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Fejlesztési tervek
Állami forrásból új tornatermet kaphat az Érdi 
Vörösmarty  Mihály Gimnázium.

2

Könyvek a kávéházban
Harminc kötetbõl álló könyvsarkot adtak át  
a közönségnek a Központi Kávéházban. 

5

Újabb négy év

Ez nehéz négy év lesz; tovább kell szolgálnunk és erõsítenünk a választók bizalmát 
– fogalmazott Aradszki András országgyûlési képviselõ a múlt pénteken tartott 
mandátumátadási ünnepségen. A politikus azt is hangsúlyozta: az önkormányzati 
választáson azokat a jelölteket támogatja majd, akik településük fejlesztését, a 
lakosok életkörülményeinek javítását tekintik elsõdlegesnek.  3. oldal

Érdi veterán világbajnok 
Március utolsó heté-
ben rendezték meg 
a Syma csarnokban 
a veterán atléták fe-
dettpályás világbaj-
nokságát, amelyen a 
magyarok 56 érmet, 
köztük 19 aranyat 
szereztek. Az M55-ös, 
vagyis az 55 év fe-
lettiek kategóriájában 
indult az érdi Bodnár 
Gábor kétszer is do-
bogóra állhatott.   
 13. oldal

Színes gálamûsor

Negyedik alkalommal rendezte meg az Érdi Batthyány 
Általános Iskolai Sportiskola az osztályok bemutatkozó 
gálamûsorát, „Mi is tudunk” címmel. A gyerekek ez al-
kalommal nem a lexikális tudásukról, illetve a tanórán 
elsajátított anyagról adtak számot, hanem azt mutatták 
be a nézõknek – azaz a szüleiknek és a tanári karnak 
– hogyan tudnak táncolni, énekelni, tollasozni, tornázni, 
együtt az osztálytársakkal. 9. oldal

Szakmai nap
Bemutató órákat tarottak különleges eszkö-
zökkel a Kõrösi Csoma Általános Iskolában.

9

Küzdelmes vereség
Bátor játékkal búcsúzott az ÉRD női kézilab-
da csapata az elődöntőtől.

16

Poly-Art 
bemutató

A csaknem húsz évvel 
ezelõtt megfogalmazott 
célkitûzésekhez töret-
lenül igazodva, a Poly-
Art április elején három 
szerzõt bemutató pódium 
estjére várta az alapít-
ványhoz tartozó alkotó-
kat és mindazokat, akik 
kedvelik a mûvészetet, 
ezen belül a verseket és 
a képzõmûvészeti alkotá-
sokat. 7. oldal

Versekhez  
rajzoltak

Zsúfolásig megtelt a Gyer-
mekkönyvtár olvasóterme 
április 11-én, annyi díjazott 
diák és kísérõ pedagógus 
jött el a hagyományos költé-
szet napi rajzpályázat ered-
ményhirdetésére. A Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára 26 év-
vel ezelõtt hirdette meg 
elõször a rajzversenyt, 
amelyre kortárs költõk 
verseinek illusztrációját 
várták.  4. oldal

Részletek az Ascent Hallásszalonokban. Érd, Budai út 28. (06 23) 362 351 
II. X., Kőrösi Csoma S. út 40. (06 1) 261 1909
XI. XX., Kossuth Lajos u. 31/A. (06 1) 283 3356



feladatok között pedig gondos 
mérlegelést. 

– Elindult egy kedvező folya-
mat: munkahelyek jönnek létre, 
ipari nagyadózók költöznek a 
városba. Prosperáló gazdaság 
mellett az érdi 160-200 hektárnyi 
szabad gazdaságfejlesztési terü-
let alkalmas lesz körülbelül 15 
ezer munkahely befogadására. 
Ez nem megy egyik pillanatról a 
másikra, de azt már most látni, 
hogy nő az érdeklődés a város 
iránt – hangsúlyozta T. Mészáros 
András, akit arról is kérdeztünk: 
idén tavasszal tervez-e a város 
virágosítást.

– Most nemcsak a már meg-
szokott felületek virágosítására 
koncentrálunk, hanem a csa-

tornázás idején újonnan asz-
faltozott utakra is. Sok panasz 
érkezik, hogy ezeken nagyon 
gyorsan hajtanak az autósok. 
A forgalmat nagyméretû virág-
ládák kihelyezésével szeretnénk 
lassítani a problémás területeken 
– tette hozzá a polgármester, aki 
végezetül két programra hívta fel 
a lakosság figyelmét.

Április 26-án, szomba-
ton az Öthét Egyesület, Érd 
Önkormányzata és a Tesco csa-
ládi ökonapot tart az áruház 
parkolójában. A tervezett prog-
ramok közt szerepel akadály-
verseny, pingvinépítő verseny 
legóból, rajzverseny, emellett 
színpadi programok, koncertek 
várják a gyerekeket és szüleiket, 
illetve a társaságokat 9-től 18 
óráig. A részvétel a rendezvé-
nyen ingyenes.

– Szeretném felhívni a 
figyelmet az érdi majálisra is. 
A programokat a városközpon-
ti sétánynál rendezzük meg. 
Délelőtt 11 órakor Némedi Varga 
Tímea várja gyermekmûsorával 
a gyerekeket, déltől kettőig a 
tánc világnapja alkalmából az 
érdi táncegyüttesek adnak 
gálamûsort. Délután két órá-
tól jó ebédhez szól a nóta 
Pásztorka Sándor előadásában, 
délután háromtól Szóka Júlia 
és Szokolai Zoltán, négy órától 
Brasch Bence, majd Tóth Vera 
mûsora következik. Fél hatkor 
a ByTheWay együttes lép szín-
padra, hat órától a Metronom 
Dobiskola mutatkozik be. Hét 
órakor, a polgármesteri köszön-
tőt követően, a Danubius Best Of 
zenekar ad elő ismert slágereket, 
majd fél tíztól a Helikon Band 
koncertezik. A múzeumkerti 
színpadon délután két órától 
táncegyüttesek lépnek fel, majd 
fél öttől fél hétig Muki Bohóc és 
barátainak gyermekmûsorát lát-
hatja a közönség – zárta szavait 
a polgármester.  Ádám Katalin
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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

Pest megye 1. számú választó-
kerületében senki nem támad-
ta meg a választás eredményét, 
ami így április 15-én jogerőssé 
vált – jelentette be T. Mészáros 
András múlt szerdai polgármes-
teri sajtótájékoztatóján. Mint 
mondta, így tovább folytatódhat 
az eddigi kormányzati politika; 
mindaz, ami az önkormányza-
tok számára a gazdasági stabili-
záció tekintetében, illetve az itt 
élők számára az életminőségük 
javulása érdekében fontos. 

– Mindazok, akik e politikának 
ellene mentek, akár az Európai 
Unióban is, továbbra is ellene 
mennek majd. Nagyon fontos 
tehát, hogy a május 25-i uniós 
választáson is a Fidesz jelölt-
jeire szavazzanak azok, akik e 
politikát támogatni szeretnék a 
jövőben. Az Európai Unióban 
is meg kell védenünk az általuk 
unortodoxnak nevezett gazda-
ságpolitikát – hangsúlyozta T. 
Mészáros András, hozzátéve: az 
országgyûlési választás eredmé-
nye Érd számára is fontos volt, 
hiszen garantálja azt a fajta fej-
lesztési politikát, amit az elmúlt 

4-8 évben meg tudtak valósítani 
Érden. 

– Az elmúlt négy-nyolc év ered-
ményének többszörösét tudjuk a 
következő időszakban idehozni; 
példa erre az M7-es le- és felhaj-
tójának hamarosan megkezdődő 
átépítése és az Interspar-fejlesz-
tés a Bem téren. Folytatni tudjuk 
a nemrég kormánytámogatással 
megvett sportcsarnok üzemelte-
tését is, és reményeink szerint 
rövidesen megkezdődik a (most 
már nem általunk fenntartott) 
iskolák épületeinek megújítá-
sa is. Állami forrásból, az Érdi 
Tankerület igazgatója közbejárá-
sának köszönhetően új tornater-
met kaphat a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium; ezzel a munkával 
remélhetőleg már ősszel elké-
szülnek – sorolta T. Mészáros 
András. 

A polgármester újságírói kér-
désre válaszolva elmondta: úgy 
véli, a kormány önkormányzati 
politikája folytatódni fog – ez 
nagyon szoros önkormányza-
ti gazdálkodást követel meg, 
nagyon pontos elszámolást, a 
kötelező és az önként vállalt 

Folytatódnak az érdi fejlesztések

Új tornatermet kap a VMG
Jogerõssé vált a választási eredmény Pest megye 1. számú választókerületében 
– jelentette be múlt szerdai sajtótájékoztatóján T. Mészáros András. A polgármes-
ter beszámolt arról is, hogy állami forrásból új tornatermet kaphat a Vörösmarty 
gimnázium, és két ingyenes rendezvényre is felhívta az érdiek figyelmét.

Állami forrásból, az Érdi Tankerület igazgatója közbejárásának köszönhetõen új tornatermet kaphat a Érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium; ezzel a munkával remélhetõleg már õsszel elkészülnek
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Zeneiskolai felvétel,
beiratkozás a 2014-15-ös tanévre
A Lukin László Alapfokú Mûvészeti Iskola felvételi meghallga-
tásokat tart a 2014/2015-ös tanévre jelentkezők részére. 

Várjuk azokat a gyerekeket és szüleiket, akik a zenetanulás 
iránt érdeklődnek. Az általános iskola 1. és 2. osztályosai szá-
mára zenei előképzős csoportokat indítunk, alkalmasság és 
igény esetén lehetőség nyílik hangszeres előkészítő évfolyam 
megkezdésére. A 3. osztálytól a hangszeres és elméleti tanul-
mányok megkezdése egyszerre történik. 

A központi épületeinken kívül – Felső u. 33. és 45. – kihelye-
zett tagozataink az Érdligeti, a Körösi Csoma Sándor, a Teleki 
Sámuel, a Gárdonyi Géza és a Batthyány Lajos Általános 
Iskolákban mûködnek. 

Sikeres felvétel esetén tanulóink délutánonként 2x30 perces 
egyéni hangszeres főtárgy és 2x45 (1x90) perces csoportos 
szolfézs vagy zeneirodalom órákon vesznek részt. 

A 2014/15-ös tanévre jelentkezési lap kitöltésével lehet fel-
iratkozni. 

 
Felvételi meghallgatások, jelentkezés 

a fenti oktatási helyszíneken  
az általános iskolai 

beíratással azonos napokon,  
április 28-29-30-án 

14-18 óra között 
További információkat megtudhatnak  

az iskolaközpontban, 
Tel.: 23/365-641 

illetve honlapunkon: www.erdizeneiskola.hu 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Hirdetmény
Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!

Tájékoztatjuk	Önöket,	hogy	Érd	Megyei	Jogú	Város	Önkormányzata	megkezdte	a	hatá-
lyos,	184/2008.	(VI.26.)	KGY	határozattal	elfogadott	Településfejlesztési	Koncepciójának	
és	 ezzel	 összefüggésben	 a	 101/2008.	 (IV.24.)	 KGY.	 határozattal	 elfogadott	 Integrált	
Városfejlesztési	 Stratégiájának	 felülvizsgálatát,	 ill.	 új	 településfejlesztési	 dokumentu-
mainak	készítését.	

(A	 hatályos	 településrendezési	 dokumentumok	 a	 város	 honlapján	 megtalálhatók:		
http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/teleprend/telepfejlkonc08,	
http://www.erd.hu/nyitolap/e_demokracia/kozzetetel/koncepciok/ivs_2008.
html?query=IVS)

A	felhívás	megtekinthető	a	város	honlapján	a	http://www.erd.hu/nyitolap/kozugye-
ink/onkormanyzat	helyen	a	településrendezési	eszközök	módosítása	címszó	alatt	is.

A	vonatkozó	jogszabályok,	és	Érd	MJV	80/2013.	(III.28.)	számú	határozata	szerint	a	
településfejlesztési	 dokumentumok	 módosítása	 során	 biztosítani	 kell	 a	 véleményező	
partnerek	-	lakosság,	érdekképviseleti,	civil	és	gazdálkodó	szervezetek,	vallási	közössé-
gek	-	minél	szélesebb	körének	bevonását.	

A	„partnerségi	 egyeztetés	 előzetes	 tájékoztatási”	 szakaszában	 kérjük,	 hogy	 2014.	
május	 12-ig	 nyilatkozzanak	 arról,	 hogy	 az	 eljárásban	 partnerként	 részt	 kívánnak-e	
venni,	illetőleg	írásos	javaslatokat,	észrevételeket	tehetnek,	véleményt	nyilváníthatnak	
a	készülő	településfejlesztési	dokumentumokkal	kapcsolatban.	

