember,

köztük több mint százezer gyermek üdüléséhez járult hozzá!*

A Kormány által támogatott

* 2012-ben és 2013-banVincze Kornél

Erzsébet-programErzsébet-program
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A konzultáción a Mozgás
korlátozottak Egyesü leteinek 
Országos Szövetsége, a Siketek 
és Nagyot hallók Országos Szö
vet sége, a Magyar Vakok és 
Gyen  gén látók Országos Szövet 
sége, az Értelmi Fogyaté kos
sággal Élők és Segítőik Orszá gos 
Szövet sége, az Autisták Orszá gos 
Szövet sége, a Magyar Szervát
ültetettek Országos Sport, Kultu
rális és Érdekvédelmi Szövetsége 
és az Értelmi Sérülteket Szolgáló 
Társadalmi Szervezetek és Alapít
ványok Országos Szövetsége vett 
részt.

Nyitrai Zsolt, a Fidesz társadal
mi kapcsolatokért felelős igazga
tója arra kérte a megjelent érdek
védelmi szervezetek képviselőit, 
fogalmazzák meg észrevételeiket, 
javaslataikat a jövő évi Erzsébet
táborokkal, valamint a szociális 

üdülési pályázatokkal kapcsolato
san. Reméljük, még jobbá tudjuk 
tenni a jó szándékkal beindított, 
és sikeresen működő Programot 
– jelentette ki.

Majthényi László arról tájékoz
tatott, hogy a Program műkö
désének első két éve alatt több 
mint negyedmillió ember jutott 
üdülési, kikapcsolódási lehe
tőséghez. Hangsúlyozta, a fo
gyatékossággal élők a kezde
tektől fogva fontos célcsoport
jai az Erzsébetprogramnak.  
Az elmúlt években több mint 
26 ezren jutottak közülük pi
henési lehetőséghez, és idén is 
több ezer pályázóra számítunk. 
Mindezek mellett tavaly 10 ezer 
forintról 5 ezerre csökkentettük 
a fogyatékossággal élő nyertes 
pályázók által befizetendő ön
részt – tette hozzá.

A főtitkár szólt arról is, hogy a 
Program elindításának évében az 
Erzsébettábor pályázatok között 
még nem volt fogyatékossággal 
élők számára külön üdülési le
hetőség. Tavaly azonban az 52 
Erzsébettábor pályázatból már 6 
szólt fogyatékossággal élőknek, 
idén pedig 58ból 9 táborozási 
lehetőség várja őket. Majthényi 
László kiemelte, a pályázati cél
csoportok valamelyest változnak 
évrőlévre, de a fogyatékosság
gal élőket hosszú távon szeret
nék „benntartani a rendszerben".
Elmondta azt is, bizonyos speci
ális ellátást igénylő embereknek 
csak úgy tudnak pihenési, üdü
lési lehetőséget biztosítani, ha 
megvannak a megfelelő szakér
telemmel, tudással rendelkező 
szakmai partnerek, valamint a 
szükséges fizikai feltételek a szál
láshelyeken. Ezért az Alapítvány 

együttműködést kötött több, fo
gyatékossággal élőket támogató 
szervezettel, melynek eredmé
nyeként több mint 10 akadály
mentesített, speciálisan kialakí
tott szálláshelyen nyílik lehető
sége kedvezményes üdülésre a 

fogyatékossággal élő nyertes pá
lyázóknak.

A megjelent szervezetek képvise
lői hangsúlyozták, a kedvezményes 
üdülési lehetőséget örömmel fogad
ták az érintettek, és leszögezték, 

bíznak benne, hogy még hosszú 
ideig működik az Erzsébetprogram.

Az érintett szervezetek és a 
Magyar Nemzeti Üdülési Alapít
vány között a jövőben is folyta
tódnak az egyeztetések.
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A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány által meghirdetett ve
télkedő már tavaly is nagy sikert 
aratott. A Kárpátmedence isko
láiból közel 300 csapat nevezett 
a megmérettetésre: majdnem 
1000 gyerek bizonyította felké
szültségét, tudását a négy inter
netes forduló, valamint a szóbe
li döntő során.

Az Erzsébetvetélkedő lebonyo
lítása a tavalyi módszer szerint 
zajlik idén is: a hazánk törté
nelmét, kultúráját, épített és 
természeti kincseit feldolgo
zó versenyre a www.vetelkedo.
erzsebetprogram.hu oldalon re
gisztrálhattak Kárpátmedencei, 
712. osztályos gyerekek há
romfős csapatai. Közel 500 csa
pat – 1500 játékos – aktiválta 
jelentkezését, a legjobb 15 kö
zött felvidéki és erdélyi csapat 
is van. A vetélkedőt meghirdető 
Alapítvány nagy örömére idén 
megkétszereződött az aktívan 

játszók száma, közöttük ren
geteg a már tavaly is verseny
ző gyerek.

Maga a küzdelem 2013. novem
ber 15én indult az interneten: 
az írásbeli vetélkedő első fordu
lójában határainkon túl is ismert 
magyar tudósok, történelmi ala
kok, események emlékét idézhet
ték meg a versenyzők, képzeletü
ket messze korokba ragadó várak 
kerültek eléjük, és honfitársaink
nak köszönhető forradalmi újí
tásokkal kapcsolatos kérdéseket 
válaszolhattak meg. A december 
15én kezdődött második fordu
ló során a játékosok filmrészlete
ket láttak, zenéket hallgattak, ké
peket és szobrokat néztek, köz
ben pedig az elmúlt százhúsz 
év sportsikereiből szemezgettek. 
A harmadik forduló  Élő és épí
tett világunk témakörben – janu
ár 21ig tartott, a befejező kérdés
sort pedig, amely édes anyanyel
vünkről szólt, február 25ig lehe

tett megválaszolni. Idén a négy 
internetes forduló során maxi
málisan 405 pontot gyűjthettek 
a csapatok, ezt az első három el 
is érte, a 814. helyen végző csa
patok között pedig pontegyenlő
ség alakult ki, így „szétlövéssel" 
dőlt el, melyikük jut tovább. Bár 
a szóbeli döntőben nincsenek 
határon túliak, a legjobb 20 közé 
egy erdélyi és egy felvidéki csa
pat is bekerült, utóbbi a szétlö
vésen is részt vett. Érdekesség, 
hogy idén két olyan csapat is 
részt vesz a döntőn, akik tavaly 
is a legjobbak közt voltak.

Az Erzsébetvetélkedő internetes 
szakasza betöltötte azt a külde
tést, amelyre megszületett: közös 
felfedezőútra vonzotta a gyereke
ket a Kárpátmedence kincsestá
rában, határokon innen és túl: 
a verseny izgalma mellett közös 
hazánk sokszínű világáról meg
szerzett tudás jóleső élményével 
is gyarapodtak a csapattagok.

Akik csak egy feladatsort is 
megoldottak, már nem töl
tötték hiába az idejüket. 
Remélhetően azok a csapa
tok sem csalódottak, akik a 

rendkívül színvonalas vetél
kedés végén néhány ponttal 
lemaradtak a szóbeli döntő
ről, amely március 28án kerül 
megrendezésre Budapesten, 

ahol a legjobbak összesen 1 
millió forint értékű tárgynye
reményekért és nyaralási lehe
tőségekért mérkőzhetnek meg 
egymással.

Eldőlt, kik az Erzsébet-vetélkedő döntősei

Sikeres egyeztetés fogyatékosságügyi szervezetekkel

Véget értek az idén második alkalommal meghirdetett Erzsébet-vetélkedő internetes fordulói. A november óta tartó megmérettetésen közel 500 csapat 
vett részt: nagyon sokan tartottak ki az utolsó fordulóig, vállalva a több mint 400 kérdés megválaszolását. A március végén megrendezésre kerülő szóbeli 
döntőbe a tíz legjobb csapat jutott.