Nyilatkozatukat,	 észrevételeiket	 a	 fenti	 határidőig	 írásban	 leadhatják	 a	 Polgárok	
Háza	Ügyfélszolgálati	Irodáján	(Alsó	u.	3.),	a	Főépítészi	Csoportnak	(Alsó	u.	1.	II.	emelet	
209.	szoba)	címezve,	vagy	a	foepitesz@erd.hu	e-mail	címre	küldve.	
T.	Mészáros	András	Polgármester	nevében	eljárva:		
		 Ágó Mátyás főépítész 
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Nem fért a zsebembe, csak zse-
benként egy tojás, ráadásul fogott 
a festék, piros, zöld, kék színek-
ben pompázott a tenyerem, aztán 
a képem, a fülem, egyáltalán, 
bárhová nyúltam. Ha kimentem 
pisilni, és miért ne mentem volna 
ki a több liter málnaszörp után, 
akkor a fehér alsógatyám, gyerek-
korom bugyija is vad színekben 
pompázott, mire késő délután 
hazaestem. A hímest akkoriban 
ruhafestékkel színezték, a magyar 
vegyipar még talán nem érte el 
a világszínvonalat, ha pedig 
pénzt akartak a kezembe nyom-
ni, akkor elvörösödtem és végte-
lennek éreztem a megaláztatást. 
Pedig a barátokkal falkában, kiöl-
tözködve és szülői jó tanácsokkal 
ellátva, hihetetlen a kiskamasz 
önbizalma. Ami persze a szava-
lás, öntözés szertartását követő 
lányka pusziktól erősen megtépá-
zódott. A pénzügyekben engem 
az sem vigasztalt, hogy Kokics 
Pisti, vagy Polákovics Andris mire 
gyûjt a húsvéti forintokból, sőt, 
az még inkább zavarba ejtett, ha 
valahol egy tízforintos, vagy egy 
húszas papírpénzt csúsztattak a 
markomba a kissé már túlságo-
san is jókedvû felnőttek. Deffend 
Józsi, Bandzi Karcsi mutogathat-
ta nekem büszkén a zsebét két 
locsolási helyszín között a park-
ban hőzöngve, rám nem hatott 
a dolog, nem is sejtem, hogy 
hol és mikor kódolták belém a 
nagyanyám által csak „élhetetlen-
ségnek” becézett mentalitást. Jó, 
a matematika máig sem erőssé-
gem, de a pénz hasznát magam 
is beláttam, ha egy kiflire fájt a 
fogam a nagyszünetben, vagy 
meg akartam venni a három akkor 

létező gyermeklap valamelyikét, 
mert kellettek hozzá a forintok. 
Kirohantam az állomáson lévő 
hírlaposhoz és most föl tudom 
sorolni a politikai megalkuvás 
akkori „mételyeit”, a Dörmögő 
Dömötör, a Kisdobos és a Pajtás 
újság jöhetett szóba, utóbbiban 
ráadásul volt képregény, ami 
miatt a Fülest is meg-megvette 
az ember gyereke, különösen 
felső tagozatban, amikor kitört 
rajtunk a Rejtő Jenő láz. Ma is 
Korcsmáros Pál figuráival él ben-
nem ez a regényes világ, amely-
nek ellenállhatatlan varázsából az 
sem von le túl sokat, hogy a kivá-
ló szerző, P. Howard esetenként 
lazán kezelte a történet fonalai-
nak szövésmintáját. A mûfaj ezt 
kibírja, ahogy az örökkévalóság 
próbáját is kiállja a minduntalan 
föltámadó Rejtő kultusz. Persze 
a Rejtő regényekben (nyilván a 
közvetlen városi folklór népi átté-
teleinek köszönhetően) legfeljebb 
söröskriglivel, vagy a fedélzet tisz-
tántartására szolgáló bádogvödör-
rel locsolkodtak, esetenként az 
edényt is egy erőteljes mozdulat-
tal az ivócimborák fejéhez alakít-
va. A mi kis locsolkodásunkból 
hamar kikoptak a tököli szovjet 
katonai reptérről ismeretlen úton 
Érdre kerülő Moszkovszkaja köl-
nik, amelyek nemhogy a névadó 
Köln városát nem látták, de a 
túlfinomult nyugati illatosító sze-
rek vegyipari hátterét sem. Ennek 
ellenére a húsvét hétfőt, a tavaszi 
szünetet követő első tanórák a 
rosszullétet is meghozták leány 
osztálytársaink frizuráiból faka-

dóan. Hiába a gondos és többszöri 
hajmosás, még az a hét bûzlött és 
nem elsősorban a kockázatos és 
váratlan feleltetések, dolgozatírá-
sok következtében. Az iskolában 
aztán „tiltva is volt” az utólagos 
locsolkodás, amitől egyébként mi 
magunk is inkább önként tartóz-
kodtunk. Hagytuk, hogy az orr 
nyálkahártyája helyreálljon, s dől-
jön az ablakon befelé az akác illat. 
Pedig mit tudtunk mi még akkor a 
hungarikumokról… 

Családilag is annyira tartottunk 
ettől a locsolkodástól, hogy a hús-
vét az nekünk egy állandó utazás 
volt. Bárhogy is szakadt az eső 
Érden, egészen biztos, hogy addig 
pöfögtünk a piros Trabanttal – 
aminek oldalán éppúgy ívelt a 
króm díszléc, mint a csodakánt 
bámult Opeleken –, míg valahol 
végre ki nem sütött a nap. Nem 
is Ófalu szokásai voltak riasztóak, 
még kevésbé az egyházi hagyo-
mányok, hiszen még a horvát 
ajkú katolikusok is takarékra tet-
ték abban az időben a kalács-
szentelést. A hivatalos egyház-
ellenesség ugyan sokat csitult a 
hatvanas években, de 1968-ban, 
talán az észak felé, a testvé-
ri Csehszlovákia irányába tartó 
magyar és szovjet tankok dübör-
gésétől megélénkült az éberség. 
Jobb volt, ha a nagymamáját nem 
kísérte egyik osztálytársunk sem 
húsvét vasárnapján az érdi Szent 
Mihály templomba. Nem is a hét-
fői vendégjárás, koccintgatás, sok-
kal inkább a hétköznapi hivatalos 
és ideologikus iskolai letolás, azaz 
a hideg zuhany miatt. Ennek a fej-
mosásnak szintúgy nehezen múlt 
a szaga. 

 Antall István

Érdi húsvét

Hamarosan kezdődik az isko-
lákban a vizsgaidőszak, de nem 
kell ahhoz iskolába járnunk, 
hogy vizsgázzunk. Tanulni, 
képezni magunkat természe-
tesen kell, meg számot adni 
is arról, hogy mit tudunk, de 
nem, vagy legalábbis nem csak 
tanintézeti rendtartás szerint. 
Az iskolai számonkérések 
nemsokára, május elején kez-
dődnek és tartanak egészen 
június végéig, nevezzük akár 
félévzáró beszámolónak a fel-
sőoktatásban, érettséginek a 
középiskolában vagy egyszerű 
osztályvizsgának minden más 
képzési intézményben – renge-
teg olyan hely és alkalom van 
azonban ezeken kívül, ame-
lyeken ugyancsak rendre meg 
kell felelnünk. Hogy ne men-
jünk messzire: volt itt – meg 
lesz is még idén – választás. 
Nem arról van szó, hogy jól 
vizsgázott-e, aki ide vagy oda, 
jobbra vagy balra írta be az 
x-et. Semmiképpen sem minő-
síthetünk bárkit is sikertelen 
vagy sikeres vizsgázónak csu-
pán annak alapján, hogy erre 
vagy arra szavazott vagy fog 
szavazni. Fontosabb ennél a 
felkészültség, az az ismeret-
anyag, aminek alapján a dön-
tések megszületnek. Lehet, 
persze, csak úgy, gondolkozás 
nélkül odavetni a voksot vala-
hova, mondván, mit számít 
az az egyetlen szavazat; fele-
lős, felnőtt módon gondolko-
zó állampolgár azonban ilyet 
nem tesz, mert tudatában van 
annak, hogy mindenki számít, 
mindenkinek a „vizsgaeredmé-
nyére” szükség van, így állhat 
össze az egész, így jöhet létre 
egy valós, többségi akarat, egy 
közös eredmény.

Elszakadva a választás téma-
körétől: lehetetlen nem észre-
vennünk, hogy tulajdonképpen 
állandóan vizsgázunk. Akár 
akarjuk, akár nem. Túl vagyunk 
az egyiken, jön a következő, 
amióta és ameddig csak élünk. 

Már a csecsemő is vizsgázik, 
amikor eldönti: megeszi a 
kapott ennivalót, vagy inkább 
kiköpi és hangos sírással veri 
fel a házat. Megfogalmazatlanul 
is megvannak az érvei az egyik 
és a másik mellett, és ha nem 
is tudja szavakkal kifejezni, a 
„vizsga” eredményét látjuk, 
halljuk. 

Aztán ez így megy tovább: ha 
nem is kapunk rá osztályzatot, 
utólag, legalább magunk előtt 
általában értékeljük: jól vizs-
gáztunk-e mondjuk a szüleink 
előtt gyermeki szeretetből? Úgy 
tettünk, mondtunk-e mindent, 
ahogy az a lehető legjobb volt 
– jelesünk volt-e segítőkészség-
ből, türelemből, megértésből? 
És jól vizsgáztunk-e gyerekne-
velésből; jól adagoltuk-e a gyen-
gédséget és a fegyelmezést, 
akkor voltunk-e megértők, ami-
kor arra szükség volt, és jókor 
voltunk-e szigorúak? Kellően 
mérlegelve, minden megsze-
rezhető információt figyelembe 
véve jól vizsgáztunk-e, amikor 
valamelyik szakma, hivatás, 
lakóhely, esetleg letelepedésre 
alkalmas ország mellett döntöt-
tünk? Jól vizsgáztunk-e, amikor 
vallott eszmerendszert, baráto-
kat – vagy akár megfelelőnek 
vélt párt választottunk?

Sok tehát a vizsga, sok a 
tantárgy, ráadásul zömmel 
olyanok, amelyekre nem lehet 
könyvekből, vagy előadások 
hallgatásával felkészülni. Nincs 
más lehetőségünk, mint hogy 
a láthatatlan vizsgabizottsá-
gok előtt saját élményeinkre, 
tapasztalatainkra, tisztessé-
günkre támaszkodva adjunk 
számot felkészültségünkről 
– nem elfelejtve azt sem, hogy 
ezek előtt a bizottságok előtt 
ritkán van lehetőség pótvizs-
gára.

A szerkesztõ jegyzete

Vizsgaidõszak

Április 19-én Aradszki András 
ünnepélyes keretek közt átvet-

te országgyûlési mandátumát 
Csigi Zsolttól, a Pest megyei 1. 

sz. országgyûlési egyéni válasz-
tókerület választási bizottságá-
nak elnökétől. A rendezvényt 
a Polgárok Háza dísztermében 
tartották. Az egybegyûlteket 
– Érd és a környező települések 
polgármestereit, képviselőit, a 
járás és a helyi intézmények 
vezetőit – az elnök elsőként 
az országgyûlési választás jog-
erős eredményéről tájékoztatta, 
hangsúlyozva: a választókerü-
letben rendben és nyugalom-
ban zajlott a voksolás. 

– A nyilvántartásban szerep-
lő 79 388 főből összesen 52 
320-an adták le voksukat, ami 
65,9 százaléka volt a választás-
ra jogosultaknak. Erre büszkék 
lehetünk, hiszen néhány száza-
lékkal meghaladja az országos 

Átvette országgyûlési képviselõi mandátumát Aradszki András

„Ez nehéz négy év lesz”
Tovább kell szolgálnunk és erõsítenünk a választók bizalmát – fogalmazott Aradszki 
András országgyûlési képviselõ a múlt pénteken tartott mandátumátadási ünnepsé-
gen. A politikus azt is hangsúlyozta: az önkormányzati választáson azokat a jelöl-
teket támogatja majd, akik településük fejlesztését, a lakosok életkörülményeinek 
javítását tekintik elsõdlegesnek. 

Aradszki András átvette mandátumát Csigi Zsolttól, a Pest megyei 1. sz. országgyûlési egyéni választókerület 
választási bizottságának elnökétõl

átlagot – jegyezte meg az elnök, 
hozzáfûzve: Aradszki András 
a szavazatok 42,97 százalékát 
szerezte meg, így ő kaphat kép-
viselői mandátumot. 

A tájékoztatót követően az 
elnök átadta a megbízólevelet az 
ismételten képviselővé válasz-
tott kereszténydemokrata politi-
kusnak, aki először köszönetet 
mondott a szavazópolgároknak, 
illetve a kampány összes részt-
vevőjének a támogatásért, majd 
az elkövetkező időszak felada-
tairól beszélt. 

– Ez nehéz négy év lesz. 
Nagyobbak az elvárások, a 
követelmények és a feladat 
is, mert ugyan elkezdtük egy 
új ország megteremtését, de 
látjuk a hibákat, és látjuk, 
hogy becsúsztak tévedések 
is. A bizalmat tovább kell 
szolgálnunk és tovább kell 
erősítenünk. Ez abban is áll, 
hogy nem hagyjuk magunkat 
május 25-én, és olyan képvi-
selőket küldünk az Európai 
Parlamentbe, akik a magyarok, 
a magyarság érdekeit képvise-
lik, és olyan polgármestereket, 
önkormányzati képviselőket 
választunk októberben, akik-
nek elsődleges szempontjuk a 
településük helyzetének javí-
tása, az ott élők életkörülmé-
nyeinek jobbítása. Ebben én 
mindenkinek partnere leszek, 
pártszínezet nélkül. Érden és 
Tárnokon, ahol Fidesz–KDNP-s 
polgármester és képviselőtes-
tületi többség van, őket fogom 
támogatni, s más településeken 
is azok lelnek majd bennem 
szövetségesre, akik jót akarnak 
a közösségnek – hangsúlyozta 
Aradszki András. 

A mandátumátadási ünnep-
ség ünnepélyes koccintással 
zárult; az országgyûlési kép-
viselő, a választási bizottság 
elnöke és Érd jegyzője beírták 
nevüket a város krónikájába is, 
megörökítve az április 18-i ese-
ményt. Ádám Katalin

A mandátumátadó ünnepség koccintással fejezõdött be

A nemzeti lista minden jelöltje 
úgy gondolja, hogy egy olyan 
Európai Unió a célunk, ahol 
önálló, szuverén nemzetközös-
ségek és nemzetek tudják kép-
viseltetni magukat és érdekeiket 
– mondta Pelczné Gáll Ildikó.

A nagyobbik kormánypárt 
alelnöke sajtótájékoztatón 
mutatta be a Fidesz-KDNP kül-
honi magyar nemzeti közössé-
geket képviselő új EP-képviselő-
jelöltjeit.

Pelczné Gáll Ildikó emlékez-
tetett rá, hogy a kormánypár-
ti szövetség egy nemzeti listát 
állított fel, amely „alkalmat és 
lehetőséget teremt arra, hogy 
a határon túli magyar közös-
ségek képviseltessék magukat”. 
A magyar nemzet büszke nem-
zet. Magyarország önálló és nagy 
hagyományokkal bíró ország. 
Azt képviseltük eddig is és tesz-
szük majd a jövőben is, hogy ez 
a nemzet, ez a Magyarország a 
lehető legnagyobb képviseletet 
kapjon, és a magyar érdekek leg-
inkább érvényesülni tudjanak az 
Európai Unióban és az Európai 
Parlamentben – emelte ki a poli-
tikus. A fideszes EP-képviselő 
hangsúlyozta, a nemzeti lista 
minden képviselő-jelöltje azért 
fog küzdeni, hogy a magyar 
érdekek érvényesülni tudjanak, 
és hogy ezzel együtt minden 
olyan szélsőséges eszmét, vagy 
megnyilvánulást kezelni lehes-
sen, ami árt hazánknak.

Egyértelmûen küzdeni fogunk 
azok ellen, akik az Európai 
Parlamentet arra használták fel, 

vagy kívánják felhasználni, hogy 
Magyarországot és a magyar 
embereket lejárassák az Európai 
Unióban. Küzdeni fogunk azok-
kal szemben is, akik úgy gon-
dolják, hogy az unióból való 
kilépés mellett kell érvelniük, 
mert ezáltal elveszíthetjük azt 
az uniós támogatást, amely a 
fejlesztésnek az egyetlen lehető-
sége – szögezte le Pelczné Gáll 
Ildikó. Hozzátette: akik a kilépés 
mellett foglalnak állást, „szembe 
mennek a magyar emberek, csa-
ládok, vállalkozások érdekével.” 

A nemzeti lista minden jelöltje 
úgy gondolja, hogy egy olyan 
Európai Unió a célunk, ahol 
önálló, szuverén nemzetközös-
ségek és nemzetek tudják kép-
viseltetni magukat és érdekeiket 
– húzta alá a Fidesz alelnöke. 

Pelczné Gáll Ildikó először a 
nemzeti lista 9. helyén álló, a 
kárpátaljai magyarságot képvi-
selő Bocskor Andreát mutatta 
be, aki a magyar-ukrán együtt-
élés témakörében doktorált és 
szerzett PhD fokozatot, 2002 óta 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskolán tanít, ahol 
2011-től mint intézményi docens 
dolgozik. Ezt követően a poli-
tikus a lista 10. helyén álló, a 
vajdasági magyarokat képviselő 
Deli Andor életéről és munkás-
ságáról tartott rövid összefogla-
lót, aki – mint mondta – „fiatal 
kora ellenére nagyon komoly 
szakmai és politikai tapaszta-
lattal rendelkezik”, 2012 óta a 
vajdasági kormány alelnöke. 
Pelczné Gáll Ildikó végül a lista 

21. helyén szereplő, a felvidéki 
magyarságot képviselő Gubík 
Lászlót, a Magyar Közösség 
Pártja (MKP) lévai alapszerve-
zetének vezetőjét, és a felvidéki 
Via Nova Ifjúsági Csoport elnö-
két mutatta be, aki – mint fogal-
mazott – nyíltan kiállt a kettős 
állampolgárság intézménye mel-
lett, amikor 2011-ben felvette a 
magyar állampolgárságot, mely-
nek következtében megfosztot-
ták szlovák állampolgárságától. 

Pelczné Gáll Ildikó szerint a 
bemutatott jelöltekkel a nemzeti 
lista immár a nevek szempontjá-
ból is teljessé vált. Emlékeztetett, 
a listaállításhoz szükséges aláírá-
sokat leadták, így „rajtra készen 
várják a lehetőséget az indulás-
ra”. 

Újságírói kérdésre válaszolva 
a Fidesz alelnöke arról tájékoz-
tatott, kampányukat húsvét után 
kezdik meg, melynek keretében 
országjárásra indulnak. Az a 
legfontosabb számunkra, hogy 
közvetlen kapcsolatot tartsunk 
a választóinkkal és beszél-
ni fogunk a közös céljainkról, 
melyek közül a legfontosabb 
a magyar érdekek képviselete. 
Egyértelmû, hogy továbbra is 
küzdeni fogunk a kettős mérce 
ellen és mindazokkal szemben, 
akik visszaélnek hatalmukkal 
az Európai Unióban. Nem fog-
juk tudni elfogadni azt sem, ha 
egyesek azt gondolják majd, 
hogy magyar polgárokként 
másodrendû európai polgárok 
lennénk – zárta szavait Pelczné 
Gáll Ildikó. (fidesz.hu)

Cél a magyar érdekek képviselete
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A költészet  napi  rajzpályá-
zat  immár  harmadik  évtizedét 
tapossa,  és  a  legnépszerûbb 
megmérettetések  egyike  lett  a 
térségben, hiszen ma már nem-
csak az érdi általános iskolákból, 
hanem  a  szomszédos  települé-
sekről  is  szép  számban  érkez-
nek pályamunkák. Idén például 

Kortárs költõk mûvei, ahogy a diákok látják

Versekhez rajzoltak a gyerekek 
Zsúfolásig megtelt a Gyermekkönyvtár olvasóterme április 11-én, annyi díjazott 
diák és kísérõ pedagógus jött el a hagyományos költészet napi rajzpályázat ered-
ményhirdetésére. A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 26 évvel 
ezelõtt hirdette meg elõször a rajzversenyt, amelyre kortárs költõk verseinek il-
lusztrációját várták. 

tizennyolc  oktatási  intézmény-
ből,  összesen  762  rajz  került  a 
zsûri elé. Nyugodtan elhihetjük 
tehát, hogy valóban igen nehéz 
helyzetben voltak, amikor rang-
sort kellett felállítaniuk, és a sok-
sok sikeres, szépséges rajzból ki 
kellett  választaniuk  a  legjobba-
kat.  A rajzverseny  lényege,  és 
egyfajta  „varázsa”  talán  abban 
rejlik, hogy az elolvasott kortárs 
költők  verseiből  maguknak  a 
gyermekeknek kell kiválasztani 
a nekik tetsző költeményt, majd 
abból azt a mozzanatot, pillana-
tot,  eseményt,  illetve  történést 
megragadni,  amit  a  rajzlapon 
is  megjelenítenek  a  saját  kép-
zelőerejükkel,  látásmódjukkal 
és  tehetségükkel.  A munkák 
technikája  nincs  megszabva, 
lehet  bármi,  ami  a  diákoknak 
kedves,  vagy  amiben  a  legjob-

bak. Mindehhez pedig nem elég 
csupán a  rajzkészség, hanem a 
megadott,  a  Gyermekkönyvtár 
által megjelölt verseket is el kell 
hozzá  olvasni.  Ezáltal  pedig  a 
diákokhoz is közelebb kerülnek 
a  versek,  és  persze  a  benne 
foglalt  üzenetek  is,  amiket  ők 
rajzaikon  keresztül  megfogal-
maznak,  megörökítenek  úgy, 
ahogyan  ők  látják.  Például  azt, 
hogy  milyen  ruhában  jár  a  Tél 
királya, meddig nyúlik az Életfa, 
mit  mutat  a  Sárkánynaptár, 
és  milyen  választékot  kínál  a 
Kutya-tár,  vagy  azt,  hogy  mit 
lát,  ha  Moziba  megy  a  Hold, 
vagy  Sétálni  megy  Panka,  eset-
leg,  hogy  kövér-e  a  Gombóc 
bohóc  és  vajon  mit  árulnak  a 
Macskapiacon?  A felsoroltak 
mind verscímek, amelyek szinte 
kínálják  magukat  ahhoz,  hogy 
megmozgassák  a  gyermekek 
képzeletvilágát, s ha ez megvan, 
már  csak  a  papír  meg  a  színes 
ceruzák, esetleg zsírkréták, víz-
festék  vagy  tempera  szüksége-
sek ahhoz, hogy „életre keljen” 
a költők által megénekelt világ. 

Hét és félszáz rajzon köszön-
nek  vissza  a  versek  hősei,  ese-
ményei.  Hatszázhúsz  alsós, 
és  csaknem  másfél  száz  felsős 
olvasta  el  azt  sok  szép,  aján-
lott  verset,  hogy  a  neki  tetszőt 
kiválassza  és  rajzába  foglal-
ja.  Már  ez  is  óriási  eredmény, 
különösen  napjainkban,  ami-
kor  a  felnövekvő  nemzedéket 
egyre jobban féltjük attól, hogy 
kerüli  az  olvasást.  A legtöbb 
rajzot  az  érdi  Kőrösi  Csoma 

Sándor  Általános  Iskolából,  a 
diósdi  Eötvös  József  Általános 
Iskolából és az érdi Vörösmarty 
Mihály  Gimnáziumból  küldték 
be.  Az  eredményhirdetésnek 
pedig  érdekes  színfoltja  volt 
az  idén  a  legsikeresebb  rajzok 
kivetítése,  így  mindenki  közel-
ről is megszemlélhette azokat. 

A zsûri  tagjai  ezúttal  Egri 
Mónika  illusztrátor,  Kriczki 
Tamás, a Liszt Ferenc Általános 
Iskola rajztanára voltak, akik 42 
munkát  díjaztak.  Tízen  értek 
el  helyezést,  25  alsós,  valamint 
7  felsős  diák  pedig  dicséretben 
részesült.  A költészet  napi  rajz-
pályázat  fő  díja  egy  óriási  ván-
dorserleg,  ezt  az  idén  Honvári 
Bálint,  az  érdi  Kőrösi  Csoma 
Sándor Általános Iskola tanulója 
nyert  el.  A vándorserleggel  egy 
évig  iskolája  büszkélkedhet,  de 
természetesen  a  serleg  kicsinyí-
tett mását maga a szerző is meg-
kapta,  ami  már  nem  vándorol 
tovább,  örökre  megtarthatja,  és 

mellé ajándékkönyvet, oklevelet 
is hazavihetett. Emellett minden 
helyezett  és  dicséretben  része-
sült gyermek is kapott oklevelet 
és  ajándékkönyvet.  A felsősök 
csoportjában  első  lett  Pozsgai 
Luca  Százhalombattáról,  máso-
dik az érdi Rózsa Ivett, harmadik 
a szintén érdi Krizsanits Dorina. 
Az alsósok csoportjában, a pályá-
zók  nagy  létszámára  tekintettel 
mindegyik  helyezésnél  két-két 
díjat ítélt oda a zsûri. Így első díjat 
nyert a tárnoki Balogh Zsanett és 
az érdi Demjén Dániel. Második 
díjas a diósdi Almási Anna és az 
érdi Tóth Domonkos. Harmadik 
lett a sóskúti Fejes Boglárka és a 
diósdi Horváth-Szulimán Szófia. 
Ezen  kívül  még  számos  dicsérő 
oklevél  és  jutalomkönyv  talált 
gazdára. A díjazott és a dicséret-
ben  részesült  rajzok  pedig  egy 
éven  át,  a  következő  rajzpályá-
zat eredményhirdetéséig díszítik 
a Gyermekkönyvtár falait.

  Bálint Edit

A fõdíjas, Honvári Bálint rajzát Weöres Sándor: Kutya-tár címû verse ihlette 
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A 26. költészet napi rajzpályázat két díjazottja a Kõrösi iskolából

„Itt írd alá, hogy átvetted a könyvjutalmat” – negyvenkét aláírásra volt 
szükség, ennyien kaptak díjat vagy dicséretet

A képernyõn kivetítve, nagyítva talán még színesebbek, „beszédesebbek” 
és élvezhetõbbek voltak a sikeres rajzok

fiatalok

Színészek  
a Kőrösiben
Berg Judit: Rumini című köny-
vét nagyon sok kicsi és nagy 
biztosan ismeri. Az újabb 
kalandok nemcsak könyvben, 
hanem színpadon is megele-
venedtek a Magyar Színház 
művészeinek tolmácsolásában. 
Ezt az előadást tekintették meg 
az Érdi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola negyedikesei, 
Nagyné Balázs Gabriella drá-
mapedagógus szervezésében 
Budapesten. A színház KiBelátó 
programja lehetővé tette, 
hogy a színészek közül hárman 
iskolájukban keressék fel egy 
drámafoglalkozás keretében a 
színházlátogató diákokat, hogy 
beszélgessenek az előadásról, 
közösen játsszanak, beszélges-
senek.