A Fidesz Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Igazgatósága az Erzsébet-programról egyeztetett a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal, valamint országos fogyatékos-
ságügyi érdekképviseleti szervezetek delegáltjaival. A megbeszélésen Majthényi László, a Program lebonyolításáért felelős Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány főtitká-
ra elmondta: a fogyatékossággal élők a kezdetektől fogva fontos célcsoportjai az Erzsébet-programnak.
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Sajtóközlemény
„Az érdi fenntartható városfejlesztési programok készítése” 

KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001

2014. március …

Érd városunkban megkezdődött az a tervezési és előkészítő munka, melynek eredményeképp a követke-
ző európai uniós pályázati ciklusban várakozásainknak megfelelően még több pályázati forráshoz jut-
hat Érd. Az Új Széchenyi Terv támogatásával megvalósuló projektet a Magyar Állam és az Európai Unió 
vissza nem térítendő támogatásként 24.999.920 Ft-tal támogatja, 100%-os támogatási intenzitással.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2013. október 31-én a „Fenntartható 
városfejlesztési programok előkészítése” című KMOP-5.1.1/D1-13 kódszámú pályázati kiírásra. A 2013. 
december 23-án kelt támogató levél alapján a Támogatói okirat 2014. január 29-én került aláírásra.

A pályázat alapvető célja, hogy a fenntartható fejlődés érdekében olyan integrált stratégia kerüljön 
kialakításra, ami hozzájárul a várostérséget érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel 
összefüggő problémák kezeléséhez. A 2014-2020-as programozási időszak kezdetén a legaktuálisabb 
a középtávú stratégiai dokumentumok, többek között az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 
teljes körű felülvizsgálata, valamint annak összhangjának megteremtése az Európa 2020 stratégia 
irányelveivel. Az ITS átdolgozásának egyik fő célja, hogy kijelölésre kerüljenek olyan komplex város-
fejlesztési projektek, amelyek majd a 2014-2020-as pályázati ciklusban kerülhetnek támogatásra, 
amennyiben azokra forrás biztosítható.

Érd a városfejlesztési dokumentumok (Településfejlesztési Koncepció és ITS) kidolgozása és felül-
vizsgálata során biztosítani fogja a széleskörű partnerséget, valamennyi, a településen érdekelt gazda-
sági, társadalmi, közigazgatási szervezet részvételének biztosításával.

Bízunk abban, hogy e pályázati projekt eredményeként létrejövő tervek és stratégiák nagyban hoz-
zájárulnak a 2014-2020-as időszakban megpályázható pályázati források lehívásához.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 2030 Érd, Alsó u. 1.
Telefon: +36 (23) 522-300 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu 
Honlap: www.erd.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

Felhívás
az   

„Év Családja Díj”  
odaítélésére

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése az 
önkormányzat által adomá-
nyozható díjakról és kitünteté-
sekről szóló 40/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendelet 11. 
§ (1) bekezdése szerint az „Év 
Családja Díj” annak az Érden 
élő családnak adományozható, 
amelynek tagjai mindennapi 
életükkel, munkálkodásukkal, 
gyermekeik nevelésével, tanít-
tatásával, családtagjaik gondo-
zásával, közéleti szerepvállalá-
sukkal is példaként állíthatók a 
város közössége elé.

Az Év Családja Díj odaítélésé-
re a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tesz javaslatot 
figyelembe véve az „Ága-
Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesülete”, a polgármester, 
a városban élő nagykorú pol-
gárok, intézmények, civil szer-
vezetek, nemzetiségi önkor-
mányzatok javaslatát.  Az elis-
merések adományozásáról a 
Közgyűlés  áprilisi ülésén dönt. 

A Bizottság felkéri az elnököt, 
gondoskodjon a felhívás meg-
jelentetéséről az Érdi Újságban 
és a városi honlapon.

A javaslatokat a Szociális és 
Egészségügyi Bizottságnak 
címezve a Polgármesteri 
Hivatal Humán Irodájára kell 
benyújtani. (Érd, Alsó utca 1. 
fsz.)

Benyújtási határidő:  
2014. április 5.

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Mûvelõdési Bizottsága a civil szervezetek 
önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) rendeletében foglaltak alap-
ján  pályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén mûködõ civil 
szervezetek részére.

A Kulturális Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az 
alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

a)  Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró vagy hagyományteremtõ céllal 
megvalósuló fesztiválok, rendezvények szervezése vagy azokhoz való aktív 
kapcsolódás,

b)  Érd Megyei Jogú Városban kulturális, mûvészeti események, kiállítások ren-
dezése, kiadványok készítése,

c)  nemzetiségi, kisebbségi hagyományõrzõ programok, események rendezése,
d)  oktatási, nevelési célú városi rendezvények vagy rendezvénysorozatok szer-

vezése és lebonyolítása.
Az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság elõnyben részesíti a pályázat idõszakában 

megvalósuló alkotások, rendezvények, programok létrehozását.

A pályáztatás rendje

A program megvalósításának határideje a pályázat kiírását követõ legkésõbb 1 év, 
a pályázat szakmai és pénzügyi beszámolójának határideje legkésõbb a pályázati 
cél megvalósulásától számított 30. nap.
• Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni.
• Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettõ pályázat adható be.
•  A benyújtási határidõt követõen beérkezett/postára adott pályázat érvényte-

len.
•  A pályázat hiányosan kitöltött adatlap és a kötelezõ mellékletek hiánya esetén 

érvénytelen. 
• Utólagos hiánypótlásra nincs lehetõség.

A benyújtás módja

A pályázatot személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodára (Polgárok Háza, Alsó u. 3., fsz.)

vagy postai úton a Humán Irodának címezve (Polgármesteri Hivatal, Humán 
Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.), mindkét esetben egy példányban, zárt borítékban. A 
borítékra kérjük ráírni: „Kulturális Keret pályázat”. Postai úton benyújtott pályá-
zat esetén a benyújtási határidõn a postára adás idejét kell érteni.

A benyújtás határideje: az önkormányzat honlapján történõ megjelenést követõ 
30. nap.

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával az abban meghatározott dokumen-
tumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat 
benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati doku-
mentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt és az alapító 
okiratot tárgyévben csak a legelsõ pályázatához kell csatolnia.

A pályázati dokumentáció az Ügyfélszolgálati Irodán vehetõ át, vagy letölthetõ 
a www.erd.hu honlapról. 

A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása

A pályázatonként elnyerhetõ legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000,- 
Ft lehet.

A pályázatok elbírálásánál elõnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázati cél 
megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.

Aki az elmúlt három évben igényelt támogatással nem számolt el, kizárta magát 
a pályázatból.

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerzõdést köt.
A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási 

szerzõdésben meghatározott módon köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról 
szakmai beszámolót készíteni, mely benyújtásának határideje legkésõbb a pályá-
zati cél megvalósulásától számított 30. nap.

A támogatási szerzõdésben rögzített céltól eltérõ felhasználása valamint a fel-
adat teljesítésének elmaradása esetén, illetõleg ha a civil szervezet a támogatás 
igénylésekor lényeges körülményrõl, tényrõl valótlan vagy hamis adatot szol-
gáltatott, vagy a felhasználásról nem számol el, a támogatás összegét vissza kell 
fizetni.

A döntésrõl valamennyi pályázót írásban értesítjük.

 Oktatási és Mûvelõdési Bizottság

Három jubileumot is ünnepel-
nek összesen az idén a sze-
replő kórusok, illetve a zene-
kar: 15 éves a Harmónia, 30 a 
MOM Lampart Vegyeskar és 25 
éves az Érdi Kamarazenekar, 
ezért nevezhetnénk jubile-
umi hangversenynek is ezt a 

legutóbbit, a hangulat azon-
ban mindenképp ünnepi volt, 
hiszen ünnepélyesek voltak 
a mûsorszámok. Kodály Esti 
dala, Handel, Viadana, Vecchi, 
Dowland mûvei, vagy a máso-
dik részben elhangzó Vivaldi 
nagy szerzeménye, a Gloria 

címû miséje templomi han-
gulatba varázsolt bennünket. 
Ez utóbbiról Dömötör Zsuzsa 
– fél éve a Harmónia Vegyes 
Kar vezetője – mûsorvezetőként 
érdekességként elmondta, hogy 
ez a nagy mû kétszáz évig(!) 
egy olaszországi pince mélyén 
feküdt és csak a múlt század 
elején bukkant elő. Mit vesztet-
tünk volna, ha örökre eltûnik?! 
Monumentális volt, ahogy a 
két kórus félszáz taggal együtt 
énekelt az Érdi Kamarazenekar 
kíséretében, és három remek 
operai hang „erősítette” a hatást. 
Pánczél Éva alt, Cserna Ildikó 
és Simon Krisztina szopránok 
magukkal ragadták a közönsé-
get. 