A színházra nevelésnek ezt 
a módját választotta az iskola, 
ahol már a dráma a szemé-
lyiségfejlesztés egyik hatékony 
eszköze, immár több éve.

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

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

, olasz (O sole mio), spanyol dal (Granada),
musical  részletek-

kel, bravúros hangszeres szólókkal , valamint 

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

Elegáns 
-

 Kérem látogassanak 
el honlapunkra, ahol megtekinthetik 

-
münket, valamint tájékozódhat-
nak:

Z

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

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

enehajó

Helyi szolgáltatók
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Két nagy szakmai szervezet kezdeményezé-
sére április 14-ét a könyvtárosok világnap-
jává nyilvánították, azzal a céllal, hogy fel-
hívják a figyelmet a könyvtárak és a könyv-
tárosok által kínált értékekre. Ezt a napot 
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár egy Érden 
még egyedülálló kezdeményezéssel ünne-
pelte meg: a Központi Kávéházban beren-
deztek egy kis könyvsarkot. A kávéház adta 
a könyvek elhelyezéséül szolgáló polcot, a 
könyvtárosok pedig 20-30 könyvet helyez-
tek el rajta. Csupa olyan mûvet, amelyet 
várakozás közben is érdemes olvasni, és 
amit újra és újra felüthetünk: versesköte-
tek, antológiák, enciklopédiák, úti könyvek 
sorakoznak a polcokon. A kínálatot heten-
ként frissítik majd – tudtuk meg Bencsik 
Ildikótól, a könyvtár igazgatóhelyettesétől, 
akivel nemcsak erről a „kitelepülésről”, a 
kezdeményezésről, hanem a könyvtár (és a 
könyvek, valamint az olvasás) helyzetéről 
is beszélgettünk április 14-én, a könyvtáro-
sok világnapján.

– Hangulatos ez a kávéházi könyvsarok. 
Saját ötlet?

– Nem, több ilyen kezdeményezés léte-
zik országszerte, főleg a nagy könyvtárak 
részéről. Szeretnénk, ha a könyvek minél 
nagyobb szerepet játszanának az embe-
rek életében; ennek egyik útja lehet az, 
hogy a könyvtárból kivisszük a szolgálta-
tásainkat, no meg a könyveinket, és köze-
lebb hozzuk azokhoz, akik fogékonyak rá. 
Nyilván vannak, akik keresik az alkalmakat 
az olvasásra, másokat viszont pont ilyen 
helyzetekben tudunk megszólítani – azaz 
olyan pillanatban, amikor „holt idő van”, 
társukra, üzleti partnerükre várakoznak egy 
kávéházban, és közben szívesen vennének 
olvasnivalót a kezükbe.

– Könyvtári kötetekkel töltötték fel a 
polcokat?

– A könyvtárba beérkező ajándékköny-
vekből válogattunk olyan mûveket, amelyek 
akár két-három percre is élményt nyújtanak. 
A polcon böngészők megtalálhatják elérhe-
tőségeinket, nyitva tartásunkat, hiszen a 
szórakoztatás mellett szeretnénk felhívni az 
emberek figyelmét a városi könyvtárra is. 

– Mekkora az érdeklődés manapság a 
könyvtár, illetve a könyvek iránt?

– A könyvtárlátogatók száma világszer-

te csökken manapság, hiszen az embe-
rek tekintélyes része az e-forrásokat veszi 
igénybe, nem pedig a nyomtatottakat, ha 
információra van szüksége. Ezzel egy nagy 
probléma van: hogy a kapott információk 
nem feltétlenül megbízhatók. Ezért meg 
vagyok győződve arról: a könyvtáraknak 
ezen a téren még nagyon sokáig komoly sze-
repük lesz. Ami a mi városi könyvtárunkat 
illeti: Érden a beiratkozók száma átlagos, 
azaz a lakosság körülbelül 10 százaléka. 
Számuk néhány százzal csökkent az elmúlt 
évben, a kölcsönzött könyveké azonban 
nőtt. Helyzetünket egyébként a főváros 
közelsége, jobban mondva az ingázás is 
befolyásolja: sokan a budapesti munkahe-
lyük közelében lévő könyvtárban tagok, 
és vannak olyanok is, akik két könyvtár 
olvasói – az érdinek azért, mert számtalan 
olyan könyvet találnak meg nálunk, amit 
általános gyûjtőkörû könyvtárban nem, 
vagy csak ritkán.

– Ezek szerint az érdi könyvtár kínálata 
nagyobb egy átlagos könyvtárénál?

– Mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, 
hogy a szociológia, a gazdaságtan, a poli-
tológia, a pedagógia, az irodalom- és törté-
nettudomány területén minél teljesebben 
gyûjtsük a könyveket, már csak azért is, 
mert nagyon sok közép- és főiskolai hall-
gató tagunk van. Emellett Érd városának 
köszönhetően nekünk még mindig lehető-
ségünk van arra, hogy a frissen megjelenő 
népszerû könyvekből is jócskán vásárol-
junk, márpedig ezek egy másik olvasói 
réteg körében nagyon kapósak, és e bestsel-
lerekért sorban állnak az olvasók. 

– A különféle könyvtári rendezvények, 
az Érdi Napokon való jelenlétük mennyire 
befolyásolja az intézmény ismertségét?

– Amikor először kiköltöztünk az Érdi 
Napokra, sokan fanyalogtak, hogy ezzel a 
lépéssel „kommerszé válik a kultúra”. Úgy 
gondolom, hogy ezeket az elefántcsonttor-
nyokat el kéne már felejtenünk. Ha valódi 
eredményeket akarunk elérni, oda kell kite-
lepülnünk, ahol az emberek megfordulnak. 
Persze bizonyos színvonal alá nem szabad 
menni. Az Érdi Napok rengeteget jelente-
nek, és nem csupán a beiratkozók számá-
ban, hanem az ismertség tekintetében is. 
Sok embernek van szüksége arra a tudásra, 

szolgáltatásra, amit mi kínálunk, de vala-
hogy mégsem mi jutunk eszükbe, amikor 
kötelező olvasmányt keresnek a gyereknek, 
vagy maguknak egy olyan divatos könyvet, 
amit egyszer ugyan elolvasnának, de nem 
kívánják örökre ott látni a polcukon – vagy 
épp nincs pénzük arra, hogy megvegyék. 

– A rendezvényekre visszatérve: ezek egy 
része a könyvtár népszerûsítését szolgálja, 
ilyenek az ismert költőkkel, írókkal foly-
tatott beszélgetések, amelyek olyan embe-
reket is vonzanak, akik egyébként nem 
könyvtárlátogatók. Emellett vannak olyan 
rendezvényeink is, amelyeket mi misszió-
nak tekintünk: a helyi alkotók köteteinek 
bemutatását. Kötelességünk, hogy őket 
népszerûsítsük. Nem szabad megfeledkez-
nünk a gyermekkönyvtár rendezvényeiről 
sem, mint az „utánpótlás” legfontosabb 
biztosításáról – azok a gyerekek, akik öröm-
mel mennek a gyermekkönyvtárba, később 
megjelennek a felnőtt részlegben is. 

– Tudna-e röviden három okot monda-
ni, miért érdemes manapság könyvtárba 
járni, pontosabban a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárba?

– Egyrészt, mint már említettem, itt meg-
bízható forrásokat találhatnak az olvasók. 
Másrészt így csak azokat a könyveket kell 
megvásárolnunk otthonra, amelyeket több-
ször szeretnénk kézbe venni. Harmadrészt 
a könyvtár közösségi tér is, és világszerte 
alapvető tendencia, hogy a könyvtárak ne 
„fellegvárak”, hanem igazi közösségi terek 
legyenek. Nekünk ehhez még szûkösek a 
lehetőségeink, de magunkhoz mérten a mi 
könyvtárunk is szeretne megfelelni ennek a 
funkciónak. Ádám Katalin

Olvasás, mint kitelepült szolgáltatás

Könyvek a kávéházban
Április 14-én egy körülbelül harminc kötetbõl álló könyvsarkot adtak át a 
közönségnek a Központi Kávéházban. Az esetleges várakozás perceiben 
kikapcsolódást nyújtó könyveket a Csuka Zoltán Városi Könyvtár ajánlotta 
fel. Az intézmény igazgatóhelyettesével, Bencsik Ildikóval a könyvsarok-
ban beszélgettünk könyvekrõl, könyvtárakról és olvasókról a könyvtárosok 
világnapján.

Bencsik Ildikó igazgatóhelyettes a könyveket 
rendezgeti a Központi Kávéház polcain
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Felhívás
Az avarégetés szabályainak 

betartására
Érd Megyei Jogú Város Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét az 
avarégetéssel kapcsolatos jogszabályok fokozott betartására.

Érd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ingatla-
nok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékke-
zelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. 
(VII. 01.) számú önkormányzati rendelete alapján:

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

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommu-
nális, állati eredetû, illetve ipari eredetû hulladékot (pl. PVC, 
veszélyes hulladék).

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni 
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tûz- vagy robbanásve-
szélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüze-
lőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, 
vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, 
amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetőleg a tûz 
eloltható.

A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a 
tûzvédelmi előírások betartásával elégethető.

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

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

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

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

Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az 
avar és kerti hulladék égetése. Az avar és kerti hulladék égeté-
sére csak vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzéskor 
kerülhet sor.

A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövet-
kezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 
alapján

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

Kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos elő-
írásokat – mindannyiunk egészségének megóvása érdekében 
– önként teljesítsék.

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

� Mecsériné�dr.�Szilágyi�Erzsébet�jegyző

www.oszules.hu | Tel.: 06-1-7883-884

Nehéz az őszüléssel szembe nézni, hiszen mindig fiatalok sze-
retnénk maradni. Kevesen vannak, akik büszkén vállalják a ko-
rukkal járó ősz hajszálakat. 

Vajon meg lehet gátolni az őszülést? Lehet újra eredeti hajszí-
nünk természetes úton?

Létezik néhány megoldás már az őszülés ellen, ám csak egyet-
len olyan szer van, amely a lényegénél ragadja meg a problémát 
és vegyszerek, káros adalékanyagok nélkül kínál megnyugtató, 
biztos megoldást a kérdésre. 

Egy biokémikus professzornak sikerült kifejlesztenie egy őszü-
lés gátló hajtonikot, a REPAREX-et, mely képes visszavarázsolni 
a hajszálak eredeti színét! A REPAREX természetes enzimen ala-
puló szer, a hajszálak belsejében hat, nincs benne semmilyen ve-
gyi anyag, nem allergizál, nem festék. Férfiak és nők - még kis-
mamák is - kockázat nélkül használhatják. Használata az őszülés 
bármely szakaszában elkezdhető, akkor is, ha valaki évek óta ősz. 
A folyamat lassú és egyenletes, még a közvetlen környezet is alig 
veszi észre a fokozatos hajszínváltozást. Felvitele jóval gyorsabb, 
eredménye sokkal természetesebb, mint a hagyományos hajfestés.

SEGÍTSÉG, ŐSZÜLÖK!
AVAGY LEHET ÚJRA TERMÉSZETES HAJSZÍNÜNK?

A hajtonik diszkrét,
biztonságos,

költséghatékony
megoldást nyújt
férfiak, hölgyek

számára egyaránt.

Próbálja ki Ön is
a REPAREX-et! 

Varázsolja vissza
eredeti hajszínét! 

Fiatalodjon éveket,
legyen újra magabiztos, 

ápolt, sikeres!
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereske-
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terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2014. április 28 – május 4.

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:

2014. május 1-jén, csütörtökön 11-23 óráig 
Majális Érden
(részletes program lapunk 12. 
oldalán)

Klubok, tanfolyamok:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József  
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Április 28. hétfő 17 óra 
A tavaszi fáradtság leküzdésé-
nek, megelőzésének lehetősé-
gei. Előadó: Dr. Dániel József

Kertbarát Kör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.

Információ: Németh Antal  
06 30/549-4230
2014. május 2.-án, pénteken  busszal 
vagy telekocsis rendszerrel láto-
gatunk el a Jeli Arborétumba.
Indulás reggel 7 órakor a 
Szepes Gyula Művelődési köz-
ponttól.
Érkezés kb. 19 órakor
Várható költség kb. 6.000 Ft 
útiköltség+ belépődíj
Előzetes jelentkezés szükséges 
április 26-ig  a 
06-30-5494-230 telefonszámon.

Számítógép- és  
internethasználati tanfolyam
Intenzív tanfolyamok, kiscso-
portos foglalkozások. 
Jelentkezés: Nagy 
Éva tanfolyamvezetőnél: 
06-30/640-6946 
A tanfolyamra a jelentkezés 
folyamatos! 
Kezdőknek: Windows és Word 
40 órában. 
Dolgozóknak: 55 880 Ft 
Nyugdíjasoknak, munkanél-
külieknek, GYES-n lévőknek: 
45 720 Ft
További Kurzusok 
Excel, Acces, Power Point, 
Internet 20 órában 
Dolgozóknak: 27 940 Ft 
Nyugdíjasoknak: 22 860 Ft
Kedvezmények nyugdíjasoknak, 
gyesen lévőknek!

Kiállítások:

A kamarateremben
Összhangban
László Emőke és
Ponyiczki Szilvia  
közös kiállítása
Megtekinthető: május 5-ig

Az előtéri kiállítótérben
Sci-fi lények, figurák, saját 
ötletek 3 D-ben
Kéri Tibor kézzel készült kis-
plasztikái

A fotógalériában
Madarak és fák napja, föld 
napja, 
Nemzetközi Műemléknap
Megtekinthető: augusztus 30-ig

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

Nyitva tartás
Keddtől – vasárnapig 
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

Múzeumbarát kör
Április 29. (kedd) 17.00 óra
Székely Kinga (geográfus, bar-
langkutató): 
A kikládok szigetvilágában, 
Görögországban című előadása
Belépőjegy felnőtt: 300,-
diák: 200,-

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.

Használd újra! pályázat a 
Gyermekkönyvtárban
A Környezetvédelmi világnap 
alkalmából a gyermekkönyvtár 
pályázatot hirdet Használd 
újra! címmel.
A pályázatra háztartási hulla-
dékból készített kreatív, újra-
hasznosított tárgyakkal lehet 
nevezni.
Az alkotások lehetnek haszná-
lati tárgyak, játékok, ékszerek, 
szobadíszek vagy bármi, amit 
otthoni hulladékból készítesz. 
Készülhet műanyag flakonból, 
tejes/üdítős dobozból, wc papír 
gurigából, kartondobozból, pet 
palackból, kupakokból… stb.
A pályázaton családok/kisebb 
csoportok vehetnek részt.
A kiállító terület korlátozottsá-
ga miatt kérjük, hogy túl nagy 
pályaműveket ne készítsetek! 
Egy pályázó csapat május 
21-ig 1 művel nevezhet. 
(Részletekről érdeklődjenek a 
gyermekkönyvtárosoktól!)

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

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

23/360-143
Nyitva: H-P: 10-18 óráig

Darabont Tamás  
festőművész 

kiállítása.
Megtekinthető: május 3-ig.

Szmolár Sándor  
és Bródy András

festőművészek kiállítása
Megtekinthető:  

május 23-ig.

A Lukin László Alapfokú 
Mûvészeti Iskola 13 évvel 
ezelőtt hirdetett először 
hangszeres zenei versenyt, 
mely ezt követően minden 
év tavaszán más-más hang-
szer számára megrendezésre 
került. Idén a Szervánszky 
Endre Hegedûversenynek a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
adott helyet.

Az egész napos rendezvényre 
62 tanuló érkezett Biatorbágy, 
Budakeszi, Budaörs, Budaörs, 
Dabas, Martonvásár, Érd, Száz-
halombatta, Szigetszentmiklós 
települések összesen 13 mûvé-
szeti iskolájából. A Lukin 
László zeneiskolát 3 tanár 18 
tanulója képviselte.

A versenyt Sárközi Márta, 
az Érdi Tankerület Igazgatója 
nyitotta meg. Kiemelte az 
iskola több mint egy évtize-
des versenyszervező munká-
ját, amellyel a régióban zenét 
tanuló gyermekek számára 
lehetőséget teremt a megmu-
tatkozásra.

A versenyzők öt korcsoport-
ban neveztek, valamennyi-
ben játszott érdi zeneiskolás. 
Közülük hatan helyezettek let-

tek: Õrfi Laura, Deák Nikolett, 
Dezső Diána és Hegel Ákos 2. 
helyezést, Csûrök Adél Viola 
és Szûcs Enikő, III. helyezést 
ért el.

A tanulókat Czidorné Kere-
csányi Erika, Horti Ágnes és 
Simányi Andrea tanárok készí-
tették fel. Sikerükhöz Németh 
Ferenc és Hász Melitta zon-
gorakísérők munkája is hoz-
zájárult.

A versenyzők mellett a leg-
eredményesebb három felké-
szítő tanár és a három legjobb-
nak ítélt korrepetitor munkáját 

is díjazták. Tanári különdíjban 
részesült Horti Ágnes, korrepe-
títori különdíjat kapott Németh 
Ferenc is, mindketten az érdi 
zeneiskola zenepedagógusai. 
Az országosan elismert szak-
tekintélyekből álló háromtagú 
zsûri a verseny szakmai érté-
keit kiemelte, külön elismerve 
a versenyrendező iskola kiváló 
szervező munkáját.

Az I. díjasok programjából 
összeállított gálahangverseny 
zárta a közönség számára élve-
zetes, a versenyzők számára 
eredményekben gazdag napot.

Tavaszi „hegedûzsongás”…

A díjazottak
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április 28. hétfő
08:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
08:25 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
08:50 Mozgás sportmagazin
09:15 Aggódunk érted… Segítünk leszokni a 

dohányzásról! egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:40 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:05 Fény-Kép kulturális magazin
15:30 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
15:55 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:20 Aggódunk érted… Segítünk leszokni a 

dohányzásról! egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:20 Magyarok az emberevők földjén 14/7.  
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:50 Számvetés  
(Perczel Tamás élete és halála) 6/2 magyar 
dokumentumfilm sorozat 45’ 

18:35 Oliver Hardy: 45 percnyi Hollywood  
amerikai burleszkfilm 22’

19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés
21:00 Híradó ism.
21:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
21.40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról 

ism.
21:55 Oliver Hardy: 45 percnyi 

Hollywood amerikai burleszkfilm 22’

április 29. kedd
08:00 Híradó
08:15 Aggódunk érted… Segítünk leszokni a 

dohányzásról! egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:15 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/2 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
11:45 Oliver Hardy: 45 percnyi Hollywood  

amerikai burleszkfilm 22’
15:25 Híradó
15:40 Fény-Kép Kulturális magazin
16:05 Aggódunk érted… Segítünk leszokni a 

dohányzásról! egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:05 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
17:20 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/2 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
18:05 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
18:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 40. rész 
19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
19:55 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 40. rész 
20:25 Híradó ism.
20:40 Bibliai Szabadegyetem 90/54. 
21:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
21:55 Fény-Kép kulturális magazin

április 30. szerda
08:00 Híradó
08:15 Fény-kép kulturális magazin
08:40 Magyarok az emberevők földjén 14/7. magyar 

ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ rendező: 
Cséke Zsolt 

09:10 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:25 Aggódunk érted… Segítünk leszokni a 

dohányzásról! egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:25 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 
társadalom

10:50 Bibliai Szabadegyetem 90/54. 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 40. rész 
15:00 Híradó
15:15 Fény-kép kulturális magazin
15:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
15:55 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:20 Bibliai Szabadegyetem 90/54. 
17:20 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
17:45 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/2 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
18:30 Oliver Hardy: Az őrült színjáték,  

amerikai burleszkfilm 26’
19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
19:55 Magyarok az emberevők földjén 14/8. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:25 Híradó ism.
20:40 Mozgás sportmagazin ism.
21:05 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
21:20 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/2 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
22:05 Oliver Hardy: Az őrült színjáték,  

amerikai burleszkfilm 26’

május 1. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás sportmagazin
08:40 Aggódunk érted… Segítünk leszokni a 

dohányzásról! egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:55 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 40. rész 
10:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
10:50 Oliver Hardy: Az őrült színjáték,  

amerikai burleszkfilm 26’
15:10 Híradó
15:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 40. rész 
15:55 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:10 Fény-Kép kulturális magazin
16:35 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
17:00 Aggódunk érted… Segítünk leszokni a 

dohányzásról! egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

18:00 Mozgás sportmagazin

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/8. magyar 
ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ rendező: 
Cséke Zsolt 

19:00 Híradó 
19:15 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
19:30 Apám néhány boldog éve (1977) 

színes, magyar filmdráma 89’  
Rendező: Simó Sándor  
Szereplők: Lohinszky Loránd, Bujtor István, 
Szakács Eszter, Madaras József, Garas Dezső

21:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:25 Bibliai Szabadegyetem 90/55. 
22:25 Híradó ism.
22:40 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 40. rész 
23:10 Fény-Kép kulturális magazin
23:35 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
23:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

május 2. péntek
08:00 Híradó
08:15 Bibliai Szabadegyetem 90/55. 
09:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
09:40 Magyarok az emberevők földjén 14/8.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:10 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 
Tibor filmje 40. rész 

10:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
10:55 Aggódunk érted… Segítünk leszokni a 

dohányzásról! egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:55 Fény-kép kulturális magazin
15:20 Híradó 
15:35 Fény-kép kulturális magazin
16:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:25 Magyarok az emberevők földjén 14/8.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:55 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
17:10 Mozgás sportmagazin
17:35 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
18:00 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6/2 

magyar dokumentumfilm sorozat 45’ 
18:45 Oliver Hardy: Igen, igen Nanette!  

amerikai burleszkfilm 11’
19:00 Híradó
19:15 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás sportmagazin
19:55 Száműzöttek magántörténelme IV/4. 

(1992) Kisfaludi András rendező filmje 52’ 
20:50 Híradó ism.
21:05 Apám néhány boldog éve (1977)  

színes, magyar filmdráma 89’  
Rendező: Simó Sándor  
Szereplők: Lohinszky Loránd, Bujtor István, 
Szakács Eszter, Madaras József, Garas Dezső

22:35 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról 
ism.

22:50 Száműzöttek magántörténelme IV/4. (1992) 
Kisfaludi András rendező filmje 52’ ism. 

23:45 Oliver Hardy: Igen, igen Nanette!  
amerikai burleszkfilm 11’

május 3. szombat
09:15 Híradó
09:30 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:45 Aggódunk érted… Segítünk leszokni a 

dohányzásról! egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat. 60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:45 Oliver Hardy: Igen, igen Nanette!  
amerikai burleszkfilm 11’

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:20 Mozgás sportmagazin
15:45 Magyarok az emberevők földjén 14/8.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:15 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/55. 
17:30 Fény-kép kulturális magazin
17:55 Aggódunk érted… Krónikus vírusos májbe-

tegek egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 
60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 40. rész 
20:20 Az ötödik pecsét (1976) 

színes, magyar filmdráma 107’ 
Rendező: Fábri Zoltán Szereplők: Őze Lajos, 
Márkus László, Dégi István, Horváth Sándor 

22:10 Érdi Panoráma, heti események 
 összefoglalója ism.

22:35 Oliver Hardy: Igen, igen Nanette!  
amerikai burleszkfilm 11’

május 4. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma, heti események  

összefoglalója ism.
09:25 Mozgás sportmagazin
09:50 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:00 Aggódunk érted… Krónikus vírusos májbe-

tegek egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 
60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:00 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 
társadalom

11:25 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
11:40 Bibliai Szabadegyetem 90/55. 
15:00 Érdi Panoráma, heti események  

összefoglalója ism.
15:25 Aggódunk érted… Krónikus vírusos májbe-

tegek egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 
60’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 
Tibor filmje 40. rész 

16:55 Az ötödik pecsét (1976)  
színes, magyar filmdráma 107’  
Rendező: Fábri Zoltán  
Szereplők: Őze Lajos, Márkus László, Dégi 
István, Horváth Sándor 

18:40 Bibliai Szabadegyetem 90/55. 
19:40 Száműzöttek magántörténelme IV/4. (1992) 

Kisfaludi András rendező filmje 52’ 
20:35 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 41. rész 
21:05 Mozgás sportmagazin
21:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom ism.
21:55 Fény-kép kulturális magazin
22:20 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója ism.
22:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. április 28 – május 4.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Az

Noha két különálló csopor-
tosulásról van szó, a Poly-Art 
Alapítvány és a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban mû-
ködő Irodalomkedvelők klubja 
tevékenysége és rendezvényei 
gyakran összefonódnak, mert 
mindkét szerveződés tagjai úgy 
látták: mivel céljaik azonosak, 
nem riválisai, hanem társai 
egymásnak. Mindez tágítja szá-
mukra a fejlődés és a megmu-
tatkozás lehetőségeit és mivel 
„átjárható” a két szerveződés, 
kiválóan együttmûködnek. En-
nek köszönhető, hogy egyre 
többen csatlakoznak hozzájuk, 
és a jó hangulatú rendezvé-
nyeiken rengeteg bátorítást és 
elfogadást kapnak, ami erősíti 
a kezdetben félénk, esetenként 
talán „rejtőzködő” alkotók önbi-
zalmát, segíti őket abban, hogy 
folytassák a lelkükből fakadó 
tevékenységet, és merjenek ve-
le nagyobb nyilvánosság elé is 
kilépni. 