Meglepő és igazi élmény volt 
a kórusmûvekben járatlanok 
számára meghallgatni Brahms 
Magyar táncok címû jól ismert 
melódiáját, kórus feldolgozás-
ban. A két kórust Dömötör 
Zsuzsa és Z. Juhász Irén vezé-
nyelte, zongorán kísért Gergely 
Virág, Kuncze Melinda és Bod-
nár Gábor. 

Sajnálhatják azok, akik nem 
jöttek el erre a szép estére, 
legyen az csupán „egyszerû” 
zenerajongó vagy zenész-, 
énektanár…

 (temesi)

Vegyeskarok és kamarazenekar hangversenye

Esti dalok, Magyar táncok és Gloria
„Vegyes”, igen rangos mûsorral rukkolt ki az érdi 
Harmónia és a MOM Lampart Vegyeskar, valamint az 
Érdi Kamarazenekar  közös hangversenyükön az Érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium dísztermében, amely 
megtelt zenebarátokkal. Az ismert kórusmûvek mel-
lett egy igazi csemege is elhangzott, a kétszáz évig 
szunnyadó – elveszett – Vivaldi-mû, a Gloria.

A három énekmûvész a Gloriában
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Mint mindig, most is az ünnepet 
megelőző napon, március 14-én 
nyílt meg a gyermekrajzokból 
összeállított, látványos kiállí-
tás, amit ezúttal Regős Ágnes, 
a pályamunkákat értékelő zsûri 
elnöke nyitott meg. Mielőtt 
azonban véleményt mondott 
volna a beérkezett gyermek-
rajzokról, Szedlacsek Emília, a 
mûvelődési központ igazgatója 
köszöntötte a kiállítás és díjki-
osztó ünnepség résztvevőit. 

A korábbi évekhez hasonló-
an, az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 166-ik évfor-
dulójára is megkötöttségek 
nélkül, kizárólag a témát meg-
adva hirdették meg a rajzpályá-
zatot. Idén Wegenast Róbert, 
Darabont Tamás és Regős Ágnes 
festőmûvészek értékelték a 
diákok munkáit és döntöttek 
a díjazásukról. Szép, de nehéz 
feladatot kellett megoldaniuk a 
pályázóknak, amikor azt kér-

ték tőlük, hogy azonosuljanak 
a 166 évvel ezelőtti, március 
15-én történt eseményekkel, és 
azokkal, akik részesei voltak 
mindennek. A tanulók más és 
más módon közelítették meg 
a témát. Volt, aki huszárokkal, 
csatákkal, ágyúkkal felszerelt 
katonákkal ábrázolta a történte-
ket. Mások a hősies küzdelmet, 
az áldozatokat is követelő ütkö-
zetet, vagy a diadalmasan lovag-
ló katonákat rajzolták, festették 
papírra, vagy azt a pillanatot, 
amikor Petőfi épp a Nemzeti 
dalt szavalja a köré gyûlt tömeg 
előtt. 

A tanulók zöme igyekezett 
korhûen ábrázolni az esemé-
nyeket, így igencsak kilógott e 
sorból az a rajz, amely látszólag 
eltért a témától. Mit kereshet 
itt a Csillagok háborúja negatív 
figurája, Darth Vader, akit egy 
haragos néni a szatyrával vág 
fejbe? – kérdezhetnénk, talán 
joggal. Regős Ágnes szerint, aki 
a rajzokat értékelve a kiállítást is 
megnyitotta, közölte: úgy tûnik, 
Darth Vader egy óriási időuta-
zást tett, ahogyan a mai diá-
kok is ugyanerre vállalkoztak, 
hiszen egy számukra igen távo-
li korszak, a 166 évvel ezelőtt 
történteket próbálták meg 
elképzelni, és megörökíteni. 
A forradalmat követő ötven évig 
magánügy volt az emlékezés, és 
csak 1927-től ünnepeljük már-
cius 15-ét, mint a forradalmat 
elindító, eseménydús napot. 
Régebben csak az iskolákban 
emlékeztek meg róla, majd a 80-
as évektől válik ki a többi ünnep 
sorából az a nap, amely a sza-
badság utáni vágyunkat is meg-
fogalmazza. Ha ez az esemény 
ma is fontos nap a számunk-
ra, akkor egyáltalán nem rossz 

elképzelés a Darth Vadert meg-
ütve rendet tevő néni, hiszen 
ez a rajz is az elnyomás és 
az elnyomó szimbólumát jele-
níti meg. A Csillagok háborúja 
negatív hőse az „elnyomó”, a 
szatyorral védekező és támadó 
néni pedig a „szabadságharcos” 
– mutatott rá a pályamunkákat 
elemezve a festőmûvész, majd 
arról is szólt, hogy egyáltalán, 
miért jó részt venni ezen a tava-
szi pályázaton. Mert élmény a 
rajzolóknak az, amit munkáik 
által átadnak nekünk, akik gyö-
nyörködünk bennünk, és elgon-
dolkodunk mindazon, amit 
látunk. A rajzok emlékeztetnek 
az áldozatokra, de a harcok-
hoz olykor győzelmi mámor is 
tartozik. Érdemes gyönyörköd-
ni a kiállított pályamûvekben, 
mert rengeteg apró részletet, 
ötletet fedezhetünk fel bennük. 
A gyermekrajzok az értelme-
zés gazdagságát mutatják, és 
új gondolatokat is ébresztenek 
bennünk, hiszen a gyermekek 
olyan őszintén és egyszerûen, a 
maguk eszközeivel tudják kife-
jezni a véleményüket!

A pályázatra beérkezett rajzo-
kat három kategóriában bírálta 
el és díjazta a zsûri. A 6–10 éves 
korosztályban első díjat nyert a 
hétéves Viszkok Botond, máso-
dik díjat érdemelt az ugyancsak 
hétéves Pétervári Sára, mind-
ketten a Kőrösi iskola tanulói, 
rajztanáruk pedig Pertsényiné 
Kosziba Ildikó. Harmadik díjas 
a kilencéves Jakab Boglárka 
a Bolyai iskolából, rajztanára 
Wolfné R. Erika.

A zsûri különdíjat ítélt Végvári 
Viktória Kamillanak (6 éves), a 
Kőrösi iskola tanulójának.

A 11-14 éves korosztály ered-
ményei: első díjas Honvári 

Huszárok, ágyúk, hõsies küzdelem és Talpra magyar

A szabadságharc gyermekrajzokon  
A legtöbben komolyan vették a feladatot; néhányan 
tanulmányaikban kutatva, a történelemkönyvek illuszt-
rációira visszaemlékezve, mások a saját képzeletere-
jükre hagyatkozva próbálták meg a saját szemükkel 
látni és láttatni az 1848. március 15-i eseményeket, 
amelyeket a szabadságharc követett. A korábbi évek-
hez hasonlóan idén is rengeteg általános iskolás és 
valamivel kevesebb középiskolás diák adta be rajzát 
a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ 1848-1849-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére hirdetett 
pályázatára. 

Bálint, 12 éves, a második díjat 
Hernádi Antal Mihálynak ítélte 
a zsûri, ő is 12 éves, és mindket-
ten a Kőrösi iskola tanulói, taná-
ruk Dudás Krisztina. Harmadik 
lett a 12 éves Bőcs Máté, a 
Gárdonyi iskola tanulója, rajz-
tanára: Szabó Ildikó.