Március végén az irodalom-
kedvelők IRKA folyóiratának 
tagjai tartottak remek hármas 
könyvbemutató estet, amelyen 
Kreischer Nelly: Főnix, Temesi 
Éva: Visszatekintés, Habos 
László: Ezüsthídon címû zseb-
könyveikkel ismertették meg 
klubtársaikat. A szerzőkkel 
Somfai István beszélgetett, mint 
ahogyan a Poly-Art pódium es-
ten is, finom humorral és ruti-
nos kérdezőként irányította úgy 
a nyilvános interjút, hogy a be-
szélgetőtárs vallomásából minél 
többet megtudhasson a közön-
ség a kedvtelésnek induló, majd 
egyre inkább fontossá váló, kitá-
rulkozó alkotói tevékenységük-
ről. Elsőként a Százhalombattán 
élő Fazekas Major Gizella foglal-
ta el a pódiumot, akinek eddig 
már három verseskötete jelent 
meg, pedig versírással csak fel-
nőttként, 1989-ben kezdett el 
foglalkozni. A varrónőnek ta-
nult édesanyának addig eszébe 
sem jutott rímbe foglalni gon-
dolatait, érzéseit. Az Erdélyből 
elszármazott szerző azt mesél-
te, hogy egy megrázó családi 
esemény alkalmából született 
meg az első költeménye, amit 
később újabbak követtek, de 
többnyire a családi ünnepek 
ihlették. Gyermekeit követve 
költözött Magyarországra, és 
talán a szülőföld utáni vágy és 
az otthagyott emlékek késztet-
ték arra, hogy versbe foglalja 
gondolatait. Noha egy könyv 

borítójának a színe alapvetően 
nem meghatározó, és leginkább 
véletlenszerû, Farkas Major 
Gizella könyveinek fedőlap-
jai azonban lényeges üzenetet 
hordoznak. Az első kötet bo-
rítóján a piros, a másodikon 
a fehér, a harmadikon pedig 
zöld dominál, amivel az erdélyi 
gyökerekre utal, de a címük is 
sokatmondó: Csihold a szikrát, 
Lángot kapott a szikra és Õrizd 
a parazsat. A szerző szászrége-
ni és nagyváradi élményeiről 
mesélt, amelyeket közvetlenül 
vagy közvetetten költeményei-
ben is felidézett. Noha első ver-
seit leginkább jelentős családi 
események ihlették, az eltelt 
esztendők során mégis egyre 
csak gyûltek, gyarapodtak az 
írások, és állítása szerint, akár 
újabb három kötetre való anyag 
vár még kiadásra. Verseiből – 
rendhagyó módon – a köteteit 
megjelentető, Halom kiadó ve-
zetője, Fazekas István (a névro-

konság csupán a véletlen mûve) 
megzenésítve is adott ízelítőt, 
és nemcsak énekelt meg gitá-
rozott, hanem szájharmoniká-
val is színesítette a produkciót. 
Ezután Tarnócziné Barabás Irén 
került a figyelem középpont-
jába, aki a megalakulása óta 
tagja a Poly-Artnak, ám eddig 
kizárólag a képzőmûvészethez 
kötődő oldaláról ismerhették 
meg őt. Részt vett valamennyi 
közös kiállításon, de egyéni 
tárlatában is gyönyörködhettek 
már az érdiek. Most azért volt 
a pódium est vendége, mert 
az Irodalomkedvelők klub-
jában a versíráshoz is kedvet 
kapott, így történt, hogy ezút-
tal a Kavics címmel megjelent 
zsebkönyvének hátteréről me-
sélt. Ercsiből származik, majd 
Százhalombattán dolgozott, de 
jó néhány évvel ezelőtt Érdre 
költözött családjával. Az új 
környezetben nehezen ment 
számára a beilleszkedés, ezért 
is örült a Poly-Art létrejötté-
nek, mert a néhai doktornő, 
Tállai Katalin által létrehozott 
és megálmodott csoportosulás 
valóban megvalósította azt az 
elképzelést, hogy ne csak több 
teret és bátorítást kapjanak a 
kedvtelésből alkotó emberek, 
hanem egymást is megismer-
jék, és barátságok is szövődje-
nek. Tarnócziné Barabás Irén 
elismerte, sokat jelentettek szá-
mára a kerámia alkotótáborok, 
ahol nemcsak rengeteget tanult, 

Három szerzõ mutatkozott be a Poly-Art tavaszi pódium estjén

Kötetek, festmények és alkotóik
A csaknem húsz évvel ezelõtt megfogalmazott 
célkitûzésekhez töretlenül igazodva, a Poly-Art április 
elején három szerzõt bemutató pódiumestjére várta 
az alapítványhoz tartozó alkotókat és mindazokat, 
akik kedvelik a mûvészetet, ezen belül a verseket és 
a képzõmûvészeti alkotásokat. A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban a háromkötetes és a zsebkönyvét elõször 
megjelentetõ versíróval, valamint a vásznakon magára 
talált festõvel ismerkedhetett meg ezúttal a közönség. 

hanem mindig kiváló társaság-
ban is lehetett, és ahol máig 
tartó barátságok szövődtek. Az 
IRKÁ-ban illusztrációt kértek 
tőle, de ahogy több időt töltött 
az irodalomkedvelők társasá-
gában, észrevette, hogy olyan 
képességei is felszínre kerültek, 
amelyekről maga sem sejtette, 
hogy léteznek. Nélkülük talán 
soha nem próbálja meg szavak-
ba foglalni mindazt, amit eddig 
a képzőmûvészet eszközeivel 
próbált megragadni, ugyanakkor 
a festészetben is új, merészebb 
utakat keres. Így a pódium estre 
nem a tőle megszokott stílusú 
képeit hozta el, hanem nonfigu-
ratív alkotásaival mutatkozott 
be. Zsebkönyvében a nyugalom 
és a csend szigete elevenül meg, 
amelyben Tarnócziné Barabás 
Irén elégedett, és remekül érzi 
magát. Talán azért is, mert a 
legparányibb kavicsban is ké-
pes meglátni a szépet!

Wishin Tibor festménye-
ivel érkezett a pódium estre. 
Leginkább az impresszionizmus 
vonzza. A harsány színeket ked-
veli, és mivel olyan szerencsés, 
hogy az év jelentős részét a 
Balaton közelében töltheti, a ké-
peinek témája is nap, mint nap 
ott hever a szeme előtt. Elárulta, 
alapvetően lassan fest, sokat té-
pelődik egye-egy alkotásán, mi-
re az vászonra kerül. Tehetségét 
az érdi mûvelődési központ-
ban mûködő képzőmûvészeti 
szakkörben igyekezett fejlesz-
teni, amit Eőry Emil vezetett. 
A szobrász és festőmûvész is 
jelen volt a rendezvényen, és 
fontosnak látta közölni: bár jó 
néhány éve nem találkozott 

Wishin Tibor alkotásaival, ám 
amit most lát, az megnyugtató 
számára, mert szerzőjük végre 
nem úgy fest, ahogyan szeretne, 
hanem végre úgy, ahogy tud! 
Wishin Tibor is megemlítette, 

ő maga is régóta vágyott egy 
azonos érdeklődésû közösség-
re, amelyben nem érzi magát 
feszélyezve, hanem jó társaság-
ban lehet. Talán az IRKA égisze 
alatt mûködő Képzőmûvészek 
Érdi Közössége (KÉK) betöltheti 
a korábbi ûrt, és ha sokan csat-
lakoznak, inspirálhatják, segít-
hetik is egymást. 

A Poly-Art áprilisi pódiumest-
jét nemcsak a kiállított festmé-
nyek, hanem Kozma Szabolcs, a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
tizedikes tanulójának gitárjátéka 
is színesítette, már megszokott 
módon teret adva a mûvészetek 
sokoldalú megmutatkozásának 
és élvezetének.  Bálint Edit

Tarnócziné Barabás Irént festõként 
ismerték, most zsebkönyvét hozta 
el a pódium estre

Az elsõ sorban Wishin Tibor, mellette Tarnócziné Barabás Irén, a sor 
végén Fazekas Major Gizella a pódium est elsõ perceiben
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Somfai István köszönti a résztvevõket, és közli, kik lesznek az est vendégei
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A szociális felelősség
Az Erzsébet-program, amely Magyarország egyik sikertörténete, 
arról szól, hogy képesek vagyunk gondoskodni azokról, 
akik rövidebb-hosszabb ideig kiemelt figyelemre szorulnak.

Az Erzsébet-utalvány és a ráépülő Erzsébet-program
Magyarország megújulásának egyik mérföldköve és szimbóluma.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által működtetett Programnak 
köszönhetően eddig több százezren: nyugdíjasok, nagycsaládosok, 
fogyatékossággal élők és gyermekek kaptak üdülési,
kikapcsolódási lehetőséget.

A szociális felelősség
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Az idei évi gálamûsor rendha-
gyó volt abban az értelemben, 
hogy nemcsak az alsó, hanem 
a felső tagozatos osztályok is 
bemutatkozhattak – tudtuk meg 
Rozgonyi János iskolaigazga-
tótól. A gála előtt a Batthyány 
Tornacsarnokban felsorakozó 
gyerekek arcán várakozásteli 
izgalom látszott; mint az igaz-
gató mondta, nagyon készültek 
erre a napra.

– Ez a „ki mit tud” nagyon 
népszerû, bár nem hirdetünk 
győztest. Célja, hogy az osztá-
lyok tanórán kívüli tevékeny-
ségben is elmélyedhessenek, 
és erről az oldalukról is bemu-
tatkozhassanak. A szülők is 
nagyon szeretik ezt a rendez-
vényt, nem véletlen, hogy idén 
is megtelt a lelátó – fûzte hozzá 
Rozgonyi János. 

A gálamûsor lehetőséget adott 

arra, hogy azok a tanulók is 
sikerélményhez jussanak, akik 
tanulmányi eredményeiket 
tekintve nem az első helyen 
állnak. A sikerhez persze a fel-
készítő tanárok munkája is kel-
lett – ők nemcsak betanították a 
gyerekeket, hanem velük együtt 
léptek fel. Kozma Zoltánné igaz-
gatóhelyettes, a „Mi is tudunk” 
szervezője lapunknak elmondta: 
a mûsorszámokat egyeztették, 

hogy ne legyen két hasonló pro-
dukció. A program összeállításá-
ban segítségükre volt a több éves 
tapasztalat is – a szervezők már 
tudták, mit és hogyan érdemes 
előadni ezen az iskolai gálán. 
Minden osztály készült valami-
lyen mûsorszámmal, emellett az 
elsősök és másodikosok közös 
ugrókötél bemutatót tartottak, 
Fodor Bálint pedig zongorá-
zott a közönségnek. A program 
a felső tagozatos énekkar 
mûsorával indult, és az összes 
osztály által közösen előadott 
tánccal ért véget. A közbeeső 
két óra gyorsan telt: láthattunk 
néptáncot, tollaslabdás flash 
mobot (azaz villámcsődületet), 
ugrócsoportot és tornabemuta-
tót, csacsacsát, zongoradarabot 
és country-táncot, hogy csak 
párat említsünk a produkciók 
közül. Ahogy Sárközi Márta, az 
Érdi Tankerület igazgatója fogal-
mazott, csak gratulálni lehet a 
felkészítő tanároknak, no meg a 
gyerekeknek.

– Boldog és büszke vagyok, 
hogy egy ilyen tankerület igaz-
gatója lehetek. Köszönöm a gye-
rekeknek a csodálatos élményt, 
a pedagógusoknak a rengeteg 
munkát, amivel felkészítették 
a diákokat. Irigylem Rozgonyi 
igazgató urat, hogy ilyen kollé-
gái és diákjai vannak – mondta 
Sárközi Márta, aki búcsúzóul 
jó pihenést kívánt a jelenlévők-
nek a tavaszi szünet első napját 
megelőző délutánon. De nem-
csak a tavaszi szünet és a közel-
gő Húsvét tehette, hogy felaj-
zott és csillogó szemû gyerekek 
hagyták el az iskolát, hanem 
ez a jó hangulatú ki mit tud is, 
amire több hónapja készültek az 
iskola tanárai és diákjai – mint 
láthattuk, megérte. Á. K.

Kulturális gálamûsor a Batthyányban

Mi is tudunk!
Negyedik alkalommal rendezte meg az Érdi Batthyány Általános Iskolai Sportiskola az 
osztályok bemutatkozó gálamûsorát, „Mi is tudunk” címmel. A gyerekek ez alkalom-
mal nem a lexikális tudásukról, illetve a tanórán elsajátított anyagról adtak számot, 
hanem azt mutatták be a nézõknek – azaz a szüleiknek és a tanári karnak – hogyan 
tudnak táncolni, énekelni, tollasozni, tornázni, együtt az osztálytársakkal.

Finálé, az iskola összes tanulójával
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Az 1.b néptánccal mutatkozott be

Majmos tánc a másodikosoktól

A lelátó megtelt az iskolások szüleivel – a gálára mindenki kíváncsi volt

panoráma

Szakmai napot tartottak az Érdi 
Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskolában, a TÁMOP-3.1.7-11/1-
2011-0018 sz. projekt keretében. 
A Kőrösi „Esély a pedagógiai 
kultúra továbbfejlesztésére” 
elnevezésû programjával hat-
millió forint uniós támogatást 
nyert; ebből az összegből a 

pedagógusok szakmai tovább-
képzéseken vettek részt – elsa-
játítva a referencia-intézmény 
kialakításának és mûködésének 
alapjait –, és informatikai eszkö-
zöket is beszereztek. 

– Ahhoz, hogy referencia-
intézmény lehessünk, részt 
kellett vennünk egy előminősí-

tésen, ami sikeresen lezajlott. 
Most szeretnénk benyújtani azt 
az igényünket, hogy minősít-
sék iskolánkat referencia-intéz-
ménnyé. Ha ez megtörténik, fel 
tudjuk vállalni a környék peda-
gógus-továbbképzését – mondta 
lapunknak Maitz Ferenc isko-
laigazgató, aki szerint több 
szempontból is előnyös lesz a 
referencia-intézményi minősí-
tés: egyrészt a tankerület többi 
iskolájában dolgozó pedagógu-
soknak nem kell messzire utaz-
niuk, hogy a különböző tovább-
képzéseken részt vegyenek, 
hiszen a Kőrösi jogosulttá válik 
ezek lebonyolítására, másrészt 
az intézmények egymással szo-
rosabb kapcsolatokat tudnak 
kialakítani.

– Harmadrészt pedig a gye-
rekek nemcsak a „tanár beszél, 
a gyerek hallgatja” típusú órán 
vehetnek részt, hanem differen-
ciált, kiscsoportos, egyéni fej-
lesztésnek teret adó módszerek-
kel tanulhatnak. Ezek segítsé-
gével úgy tudjuk a lemaradókat 
fejleszteni, a tehetségeket pedig 
gondozni, ahogy egy harminc-
két fős osztályban hagyomá-
nyos módszerekkel nem lehet. 
Ezekre az órákra természetesen 
nagyon fel kell készülniük a 
kollégáknak, és interaktív esz-
közöket is alkalmazniuk kell, 
hisz bár a tananyag a tankönyv-
re épül, a mai gyerekek vágynak 

a más jellegû ismeretátadásra is 
– hangsúlyozta Maitz Ferenc.

A szakmai nap keretében két 
első és két nyolcadik osztályban 
tartottak bemutató órát. 

– Szeretnénk olyan segítséget 
adni más intézmények pedagó-
gusainak, amelyek alapján szí-
nesebbé tehetik óráikat. Eddig 
három szakmai napot tartot-
tunk, ez a negyedik; az Érdi 
Tankerület iskoláiból 28 kolléga 
vesz részt a mai bemutató órá-
kon – tette hozzá az igazgató. 

A nyolcadik osztályokban 
A II. világháború más szem-
mel, illetve Táplálkozás és 
mûvészetek címmel tartottak 
foglalkozásokat, míg a két első 

Bemutató órák, különleges eszközökkel

Szakmai nap a Kõrösiben
Hogy  használjuk  a  babzsákot  matematika  órán?  Mi 
köze a Keljfeljancsi-játéknak a kivonáshoz? Érdekli-e a 
mai nyolcadikosokat, hogy milyen volt a szépségideál 
a romantika korában? Ezekre a kérdésekre kaphattak 
válaszokat  azok  a  pedagógusok,  akik  részt  vettek  az 
Érdi  Kõrösi  Csoma  Sándor  Általános  Iskola  szakmai 
napján.

Mi az a referencia-intézmény?
A definíció szerint egyedi, más intézmények számára is 
példaértékû, mûködésében koherens, befogadó, gyermek-
központú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval 
rendelkezõ, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint 
átadni képes intézmény. Bármely iskolából lehet referencia-
intézmény, amennyiben részt vesz a többlépcsõs minõsítési 
eljáráson. Ennek elsõ szakasza az elõminõsítés, a második 
az intézményi fejlesztési terv megvalósítása, harmadik – és 
egyben utolsó – a minõsítési eljárás: az intézmény a minõsítõ 
testület elõtt számot ad arról, hogy alkalmas lesz-e a vállalt 
referenciaterületeken a magas színvonalú, hatékony tudás-
megosztásra. A referencia-intézményi szerepkörre felkészült, 
elõminõsítést szerzett iskolák (mint pl. a Kõrösi) minõsítési 
eljárásai az Educatio.hu-n közzétett anyag szerint 2013. végétõl 
várhatóan 2015. januárjáig zajlanak le. 

osztályban a húszas számkör-
ben barangoltak a legkisebbek 
a tanító nénivel, illetve szöveg-

értéssel kapcsolatos feladatokat 
oldottak meg.

Ezek a bemutató órák nem-
csak a pedagógusoknak és a 
diákoknak voltak érdekesek, 
hanem a „laikusnak” is. Főleg, 
hogy az illető (azaz e cikk 
írója) nem játékos formában, 
énekelve, babzsákkal tornázva, 
keljfeljancsit játszva tanulta az 
összeadást és a kivonást annak 
idején, nem csoportban oldot-
ta meg a szövegértési feladatot, 
nem hallgatott érdekes előadá-
sokat arról, hogyan változott 
évezredek és -századok alatt a 
nőideál, és a II. világháborúval 
kapcsolatban csupán egyetlen 
látásmódot ismer(het)ett – nem 
úgy, mint a Kőrösi diákjai, akik 
láthatóan nagyon élvezték a 
bemutató órákat.

 Ádám Katalin

A babzsák nemcsak torna-, hanem matekórán is beválhat

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Elsõs bemutató óra – témája a szövegértés
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Kelt tésztás tortillák saját készítésű marhahússal
Sima: tészta, sajt, sonka, tejföl, zöldféle 540 Ft
Gombás: tészta, sajt, sonka, gomba, tejföl, zöldféle 660 Ft
Tüske: tészta, húspogácsa, sajt, sonka, gomba, tejföl, zöldféle 750 Ft
Steck: tészta, húspogácsa, sajt, sonka, tejföl, zöldféle 660 Ft
Magyaros: tészta, húspogácsa, sajt, bacon, kolbász, ajvár, tejföl, zöldféle 850 Ft
Csípős magyaros: tészta, húspogácsa, sajt, bacon, kolbász, csípős ajvár, tejföl, csípős paprika, zöldféle 880 Ft
Húsos: tészta, húspogácsa, sajt, füstölt tarja, kolbász, ajvár, zöldféle 880 Ft
Vegetáriánus: tészta, tejföl, majz, gomba, sajt, zöldféle 640 Ft

Hamburgerek saját készítésű marhahússal
Sima: húspogácsa, majz, zöldféle 590 Ft
Sajtos: húspogácsa, sajt, majz, zöldféle 690 Ft
Gombás: húspogácsa, sajt, gomba, majz, zöldféle 720 Ft
Dupla: 2 db húspogácsa, sajt, majz, zöldféle 720 Ft
Magyaros: húspogácsa, sajt, kolbász, bacon, tejföl, ajvár, zöldféle 820 Ft
Csípős magyaros: húspogácsa, sajt, kolbász, bacon, tejföl, csípős ajvár, csípőspaprika, zöldféle 850 Ft
Vegetáriánus: majz, gomba, sajt, zöldféle 690 Ft

Giga szendvicsek saját készítésű marhahússal
Húsimádó: tejföl, húspogácsa, sajt, tarja, bacon, kolbász, paprika 980 Ft
Ínyenc: tejföl, húspogácsa, sajt, sonka, bacon, kolbász, zöldféle 940 Ft
Sima: majz, sonka, kolbász, sajt, saláta, zöldféle 750 Ft
Gombás: majz, gomba, sajt, sonka, kolbász, saláta, zöldféle 790 Ft
Magyaros: majz, ajvár, sonka, kolbász, bacon, sajt, zöldféle 840 Ft
Csípős magyaros: csípős ajvár, majz, sonka, kolbász, bacon, sajt, csípőspaprika, zöldféle 860 Ft
Vegetáriánus: majz, gomba, sajt, zöldféle 700 Ft

Hot-Dog melegszendvicsek
Sima: tejföl alap, virsli 220 Ft
Sajtos: tejföl alap, virsli, sajt 270 Ft
Hagymás: tejföl alap, virsli, sajt, hagyma 290 Ft
Sonkás: tejföl alap, virsli, sajt, sonka 290 Ft
Ínyenc: tejföl alap, virsli, sajt, kolbász, bacon 340 Ft
Magyaros: csemege ajvár alap, virsli, sajt 290 Ft
Tüzes: csípős ajvár alap, virsli, sajt, jalapeno paprika 310 Ft 

Hot-Dog
Sima: virsli, majz 290 Ft
Sajtos: virsli, majz, sajt 370 Ft
Tüske: virsli, majz, sajt, bacon 470 Ft
Zöld: virsli, majz, sajt, uborka 410 Ft
Amerikai sima: virsli, majz, piritott hagyma, csemege uborka 290 Ft
Amerikai sajtos: virsli, majz, sajt, pirított hagyma, csemegeuborka 370 Ft
Amerikai tüske: virsli, majz, sajt, bacon, piritott hagyma, csemegeuborka 470 Ft

Melegszendvicsek
Sonkás: tejföl, sonka, sajt 240 Ft
Kolbászos: tejföl, kolbász, sajt 240 Ft
Zöldséges: tejföl, sonka, sajt, zöldfélék 240 Ft
Ketchupos: sonka, sajt, ketchup 240 Ft
Hagymás: mustár, sonka, sajt, hagyma 240 Ft
Gombás: tejföl, sonka, gomba, sajt 240 Ft
Tüzes: csípős ajvár, sonka, sajt, erőspaprika 240 Ft
Olaszos: ajvár, sonka, sajt, paradicsom, oregánó 240 Ft

Extra Feltétek
Sajt 130 Ft

Marhahús/db 130 Ft
Bacon/db 30 Ft

Paradicsom, Paprika, 
Uborka, Hagyma 60 Ft
Pirított hagyma 60 Ft

Tarja/db 40 Ft
Sonka/db 40 Ft

Kolbász/db 20 Ft
Gomba 60 Ft

Erőspaprika 40 Ft

Édességek:
Mars 185 Ft

Mini Eper 60 Ft
Bohóc 95 Ft

Bounty 185 Ft
Twix 185 Ft

Sport Kicsit 95 Ft
Sport XL 145 Ft

Lola 75 Ft
Rocky Rizs 95 Ft

Újdonság!
Ropogós Gofri 90 Ft

Kívül ropogós, belül puha!

Plussz feltétek:
Tejszínhab 100 Ft
Csokihab 100 Ft

Málnahab 100 Ft
Csokipuding 100 Ft

Vanilia puding 100 Ft
Baracklekvár 90 Ft

TüskePub
Rövid italokkal, koktélokkal és különféle

italokkal várjuk kedves vendégeinket
NONSTOP nyitvatartással!
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A Rendezvény időpontja: 2014. 04. 30. (szerda) 17:30
A Rendezvény helyszíne: A Városi Galéria emeleti előadóterme
(2030 Érd, Alsó u. 2.  a Polgármesteri Hivatallal szemben, a Vigadó
Étterem és Kávéház épülete)

„Égetés helyett komposztáljunk és meglátjuk az eredményt
a kiskertünkben!”  címmel rendezi meg a soron következő

Környezetvédelmi Zöld Fórumot a Pest Megyei 1. számú
választókerület (Érd és Térsége) Fidesz Zöld Tagozata.

a Környezetvédelmi Zöld Fórumra

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

Mindenkit szeretettel várunk, aki a téma iránt érdeklődik!

Meghívó

Március utolsó hetében ren-
dezték meg a Syma csarnok-
ban a veterán atléták fedett-
pályás világbajnokságát, ame-
lyen a magyarok 56 érmet, 
köztük 19 aranyat szereztek. 
A sportágat 320 induló képvi-
selte. A hatnapos eseményre 70 
országból érkeztek sportolók. 
A 22 versenyszám különböző 
korcsoportjaiban 709 aranyér-
met osztottak ki. A futó-, azon 
belül a sprintszámokban nap-
jainkban a magyar versenyzők 
nem nevezhetők túlzottan sike-
resnek, ezért is volt örömteli, 
hogy az M55-ös, vagyis az 55 év 
felettiek kategóriájában indult 
Bodnár Gábor kétszer is dobo-
góra állhatott. 

A 60 méteres síkfutásban 
ezüst-, 200 méteren pedig 
aranyérmet szerzett az Érden 
élő kiváló sportember. Vele 
beszélgettünk.

 - Tudtam, hogy veterán, tehát 
nem a fiatalok közé tarozó atlé-

tával fogok találkozni, így aztán 
arra készültem fel, hogy egy 
hozzám hasonló korú „bácsi-
val” fogok majd kezet, de irigy-
kedve látom, hogy legalább egy 
tízest letagadhatna… Hogyan 
csinálja?

– Egyszerûen. Vigyázok 
magamra, vigyázok a napjaim-
ra, edzem, méghozzá szigorú 
rendszerességgel. A mozgás 
– s nem a lötyögés! – a napja-
im részévé vált, így aztán nem 
érzem magam 58 évesnek. Hadd 
dicsekedjek el: a munkahelye-

men, Százhalombattán vettem 
részt egy általános orvosi vizs-
gálaton, s amikor összesítették 
az eredményeket, azt mutatta a 
gép, hogy 45 éves vagyok…

– Ahhoz, hogy valaki csak-
nem másfél évtizeddel „legyőz-
ze saját magát”, ahhoz sok 
mindent kell tennie, s nem is 
csak heteken és hónapokon 
át, hanem évekig, évtizedekig. 
Gondolom, gyermekkora óta az 
élete középpontjában állt és áll 
a sport.

– Igen is, nem is. Veszprémben 

tanultam a vegyipari egyetemen, 
adott volt, hogy mihez kezd-
jek a tanulás mellett. A Bakony 
Vegyésznek kiváló atlétikai 
szakosztálya volt akkoriban, ott 
kötöttem ki, s amíg meg nem 
szereztem a diplomát, ott spor-
toltam. A legjobb eredményt a 
100 méteres síkfutásban értem 
el, főiskolai bajnok lettem.

– Igéretesen kezdődő karri-
er…

– Akkor csak elkezdő-
dött, mert az egyetem után 
Százhalombattán, a kőolajfi-
nomítóban kaptam állást, s ha 
nem is fordultam el a sporttól, 
de jóval kevesebb időm jutott 
rá. Nősülés, gyerekek, nem 
is terveztem, hogy valamikor 
sportolni fogok még.

– Valami csak visszahúzta 
a pályára… Mint a kábítószer, 
amelyik sosem ürül ki a szerve-
zetből. Elég csak egy kis adag, s 
máris újra benne van az ember. 
Ön hogyan került bele újra?