Különdíjat kapott Fülöp Anna 
12 éves, a Kőrösi iskola diák-
ja. A zsûri úgy döntött, hogy a 
15 év feletti korosztályban az 
első két helyezést nem oszt-
ja ki, mert a pályázókat arra 
szeretnék biztatni, hogy merjék 
bátran kifejezni érzelmeiket, 
hiszen készségeik, eszközeik 
és képességeik adottak hozzá, 

csak ezúttal nem éltek velük 
kellőképpen, ezért csupán két 
harmadik díjat ítéltek oda ebben 
a korcsoportban. Ezeket a 20 
éves Horváth Klaudia, a Kós 
Károly Szakképző Iskola tanu-
lója és Günay Sevilay (17 éves), 
a Gárdonyi Általános Iskola 
és Gimnázium diákja kapta. 
Rajztanáraik: Horváth Edit és 
Szabó Ildikó. 

A z 1848-1849-es forradalom 
és szabadságharc tiszteleté-
re hirdetett pályamunkákból 
összeállított, értékes kiállítás 
április 7-éig látható a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban. 

 Bálint Edit

Színes rajzok, amelyek némelyike megmosolyogtatja, de el is gondolkod-
tatja a szemlélõt
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Regõs Ágnes festõmûvész értékelte a beérkezett munkákat, majd megnyi-
totta a kiállítást

A résztvevõk és felkészítõ tanáraik

fiatalok
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A sorsolás  szeszélye  folytán  a 
tavaszi  szezon  első  három  for-
dulójában  három  rangadó  várt 
az  érdi  csapatra.  A sikeres  rajt-
nak  köszönhetően  –  egy  dön-
tetlen és egy győzelem – tovább 
növelheti  előnyét  az  üldözői-
vel  szemben.  Jakab  Á.  eltiltás, 
Németh  G.  és  László  Cs.  sérü-
lés, valamint Papp G. munkahe-
lyi elfoglaltság miatt nem állha-
tott  Limperger  Zs.  vezetőedző 
rendelkezésére.  Ennek  ellenére 
az  elmúlt  fordulóban  mutatott 
teljesítmény alapján bízni  lehe-
tett  egy  sikeres  szereplésben. 
A hazai  csapat  egy  vereség  – 
Váctól  –  és  egy  győzelem  után 
a  harmadik  helyről,  de  győzel-
mi  kényszer  alatt  várta  az  érdi 
csapatot,  mivel  egy  vereséggel 
igencsak  messze  kerülnek  a 
dobogó második helyétől.
Az  első  perctől mindkét  csa-

pat támadólag lépett fel és nem 
is  kellett  sokat  várni  az  első 
hazai helyzetre, de Czipper Zs. 
fejesét  a  vendégvédők  blokkol-
ták. Nem maradt  válasz  nélkül 
az érdi csapat, sőt, az első lehe-
tőségét azonnal góra is váltotta. 
A 14. percben Kupi Z. baloldali 
szögletét  a  hazai  védők  között 
Csizmadia  Z.  lőtte  a  kapuba. 
0-1.  A korán  hátrányba  kerülő 
hazai  csapat  tovább  fokozta  az 
iramot, amelyben az érdi csapat 
is  partner  volt,  így  változatos, 
küzdelmes mérkőzést  láthattak 
a  nézők.  Bár  mindkét  oldalon 
adódtak  gólszerzési  lehető-
ségek,  a  védelmek  a  kapusok 
támogatásával  megakadályoz-
ták az újabb gólt.
A második  félidőben  tovább 

folytatódott  az  ádáz  küzdelem 
a  két  csapat  között.  A vecsési 
csapat  hármas  cserét  hajtott 

végre, és a frissen pályára lépő 
játékosokkal  egyre  nagyobb 
nyomás  alá  helyezték  az  érdi-
eket.  A vendégek  egyre  nehe-
zebben  tudták  megtartani  a 
labdát  és  sajnos  labdaszerzé-
sük után azt hamar el is adták. 
A nagy hazai nyomásnak a 66. 
percig  tudott  az  érdi  védelem 
ellenállni,  ekkor  egy  jobbolda-
li  beadást  Czippir  Zs.  fejelt  a 
kapuba.  1-1.  Az  egyenlítő  gól 
újabb  lendületet  adott  a  hazai 
csapatnak és most már a győz-
tes  gól  megszerzéséért  indul-
tak  rohamra.  Szerencsére  az 
érdi csapat nem roppant össze 
a  hazai  támadások  alatt,  sőt, 
kihasználva  a  vecsési  játéko-
sok  mindenáron  való  gólszer-
zési  igyekezetét,  egy  kontra 
támadással  újra  maga  javára 
fordította  a  mérkőzés  állását. 
A 73. percben Ország P. beadá-
sát Kormos E. szép mozdulattal 
emelte a kapuba. 1-2. Az újabb 
érdi  vezetés  nem  törte  meg  a 
hazaiakat,  egymás  után  vezet-
ték  veszélyes  támadásaikat  és 
Kertész F. sorozatos bravúrjaira 
is  szükség  volt  az  előny  meg-
tartásához.  A mérkőzés  hosz-
szabbítása ritkán látható hatal-
mas  tûzijátékot  hozott  az  érdi 
kapunál. Kertész F. egy percen 
belül két bravúrt is bemutatott, 
míg  Ország  P.  a  gólvonalról 
mentett. 
A hősies  küzdelem és persze 

a  két  gól  meghozta  az  ered-
ményét,  az  érdi  csapat  három 
ponttal  a  zsebében  távozott 
legnagyobb riválisa otthonából. 
A három  rangadóból  szerzett 
hét ponttal az Érd tovább növel-
te  előnyét  üldözőivel  szemben 
és  szorosan  tapad a  listavezető 
Vácra a bajnoki tabellán.

Vecsés FC –Érdi VSE  
1-2 (0-1 ) 
Vecsés, 150 néző Vezette: 
Kelemen I. Érdi VSE: Kertész F. 
– Ország P., Ebedli Z., Süveges 
G., Cservenka G. – Patkó Gy. 
(Kulin A.), Csizmadia Z., 
Kovács B., Kupi Z., Kormos E. 
– Gyurácz B. ( Makituma N.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Csizmadia Z., 
Kormos E.
Jók: Kertész F., Ország P., 
Ebedli Z.

A mérkőzés  után  a  hazaiak 
edzője  a  kimaradt  lehetőségek 
miatt  bosszankodott,  míg  az 
érdi csapat edzője a csapat ere-
jét emelte ki.
Urbán Flórián (Vecsés):
–  A futball  egy  óriási 

mûvészet.  Két  kapura  lövéssel 
három pontot lehet szerezni. Mi 
tíz helyzetből csak egyszer tud-
tunk  betalálni.  Ha  eredménye-
sebbek  akarunk  lenni  a  kapu 
előtt,  sokkal  koncentráltabban 
kell játszanunk.
Limperger Zsolt(Érd): 
– Nagyon küzdelmes, NB  III-

as  színvonalú mérkőzést  vívott 
a  két  csapat.  A Vecsés  a máso-
dik félidőben mindent egy lapra 
feltéve  támadott  és  sikerült  is 
egyenlítenie.  De  erre  még  tud-
tunk  reagálni  és  megszereztük 
a győztes találatot, ami a csapat 
erejét mutatja.
A 19.  fordulóban,  március 

22-én  szombaton  három  óra-
kor  a  Hévízgyörki  SC  csapa-
tát  fogadják  az  érdiek  az  Ercsi 
úti  sportpályán,  majd  március 
30-án,  vasárnap  a  Kisnémedi 
MSE ellen  vendégként  lépnek 
pályára.
  Harmat Jenő

Egy gyermek születése alaposan 
átszervezi egy ifjú házaspár éle-
tét. A kismama kezdetben öröm-
mel tölti minden percét a csecse-
mővel, de egy idő után, amikor 
már  kevesebb  teendője  akad  a 
babával,  és  egyre  hosszabbak 
az  „üres  órák”,  a  kisgyerekes 
édesanya is vágyik a társaságra, 
egy kis kikapcsolódásra. Erre a 
legalkalmasabbak azok a foglal-
kozások,  amelyeken  a  gyerme-
kükkel  együtt  vehetnek  részt, 
ráadásul hozzájuk hasonló szü-
lőkkel és kicsinyeikkel közösen 
is  eltölthetik  a  szabadidejüket. 
Ez azért előnyös, mert nemcsak 
ők,  hanem  a  csöppségek  is  jó 
társaságban  vannak,  miközben 
hozzászoknak  a  közösséghez. 
Ilyen ideális helyet keresve sem 
találnának jobbat, mint a Szepes 
Gyula  Mûvelődési  Központban 
mûködő  Bukfenc  babatorna. 
Noha  több  éve  látogatható, 
biztosan  vannak  olyan  kisgyer-
mekes  szülők,  akik  még  nem 
hallottak  róla.  Pedig  ha  a  kis-
mamák  keresik  a  lehetőséget, 
hogy  ne  csak  „kimozduljanak” 
otthonról,  hanem  tartalmasan 
is töltsék el ezt az időt, minden-
képpen érdemes kipróbálniuk a 
Bukfencet,  amely  anyukáknak 
és  csemetéiknek egyaránt kivá-
ló kikapcsolódást nyújt. 
A babatornát  Marosiné  Eng-

ler  Edit  vezeti  a  Szepes  Gyula 
Mûvelődési Központban. A fog-
lalkozások  minden  pénteken 
fél  tízkor  kezdődnek.  Egy  és 
három  év  közötti  kicsinyeket 
várnak,  akik  a  szülővel  együtt 
vehetnek részt a játékos, értelmi 
és  fizikai  képességeiknek meg-
felelő,  mozgásfejlesztő  órán. 
Nagyon  sok  mondóka,  dalocs-
ka  is  elhangzik,  de  a  hangsúly 
mégis a mozgásfejlesztésen van, 
amelynek során a babák életko-
rát és lehetőségeit is figyelembe 
kell  venni.  Olyan  játékokban 
vehetnek  részt  a  kicsik,  ami 
főként  a  mozgás  koordinálásá-
ban,  a  térérzékelés  a  ritmusér-
zék  fejlesztésében  segít,  gya-
korlatilag  észrevétlenül,  hiszen 
az egész csak egy érdekes játék 
számukra,  sok  résztvevővel  és 
rengeteg  színes,  fejlesztő  esz-
közzel.  Marosiné  Engler  Edit 
gondoskodik róla, hogy a mon-
dókák és a dalocskák a  ritmus-
érzékük fejlesztését is szolgálja. 
Vannak olyan gyakorlatok, ame-
lyeket  édesanyjuk  ölében  ülve 
végezhetnek,  máskor  önállóan 
mozognak,  és  játék  közben  a 
saját  koruknak megfelelő,  apró 
gimnasztikai  mozdulatokat  is 
gyakorolnak, ami segíti a helyes 
testtartásukat,  miközben  jól 
érzik  magukat  a  saját  korosz-
tályuk  társaságában. A Bukfenc 
babatornának  köszönhetően 
később,  amikor  eljön  az  ideje, 

könnyebben  beilleszkednek  az 
óvodába,  hiszen  ekkor  már  az 
ottani  foglalkozások  vagy  más 
gyermekek  jelenléte  nem  lesz 
újdonság  a  csöppségek  számá-
ra, így az önbizalmuk is megnő, 
és kezdetben sem lesznek félén-
kek az óvodai csoportban. 
Az  apróságok  láthatóan  jól 

érzik magukat a családias han-
gulatú  közösségben,  és  saját 
képességeiknek  megfelelően, 
mindannyian igyekeznek beka-
csolódni  a  játékos  testmozgás-

ba. Azokkal, akik rendszeresen 
járnak  Bukfenc  babatornára, 
igazi  közösség  alakul  ki,  mert 
nemcsak a csöppségek, hanem 
az  anyukák  is  jó  barátságba 
kerülnek  egymással,  így  meg 
tudják  beszélni  apró-cseprő 
dolgaikat  is,  és  ha  szükséges, 
tanácsokat  is  adhatnak  egy-
másnak.  A babatorna  minden 
pénteken délelőtt fél tíztől várja 
az  egy  és  három  év  közötti 
apróságokat.
  Bálint Edit

Vecsés FC – Érdi VSE 1-2 (0-1)

Gyõzelem a rangadón

A zöld mezben 12-es számmal játszó Kormos E. szerezte a csapat gyõztes gólját 
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Bukfenc babatorna a mûvelõdési központban 

Játékos testmozgás kicsinyeknek

A kicsinyek és az anyukák együtt kapcsolódnak be játékos feladatok meg-
oldásába
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A közös „zenélés” a ritmusérzék fejlesztését szolgálja

Marosiné Engler Edit, a Bukfenc babatorna vezetõje mondókákkal, gyer-
mekdalokkal is színesíti a foglalkozásokat

mozaik

Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Érdi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola 2014. március 25-én, 
kedden 12:00-től 18:00 óráig zenei meghallgatást 
tart a 2014/2015-ös tanévben, emelt szintű ének-
zenei oktatásra jelentkező, leendő első osztályos 
tanulók részére. Szeretettel várjuk Önt és gyerme-
két 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

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 - kézműves 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 

„Iskolakóstolgató” 
az Érdligeti Általános Iskolában 

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden iskolába készülő 
nagycsoportos óvodás kisgyermeket és szüleit 
iskola-előkészítő foglalkozásunkra:

2014. április 4-én 16.30-17.30-ig

Téma: sport, testnevelés
Váltócipő és váltóruha szükséges!
Helyszín: Érdligeti Általános Iskola
2030 Érd, Diósdi u. 95-99.

Vargáné Balogh Erika igazgató
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Az utóbbi időszak eseményei‑
ről az egyesület vezetőedzőjét, 
Plagányi Zsoltot kérdeztük.

– Az egy évvel korábban készí-
tett interjúban arról is beszélt, 
hogy milyen hihetetlenül erős 
volt akkor a mezőny Berlinben. 
Gondolom, az idén sem a gyen-
gék érkeztek az International 
Sport Meeting elnevezésû ver-
senyre…

– Olyan mezőny gyûlt össze, 
amely a párját ritkítja. Ha csu‑
pán számadatokat sorolok: két‑
száznál több egyesület, mintegy 
1500 úszója szállt vízbe, ami 
olyan indulói szám, hogy már 
a lebonyolítás előtt is kalapot 
kell emelni.

– Hogyan tudták megoldani 
ezt, mert feltételezhetően egy 
medencében úsztak a fiatalok.

– Egyben, ez azonban „dol‑
gozott” reggeltől estig. A mi 
életünk is arról szólt, hogy 
egész nap az uszodában 
voltunk.  Akik továbbléptek 
a délutáni futamokba, azok a 
délelőtti versenyszámuk után 
visszamentek pihenni a szállo‑
dába. Jómagam azonban egész 
nap ott voltam. Azzal, hogy 
elfáradtam, nem is volt baj, 
azonban az, hogy egész nap a 
medence partján voltam, sokat 
kivett belőlem is. Ez persze 
nem panasz, mert úszni men‑
tünk.

– Ha ön elfáradt, akkor képze-
lem, milyen nehéz lehetett ez az 
erőltetett menet az úszóknak.

– Õket sem kellett ringatni 
esténként… Képzelje el, ami‑
kor egy‑egy versenyszámban 
korosztályonként 150 induló 
nevez!  Mindegy, sokkal inkább 
öröm ez, mint gond, mert jelzi, 
hogy az úszás mennyire komoly 
és népszerû sportág szerte a 
világon. Ott voltak a legerősebb 
európai nemzetek, például a 
franciák, a svédek, a lengye‑
lek, az angolok, az oroszok, az 
olaszok és persze a házigazda 
németek is.

– Milyen eredményekkel utaz-
hattak haza az érdi úszók?

– A lehető legjobbakkal, mert 
ebben a kőkemény mezőnyben 
hatszor is dobogóra állhattak. 
A legeredményesebb Tekaeur 
Márk volt, aki a 200 pillangón 
és az 50 háton is elsőként ért 
célba, pedig nem igazán kezdő‑
dött jól a számára a verseny.

– Mi történt?
– Az első indulásakor, a 100 

pillangón kiugrott, kizárták. 
Ezután azonban tökéleteset 
nyújtott, koncentráltan verseny‑
zett. Sok van ebben a fiúban.

– A többiek?
– Kovács Norbert 100 háton 

és 200 háton lett második, míg 
Márk 100 háton, Benedek pedig 

50 háton állhatott fel a dobo‑
gó harmadik fokára, s kapott 
bronzérmet.

– Tehát ők ketten voltak a 
„zászlóshajók” Berlinben, de 
hogyan szerepeltek a többiek?

– Õk is alaposan kiúszták 
magukat, s amikor azt mon‑
dom, hogy az ötödik, a kilen‑
cedik, illetve a tízedik helyen 
végeztek, akkor kalkulálni kell 
azzal, amit az előbb mond‑
tam. Százötven körüli mező‑
nyök voltak, nem is akármilyen 
képességû fiatalokkal. Jánosi 
Kristóf az 50 gyorson lett ötö‑
dik, Tóth Lili  az 50 mellen érte 
el a kilencedik időt, 100 mellen 
pedig a tizedik lett. Az eredmé‑
nyek, a helyezések önmagukért 
beszélnek, s dicséri a téli hóna‑
pokban elvégzett munkájukat.

– Gondolom, ilyen szuperme-
zőnyt nem valamiféle nevesincs 
uszodában rendeztek.

– A verseny színhelyéről 
csak szuperlatívuszokban lehet 
beszélni. Maga az uszoda föld 
alá süllyesztett volt, s olyan 
csúcstechnikával fölszerelt, 
amin csak ámultunk. Tízpályás 
medence, s olyan körülmé‑
nyek, amelyek a legjobbaknak 
járnak.

– Vélhetően a berlini indu-
lók közül nem egy a jövőben a 
csúcsversenyeken is megmutatja 
majd a tudását.

– Remélem, a mi érdi úszóink 
is helyet kapnak közöttük, mert 
akik részt vehettek ezen a gálán, 
azoknak örök élményt adhatott. 
Az említett négy érdi úszón 
kívül Botos Tamás és Bodnár 
Eszter is ott volt Berlinben.

– E csúcstalálkozó mellett 
némileg a háttérbe szorult a 
diákolimpia kecskeméti orszá-
gos döntője…

– Pedig itt is szép sikereket 
értünk el. Egyéniben Milák 
Kristóf harmadik lett 100 háton, 
a fiú csapatversenyek során 
pedig arany is jutott nekünk, 
mégpedig kitûnő idővel, ráa‑
dásul 50 méteres medencében. 
A Németh Nándor, Iváncsics 
Balázs, Milák Kristóf, Molnár 
Bence összeállítású 4x50 méte‑
res gyorsváltó nagy fölénnyel 
nyert, s lett diákolimpiai baj‑
nok. A Girsik Mónika, Szklenár 
Flóra, Édes Enikő, Girsik Tímea 
összeállítású 4x50‑es gyorsvál‑
tónk pedig az ötödik helyen 
végzett.

– Ennyit a magunk mögött 
hagyott versenyekről, de milyen 
lesz, s hol, a folytatás?

– Hogy milyen lesz, azt már 
most elárulhatom: ugyanolyan 
nehéz, mint eddig. Március 
közepétől Balatonfûzfőn edző‑
táborozom Kovács Benedekkel, 
Tekauer Márkkal és Beliczai 
Bórával, majd következnek a 
versenyek. Március 22‑én az 
Aranyhomok Kupa, ezt köve‑
tően a Budapest Kupa, majd  a 
hónap utolsó hétvégéjén a hód‑
mezővásárhelyi országos vidék 
bajnokság, végezetül pedig az 
április végi Arany Üst Kupa 
Dunaújvárosban, valamint a 
Budapest‑bajnokság.

– Arra akár fogadást is lehetne 
kötni, hogy nem fogja megunni 
a családja.

– Annál jobban örülnek majd, 
amikor hazajövök…

 Róth Ferenc

Érdi éremesõ a berlini szuperuszodában és Kecskeméten

A dobogóról nézhették a világot
A hosszú és kemény alapozás után – vagy inkább köz-
ben – Németország fõvárosában, Berlinben szerepel-
tek az érdi úszók. Hat fiatal szállt vízbe, s szerzett hat 
dobogós helyezést. Tekauer Márk például két arannyal 
utazhatott haza. 

Tekauer Márk két elsõséget szerzett a berlini szuperversenyen

sport

1.   A hallásproblémák 
mindannyiunkat érintenek

A megnövekedett környezeti zajok, a 
módosult zenehallgatási szokások (iPod-
ok, mp3 lejátszók), a zajos munkahelye-
ken a hallásvédelem gyakorta előforduló 
teljes hiánya mellett a hallószervek ter-
mészetes úton történő elöregedése sem 
kímél bennünket. Előbb-utóbb valami-
lyen mértékben mindannyian érintettek 
leszünk, vagy már érintettek is vagyunk. 
A kérdés inkább az, hogy kinél mikor 
jön el az a pillanat, amikor bejelent-
kezik hallásvizsgálatra egy Amplifon 
Hallásközpontba.

2.  Hallásvizsgálatot hallásközpontban 
érdemes elvégeztetni

Sokszor előfordul, hogy háziorvosi rende-
lőkben mobil műszerekkel hallásszűrést 
végeznek különböző hallókészülék forgal-
mazók. Ez hasonlóan elfogadhatatlan és 
szakmai képtelenség, mintha félhomály-
ban vagy sötétben akarnánk látásvizsgála-
tot csinálni. A hallásvizsgálathoz ugyanis 
csend kell, ami a hallásközpontokban a 
speciálisan, kifejezetten erre a célra kiala-
kított hangszigetelt vizsgálókabin biztosít. 
Az utcazaj, a padló kopogása vagy más 
zavaró tényezők teljesen elferdíthetik a 
mérések eredményét. Így pedig nem lehet 
pontos képet kapni, legjobb esetben is 
csak tájékoztató jellegűek a kapott adatok, 
ami akár téves terápiához is vezethet. Ne 
hagyja magát becsapni!

3. A hallásvizsgálat
    teljes mértékben ingyenes
Ez azt jelenti, hogy a hallásvizsgálat Önnek 
valóban nem kerül egyetlen forintjába sem, 
azaz Önnek nem kell a helyszínen fizetnie 
érte, valamint a vizsgálatot végző Amplifon 
Hallásközpontok sem számolnak el ponto-
kat a Társadalombiztosítási Pénztár felé. 

4. A hallásvizsgálat fájdalommentes
A vizsgálatok teljesen fájdalommentesek. Az 
anamnézis felvétele után a hallójárat ellenőr-
zése, majd maga a hallásvizsgálat következik, 
aminek célja, hogy a hallásspecialisták segít-
ségével megtalálják azt a legkisebb intenzitá-
sú hangot, amelyet Ön már éppen meghall. 
A következő lépésekben pedig jelezni kell, 
hogy melyek azok a legerősebb hangok, 
amiket Ön még tolerál, mennyire hallja meg 
a beszédet, és mennyire sikerül megértenie 
azt. A hallásvizsgálat tehát teljeskörű, és csu-
pán 25-30 percet vesz igénybe.

5.   A hallásvizsgálatra  
nem kell órákat várni

Az úgynevezett előjegyzési rendszernek 
köszönhetően minden hallásvizsgálat előre 
megbeszélt időpontban történik. Önnek csu-
pán a cikk mellett található hirdetésben 
szereplő telefonszámot kell felhívnia, és 
az Amplifon Hallásközpont munkatársaival 
közösen egyeztetnek egy Önnek megfelelő 
időpontot. A más egészségügyi intézmények-
ben általános, sokszor órákig tartó, bosszantó 
várakozás így teljesen kiküszöbölhető.  

5 ok, ami miatt érdemes 
hallásvizsgálatra elmenni
Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes hallásvizsgálat kampányának 
apropóján lapunk összeválogatta azokat a legfontosabb szempon-
tokat, ami miatt érdemes és fontos hallásvizsgálatra elmenni. Nem 
mindegy ugyanis, hogy hova jelentkezünk be szűrésre!
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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

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. 

017 ÍZELÍTŐ ZEMPLÉN SZÉPSÉGEIBŐL

Akciós ár:
23.090 Ft

Listaár: 
46.180 Ft

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

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

112 NYÁRI PIHENÉS A FESTŐI SZÉPSÉGŰ HÉVÍZEN

Akciós ár:
45.450 Ft

Listaár: 
90.900 Ft

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

4 nap/3 éj/2 fő, 
félpanziós ellátással. 
Felejtsen el mindent 
és élvezze a jól 
megérdemelt 
pihenését!

A csomag tartalma:

-

gyógyvizes medence, 

Érvényes: 2014.04.01. és 2014.05.31. között,
kivétel péntek és szombat éjszaka

5 nap
/ 4 éjTavaszi pihenés

és gyógyulás
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ABLAK-AJTÓ

ÁLLÁS

Szakmájában dolgozni akaró autófényezõt kere-
sünk, hosszú távú bejelentett munkára, veterán 
felújítással foglalkozó cég számára, Csepelen. 
Jelentkezés veteranfenyezo@gmail.com e-mailben 
szakmai elõélet leírással és fizetési igénnyel.

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

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

Érdi telephelyre AWI hegesztõt keresünk alumí-
nium állvány gyártásához. Érd:8-16 óra között T:06 
20 319 2996

Építõipari cég keres kõmûves szakembert. T:06 
20 493 8387

ÁLLATORVOS

ANTIK-RÉGISÉG

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS











EGÉSZSÉG

FELVÁSÁRLÁS

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

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GUMISZERVIZ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

IDÕSEK OTTHONA

Nyugdíjasoknak: Budapesten és környékén 
kínálunk idõs otthoni elhelyezéseket számos szín-
vonalas szolgáltatással, esetleges ingatlanbeszámí-
tással. t:06303307784

INGATLAN

Budapest III., Törökkõ utca., 626 nm-es telken, 
140.00 nm-es, mûhely kiadó. Földszinti Ár: 1600 
Ft/hó/m?. +36302228960    
www.ingatlan.com/20634552

XXII. kerületben, Rózsakerten, 3 lakóhelyiséges, 
franciaerkélyes, felújított lakás akciós áron eladó! 
Irányár: 10.400.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. kerületben panorámás telken újszerû 54 
m²-es ház, gáz-cirkóval ellátva tulajdonostól eladó. 
Iár:11,2 M Ft T:06 30 214 0262

Eladó Érden a Rotunda házban kb. 70 m² 2 
szobás 2. emeleti lakás, lift van, garázs bérelhetõ, 
iár: 15,7 M Ft. T:06 30 688 8323

Eladó Siófok Fürdõtelepen 75 N-öles telken 25 
m² faház összközmûves, tóhoz, gyógyfürdõhöz 
közel. T:20 9392 042

Eladó Érden régi építésû ház dupla telken 1185 
m² iár:egyben 16,5 M Ft, külön: 7,5-9 M Ft. T:06 
20 493 4250

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

Érd központban két szobás I. emeleti 57 m² 
lakás eladó 11 M Ft, csere is érdekel. T:06 23 
369 172

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

JÁRMÛ

KERT

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

Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, bozótír-
tás, kerítés építése, javitása. Térkövezés- betonozási 
munkák. Tel: 061781-4021, 06 70 547-2584

Szakképzett kertész vállal metszést, permete-
zést, ásást, rotációs kapálást, fakivágást szállítás-
sal, egész éves kertfenntartást. T:06 20 252 3937

Ház körüli munkát vállalok: ásást, kapálást, 
gyomlálást, bozótirtást, rotációs kapálást, kisebb 
javításokat. T:06 70 625 7580

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



































KIADÓ

Egy káros szenvedélytõl mentes idõsebb férfi-
nek albérlet kiadó, havi 15 E Ft+ némi ház körüli 
segítségért. Nõ is jelentkezhet. T:06 23 367 590

Parkváros: 2 szobás cirkófûtés, új nyílászárók, 
el. kapu, fed. gk.tároló 65 E Ft+rezsi+2x kaució. 
T:20 5289123

Érdligeten családi házban külön bejáratú lakás, 
1-2 személy részére kiadó, 40 E Ft+rezsi. T:06 
30 986 2902

Kiadó egy szobás 35 m² lakás külön mérõkkel 
40 E Ft+rezsi+1 hó kaució. T:0670 578 5696, 
0670 326 1809

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

Külön bejárattal rendelkezõ albérlet kiadó. T:06 
70 536 6779

KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közlekedéssel 
ügyfeleink részére a belvárosban (I-XIV. kerüle-
tekben). Hívja a 70-627-3425 számot és segítünk 
gyorsan kiadni lakását!

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

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

















KÖNYVELÉS

KÖZÖS KÉPVISELET

Közös képviselet vállalja társasházak kezelését, 
naprakész könyvelését, 24 órás mûszaki felügye-
letét korrekt áron. Ajánlatkérés: 06706010547-
06706320313 www.eriser.hu

LAKÁSFELÚJÍTÁS

Teljes LAKÁSFELÚJÍTÁS, gipszkartonozás, rej-
tett világítás kiépítése, tetõterek beépítése, festés, 
burkolás, térkövezés INGYENES 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

Fiatal, megbízható, nem dohányzó hölgy takarí-
tást vállal reális áron. T:06 20 457 1788

Heti takarítást, ablaktisztítást vállalok hétvégén 
is. T:06 23 372 505, 06 70 385 8633

OKTATÁS

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

MATEMATIKA és FIZIKA korrepetálás. T:06 23 
378 077, 06 30 566 4456

ROBOGÓ

Nagy testû robogó príma állapotban, rendszá-
mozható, sürgõsen eladó. T:06 20 920 4261

SZABÓ

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

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



















SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

Szobafestés, mázolás, tapétázás, kisebb mun-
kát is vállalok, reális áron. T:06 20 967 2221

SZOLGÁLTATÁS

Vállalok kõmûves munkákat, házépítést, 
lakásfelújítást, burkolást, festést, hõszigetelést, 
tetõkészítést, javítást. T:06 70 601 3252

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

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

TÁRSKERESÕ

TELEK

Bagoly utcában 980 N-öles telek, rajta faházzal, 
összközmûvel tulajdonostól eladó. T:06 20 527 8980

Érden a Bagoly utcában 500 N-öles saroktelek, 
aszfaltos utcában eladó: 11 M Ft. T:06 70 256 1885

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

TV JAVÍTÁS















TÛZIFA

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS

Vízszerelés és csatornabekötés reális áron a hét 
minden napján. T:06 30 588 3870

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap, szifon, wc-tar-
tály, radiátor, elzáró csere javítás mosó és mosoga-
tógép bekötés. Fürdõszobák teljeskörû kivitelezése 
06 70 642 75 26





AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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Egyik csapat számára sem volt 
feledhetetlen a bajnoki alap-
szakasz, sem az ÉRD, sem az 
FTC nem tekinthet vissza a 
közelmúltra a legszebb emlé-
kekkel. A narancssárgák egy 
végig feszült derbit vívtak és 
vesztettek el a harmadik helyért 
a Dunaújváros ellen, így a kupa-
negyeddöntő nem egy marato-
ni FTC elleni meccsdömping 
első állomása volt. Szabó Edina 
csapata a lehetetlenért indul-
hat majd el a Győrrel szemben, 
ugyanis az ETO érkezik Érdre a 
bajnoki elődöntőben. A Rába-
partiak közben a Budapesten 
rendezett Bajnokok Ligája 
Final 4-on is érdekeltek lesz-
nek, közel kerültek egy sport-
történelmi sikerhez, egyúttal a 
címvédéshez. A fővárosiak háza 
táján is meglehetősen furcsa 
dolgok történtek. A Viborg ellen 
búcsúztak a KEK-től, két telje-
sen ellentétes mérkőzés után. 
A dániai kiütést az Elek Gyula 
Arénában kis híján sikerült sem-
missé tenni, ám végül a búcsú 
lett osztályrészük. Derült égből 
villámcsapásként aztán Zácsik 
Szandra is bejelentette, hogy a 
nyáron lezár egy korszakot az 
életében, válogatott kézilabdá-
zó párjával, Szöllősi Szabolccsal 
összeházasodnak és gyerme-
ket terveznek, amibe, úgy néz 
ki, a játék már nem fér bele. 

A zöld-fehérek aztán az alap-
szakasz utolsó meccseként egy 
roppant izzadtságszagú mér-
kőzést kerekítettek a Fehérvár 
KC ellen, amit végül minimális 
különbséggel abszolváltak, és a 
Dunaújváros ellen folytathatják 
majd az elődöntőben.

Tomori Zsuzsanna harcolt 
ki kezdésként büntetőt, amit 
Nerea Pena másodszorra tudott 
kihasználni. Válaszként jött 
Bognár Barbara találata, vala-
mint Janurik Kinga védése, 
ami megadta az esélyt, hogy 
Triscsuk Krisztina hetesből az 
ÉRD oldalára billentse a mérleg 
nyelvét. Az érdiek ötöse ezzel 
kezdte meg magánszámát, ami 
további megannyi emlékeze-
tes momentumot hozott. Még 
tíz perc sem telt el, amikor a 
vendégek védelmének egyik 
oszlopa, Cifra Anita másodszor 
részesült kétperces kiállítás-
ban, ami aggasztó lehetett Elek 
Gábor számára. Nem csak ez 
nyugtalaníthatta a fővárosiak 
mesterét, hanem az is, hogy az 
ÉRD abszolút versenyben volt 
a neves ellenféllel szemben. 
Schatzl Nadine juttatta ismét 
átmeneti vezetéshez együttesét, 
amire Nerea Pena válaszolt, ám 
ezúttal Szvetlana Gridnyevának 
nem adott esélyt a büntetőnél. 
Triscsuk Krisztina már harma-
dik gólját szerezte, azonban 

ezután Fradi-pillanatok követ-
keztek. Szucsánszki Zita előbb 
egyenlített, majd Vérten Orsolya 
kezdte el építeni a népligetiek 
előnyét. A félidő derekán is két-
gólos differencia virított az ered-
ményjelzőn a vendégek javára, 
8-6-os állásnál kis tanácstalan-
ság és bizonytalanság miatt 
Szabó Edina kért időt. Triscsuk 
Krisztina ismét előállt, de sem 
Szucsánszki Zita, sem Laura 
Steinbach nem hagyta csökken-
ni a különbséget. A szünethez 
közeledve azonban az ÉRD jött 
lendületbe, Kovács Anna előbb 
egy hatalmas átlövésgóllal, majd 
egy betöréssel jelezte, semmi 
sincs még lefutva, ismét egyen-
lő volt az állás. Szamoránsky 
Piroska és Triscsuk Krisztina 
gyors gólváltása után aztán 11-
11-nél hosszú percekre befa-
gyott az eredmény. A felek az 
utolsó szûk két percre hagytak 
még három találatot, ebből ket-
tőt szereztek a zöld-fehérek, a 
legutolsót Nerea Pena időn túli 
büntetőből.

Sokba került az érdieknek, 
hogy nem sikerült átvenniük 
a vezetést – főleg lélektanilag. 
Az FTC sokkal jobban kezd-
te a második félidőt, öt perc 
alatt megnégyszerezte előnyét. 
A kapusteljesítmények hagytak 
kívánnivalót maguk után, mind-
két tréner cserélgette is őket, 

amíg Alena Abramovics való-
ban védett, amit csapattársai ki 
is használtak. Schatzl Nadine 
és Szara Vukcsevics hidegvér-
rel értékesítette lehetőségeit, 
amire óriási szüksége volt csa-
patának. Később azonban kide-
rült, mindez csak fellángolás 
volt, ugyanis Tomori Zsuzsanna 
villámgyorsan visszaállította 
a négygólos fővárosi vezetést. 
Oguntoye Viktória nem tudta 
hozzátenni a maga részét, így 
Janurik Kinga pár perc eltel-
tével visszafoglalta helyét. Az 
érdi támadások is nélkülözték 
a könnyedséget és ötletességet, 
így a Fradi egyre magabiztosab-
ban vezetett. Bognár Barbara 
törte meg az egyhangúságot, 
visszacsempészve némi izgal-
mat a meccsbe, majd Schatzl 
Nadine góljával kapaszkodott 
az ÉRD. Az első félidőben hibá-
ra képtelen Triscsuk Krisztina 
már nem tudott hasonló haté-
konysággal tüzelni, bár helyére 
lépett Klivinyi Kinga. Továbbra 
is tisztes távolságból közelítettek 
a hazaiak, Elek Gábor csapata 
pont akkor lódult meg, amikor a 
legjobban kellett. Nyilvánvalóan 
erre a hajrában volt szükség 
leginkább, és a frissen pályára 
lépő Szarka Adrienn gyakorlati-
lag el is döntötte a továbbjutást. 
Hiába a kilátástalan helyzet és 
a 28-21-es zöld-fehér előny, az 
érdiek nem adták fel. Klivinyi 
Kinga bármibe fogott, arannyá 
változtatta. A bajnoki ezüstér-
mes valószínûleg túl gyorsan 
megnyugodott, pontatlansá-
gok és eladott labdák miatt pár 
momentum alatt szinte megfele-
ződött a vezetése. Nagyon izgal-
massá válhatott volna az utolsó 
öt perc, ám a meccs egyik érdi 
hőse, Klivinyi Kinga a lécre pat-
tintotta a büntetőjét. Gyorsan 
javította hibáját a balátlövő, aki 
a szélen is feltalálta magát, sőt 
emberhátrányból volt eredmé-
nyes. A meccslabda végül Nerea 
Pena kezébe került, aki hetesből 
ejtette át Szvetlana Gridnyevát, 
így pedig már hivatalosan is 
eldőlt a továbbjutás.

Az ÉRD derekasan küzdött, 
és egy félidőn keresztül való-
ban szorongatta a zöld-fehére-
ket, akik azonban a második 
játékrészben éltek az esélyeik-
kel, reálisan már nem enged-
ték vissza a narancssárgákat 
a meccsbe és így bejutottak 

ÉRD – FTC-Rail Cargo Hungaria 29-31 (12-13)

Csak egy félidõn át élt  
az érdi remény

a Magyar Kupa legjobb négy 
együttese közé.

ÉRD – FTC-Rail Cargo 
Hungaria 29-31 (12-13)
Érd, Városi Sportcsarnok, 1800 
néző
Játékvezetők: Dobrovits Csaba, 
dr. Tájok Péter
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Török 
Petra, Schatzl Nadine 4, 
Triscsuk Krisztina 10 (5), 
Kovács Anna 3, Szara 
Vukcsevics 1, Szekeres Klára, 
Kisfaludy Anett, Klivinyi Kinga 
8, Oláh Nóra, Alja Koren, 
Bognár Barbara 3, Mester Nóra
Vezetőedző: Szabó Edina
FTC: Szikora Melinda, Alena 
Abramovics (kapusok), Zácsik 
Szandra, Cifra Anita, Szarka 
Adrienn 2, Vérten Orsolya 2, 
Szucsánszki Zita 6, Mészáros 
Rea Réka 2, Such Nelli, Laura 
Steinbach 1, Kovacsicz Mónika 

4, Tomori Zsuzsanna 6, Nerea 
Pena 7 (3), Szekerczés Luca, 
Szamoránsky Piroska 1, Bárdi 
Virginia
Vezetőedző: Elek Gábor
Hétméteresek: 7/5, ill. 4/3
Kiállítások: 4, ill. 12 perc

A Magyar Kupa negyeddön
tőinek további eredményei:
Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC – Dunaújvárosi 
Kohász KA 29-23 (19-13)
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– DVSC-TVP 29-21 (14-9)

A Fehérvár KC-Győri Audi 
ETO KC mérkőzést később ren-
dezik.

Az ÉRD legközelebb közel 
három hét múlva lép pályára 
a bajnoki elődöntő első össze-
csapásán. A Győri Audi ETO 
KC elleni mérkőzést április 9-re 
tûzték ki, ám a pontos kezdési 
időpont még nem dőlt el.

 Szarka András

Triscsuk Krisztinának az elsõ félidõben nem volt rossz megoldása

Amikor ezt a mozdulatot látták, retteghettek a zöld-fehér kapusok - Klivinyi 
Kinga nyolc gólig jutott

Bognár Barbara ugyan túljutott Tomori Zsuzsannán, az FTC azonban most 
túl erõs volt az Érdnek