– Úgy, hogy hat éve utolsó 
lettem a tatai senior országos baj-
nokságon Nagyon bántott, s akkor 
elhatároztam, hogy folytatom, 
hogy újrakezdem. Megtettem, s 
ma már azt mondom, hogy a sze-
niorság hozta meg az életemben 
a karriervágyat.

– Bizonyára korábban is, de a 
mostani budapesti vébén töké-
letesen kielégíthette a vágya-
it, hiszen sosem volt példa a 
magyar atlétikában két magyar 
sprintéremre egy versenyen.

– Feltételezhetően nem, s ha 
most mondjuk harminc évvel 
fiatalabb lennék, szenzációként 
hatna a sportéletben.

– Miért, így veteránként nem 
kapott hírverést?

– Nem állítom, hogy igen. 
A veterán atlétika nem kapja 

Bodnár Gábor arany- és ezüstérmes a veterán atléták világbajnokságán

A karriervágya hozta vissza a futópályára

Kilencven évesen, három arannyal
A budapesti vb sztárja vitathatatlanul az a Fatos István volt, 
aki a maga 90 évével három aranyérmet szerzett a legidõsebbek 
kategóriájában. Az egykori testnevelõ tanárt sem kalapácsve-
tésben, sem diszkoszvetésben, sem súlylökésben nem tudtak 
legyõzni, így a három elsõségével a vébé legeredményesebb 
atlétája lett.

Ettõl aztán megnyugodhat Bodnár Gábor is, hiszen ha úgy 
akarja, lehet még akár húsz éve is a versenypályán…

meg azt az elismerést, amit ez 
a gyönyörû sportág, amelyik 
valamennyinek az alapja, meg-
érdemelne. Pedig olyan törté-
netek bújnak meg egy-egy siker 
mögött, amit, hogy úgy mond-
jam, ki kellene kiabálni, hadd 
tudja meg mindenki.

– Akkor kiabálja ki legalább 
az Érdi Újságban ezt a két szép-
séges érmét!

– Hatvanon, sajnos, lemarad-
tam az aranyról, de rögtön hoz-
záteszem, csakis az én hibám 
miatt. Bennragadtam a rajtnál, 
s mire észbekaptam, már csak 
a mezőny hátát láttam. Hogy 
ezek után be tudtam jönni 
másodikként, az még engem 
is meglepett. Az időeredmé-
nyem 7,67 volt, ami ezzel a 
csapnivaló rajttal, nem is rossz. 
Mindentő függetlenül nagyon is 
boldog voltam a dobogó máso-
dik fokán.

– Akkor lépjünk eggyel föl-
jebb, nézzük meg, mi újság ott?

– A 200 méter előtt minden 
zavaró tényezőt igyekeztem 
kizárni, sikerrel. A rajtot is jól 
elkaptam, ahogy mondják, min-
den a helyén volt, összejött a 
mozgás, s csak akkor „tértem 
magamhoz”, amikor átszakítot-
tam a képzeletbeli célszalagot, 

s bemondták, hogy 24,41-gyel 
nyertem. Az érzést, gondolom, 
nem kell mesélni, mert aki spor-
tolt, tudja, milyen. Amikor meg-
szólal a tiszteletedre a Himnusz, 
az soha, semmivel sem pótolha-
tó, azok a pillanatok örökre az 
ember zsigereiben maradnak.

– Ilyenkor jön a szoká-
sos újságírói kérdés: hogyan 
tovább, hiszen a világbajnoki 
címnél nem lehet „nagyobbat, 
magasabbat” szerezni.

– Azt nem, de arra van esély, 
hogy megismételd. Az én ese-
temben ezt azt jelentené, hogy 
a jövő évi lengyelországi fedett 
pályás vébén meg tudnám véde-
ni az elsőségemet.

– Meg gyakorolná egy kicsit a 
rajtot hatvan méteren, s tán ott 
is összejönne az elsőség…

– Legyen igaza, bár hatvan 
felé közeledve az embernek 
azért vigyáznia kell magára az 
edzéseken is, a versenyeken is.

– Akkor most az egészet nem 
értem… Az előbb azt mondta, 
hogy negyvenöt körül jár…

– Az eredmények ezt súgják, 
de sajnos van egy személyim 
is, abban más adat áll. De azért 
nem egy ötven körülivel felve-
szem ám a versenyt!

 Róth Ferenc

Rajt! – indulás a 200 méteres síkfutás aranyérme felé

„Amikor állsz a világ tetején és neked szól a Himnusz…”

sport

Élvezze az egyedi kerekesszékek biztonságát!
A számtalan speciális kiegészítővel rendelhető BRAVOracer*
• kimondottan stabil, merevvázas aktív kerekesszék
• sokféle színben rendelhető és megfelel a legmagasabb minőségi követelményeknek
• jól adaptálható, követi a gyerek növekedését
• könnyedén kezelhető, kis súlyú eszköz
Ottobock Mobilitás Központ: 1135 Budapest, Tatai út 74.
Telefon: 06 1 451 10 20 e-mail: info@ottobock.hu web: mobilitaskozpont.ottobock.hu

* Egyedi méretvétel alapján készült egyedi gyártású rehabilitációs eszközökért keresse munkatársainkat elérhetőségeken. 
Előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. A képen látható gyógyászati segédeszköz nem OEP támogatott.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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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!

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

113 TAVASZI FELFRISSÜLÉS 

Akciós ár:
10.450 Ft

Listaár: 
20.900 Ft

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

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

016 CSALÁDI PIHENÉS ZEMPLÉN SZÍVÉBEN

Akciós ár:
34.940 Ft

Listaár: 
69.880 Ft

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

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

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. 

089 CSOBOGÓ -SZIVATTYÚ NÉLKÜL 

Akciós ár:
24.995 Ft

Listaár: 
49.990 Ft

Átrió Kert 2225 Üllő, Pesti út
e-mail: info@atriokert.hu 
webcim: www.atriokert.hu 
telefon: +36 20 956 3680 

Csobogó teknősön
ülő kisfiúval
Anyag: plasztik
Magasság: 78 cm

115 PIHENÉS LILLAFÜRED KAPUJÁBAN 

Akciós ár:
16.500 Ft

Listaár: 
33.000 Ft

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

3nap/2 éjszakára,
2 fő részére, reggelivel
(a la carte). Kedvezményes 
Barlangfürdő belépőjegy 
(2 db/egész napos ). 
1 alkalom/fő szauna 
használattal.

AJTÓ-ABLAK

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

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

www.diadaliv2001.hu

- az ország legnagyobb gyártóitól - 7 év garanciával

-20%
-25%

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

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

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

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

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

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

vezet sejtjeibe
- Növeli az agy vérellátását és javít-

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

előzésként és segítségként szolgál 
magas vérnyomásnál

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

- Csökkenti 
a trombózis (vérrögök) 
kialakulásának esélyét

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

Magas a vérnyomása 
vagy a koleszterin szintje?

1. kép 2. kép
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ABLAK-AJTÓ

ÁLLÁS

ÁLLÁST KERES

Érdi magyar fiatalember idõseknél, fia-
talnál, pince-, padlástakarítást, kerti és ház 
körüli munkát vállal. T:06 30 346 8214

Fiatal hölgy takarítást, gyermekfelügyeletet 
vállal reális áron. T:06 20 457 1788

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS





ÁLLAT

Letojt tyúkok vására: 700 Ft/db, azonnal 
vihetõ! Bábolnai Takarmánybolt, Érd, Dráva 
u. 23. T:06 23 374 080

ÁLLATORVOS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FELVÁSÁRLÁS 

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

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS 

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

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCSLÉ

INGATLAN 







Eladó érdi lakótelepen 57 m² IV. em.-i panel-
programos lakás iár:8,6 M Ft, ui. Sóskút-öreg-
hegyen 270 N-öl telken 30 m² faházzal iár:3,5 
M Ft. Víz, villany van. T:06 70 546 2876

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

Gellérthegy alján, 2 szobás, felújított, 
cirkós lakás eladó. Ár: 23,9 M Ft 06-20-
426-0015

Rómain 3 szobás, cirkós, újszerû lakás 
34,9 M Ft eladó. 06-20-426-0015

INGATLANT KERES 

Befektetésként, idõs haszonélvezõ által 
lakottan, lakást vásárolnék Budapesten. tel: 
06-30-3301044

JÁRMÛ

KERT

Szabolcsi nyg. mg szakember vállal Érden 
szakszerû fakivágást veszélyest is, bozótirtást, 
kerttakarítást elszállítással, kertásást, rotá-
zást, gyepszellõztetést gyepfelújítást, kerítés-, 
tetõfestést, bádogjavítást. T:0620 312 7676

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

KIADÓ

Amerikai konyhás, zöldövezeti, színvona-
las, berendezett lakás, külön mérõórákkal, 
gk.beállóval, hosszú távra kiadó. T:06 20 
920 4261

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

Érd-Parkvárosban, felújított 40 m²-es ház 
kiadó, 40 E Ft+rezsi+kaució. T:06 70 332 
5544

KIADÓ - KERES

Másfél szobás kis házat, bútorozatlanul 
bérelnék Érden. T:06 70 597 7450

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi 
rakodókkal OLCSÓN, biztosítással. Vidékre 
10% kedvezmény! Ingyenes árajánlatért, hív-
jon akár most: 06-30/52-98-244!

LAKÁSFELÚJÍTÁS 

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



























MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

NÖVÉNY

Oszlopos tuja eladó 50 cm-es 600,- Ft/db, 
Tárnok, Fõ utca, érdeklõdni: 17 óra után. 
T:06 70 670 9754

OKTATÁS

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

PARKETTÁZÁS

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

SZABÓ

SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS 

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS 
olcsón, minõségi kivitelben, bútormozgatás-
sal, takarással akár azonnalra! Vezetékes tele-
fon:706-6419 Mobiltelefon:06-20-9877-273

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS











TÁRSKERESÕ

TELEK

Eladó Érd-Százhalombatta között fõúton 
3021 m² zártkerti telek. Ár:3,3 M Ft. T:0620 
252 1723

TETÕSZERVIZ

TV JAVÍTÁS

ÜDÜLÉSI JOG



VEGYES

Konyhabútor, hûtõláda, asztal, székek, 
tûzhely, heverõ, csillár, szerszámok, ruhák, 
cipõk, játékok, fürdõkád eladó. T:06 23 372 
063

Kültéri pingpongasztalt vennék, használt, 
de jó állapotban lévõt. T:06 30 290 0336

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT 

Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wc-tartály, radiátor, elzáró csere javítás. Víz-
fûtési rendszerek kiépítése mosó és mosoga-
tógép bekötés 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!



Döntõbe jutott a Gyõri Audi 
ETO KC 2-0-s összesítéssel. 

A másik elõdöntõben: 
Dunaújvárosi Kohász KA - 
FTC-Rail Cargo Hungaria  
26-33 (12-17)
Döntõbe jutott az FTC 2-0-ás 
összesítéssel.

5-8. helyért:
Siófok KC-Galerius Fürdõ - 
Fehérvár KC 20-22 (7-10)
Ipress Center-Vác - Siófok KC-
Galerius Fürdõ 21-16 (12-7)
Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE - Fehérvár KC  
29-24 (13-13)
9-12. helyért:
Veszprém Barabás Duna 
Takarék KC - DVSC-TVP   
25-26 (13-14)

Az ÉRD legközelebb a Duna-
újvárosi Kohász KA ellen lép 
pályára a bronzmérkõzés elsõ 
felvonásán hazai környezetben, 
a Városi Sportcsarnokban. Az 

összecsapás hivatalos játéknap-
ját május 10-re tûzték ki, a pon-
tos kezdési idõpontról késõbb 
egyeztetnek. 

 Szarka András
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Játékban igen, eredményben 
kevésbé tûnt ki az ÉRD szereplé-
se a bajnoki elõdöntõ elsõ felvo-
násán Gyõrben. A hazai egyed-
uralkodó ellen az elsõ félidõben 
jelentõs ideig elõnyben is ját-
szottak a narancssárgák, akik 
az utolsó percek rövidzárlata és 
fáradtsága miatt végül komoly 
különbségû vereséget szenved-
tek. A 35-21-nél szorosabb csa-
tára készültek az érdi lányok 
és ebben hittek a szurkolók 
is, akik dugig megtöltötték a 
nézõteret. Korábban már kide-
rült, hogy a másik ágon meglett 
a döntõs, mégpedig a vártnál 
jóval simábban: az FTC várta 
nagy riválisát a Rába-partiakat, 
míg a Dunaújváros lélekben már 
a bronzpárbajra készülhetett. 

Az elsõ percek aztán alaposan 
ráijesztettek mindenkire a csar-
nokban, úgy tûnt, nagyon simán 
masírozik be a fináléba az ETO. 
A védelmek - fõleg az érdi - sza-
badságra mentek, legtöbbször 
igen kiszolgáltatott helyzetbe 
kényszerült Oguntoye Viktória 
és Herr Orsolya is. A vendégek 
két villámlábú szélsõje, Korsós 
Dorina és Orbán Adrienn is fel-
mutatott egy-egy indításból szer-
zett gyors gólt, illetve Eduarda 
Amorim is nagy lendülettel kez-
dett. Öt perc után már nyolc talá-
latot jegyeztek, meglehetõsen 
egyenlõtlen elosztásban, így 
2-6-nál Szabó Edinának kény-
telen-kelletlen idõt kellett kér-
nie. Nehezen rendezõdtek a 
gondolatok, átmenetileg tisztes 
távolságból lopakodott az ÉRD, 
annak ellenére, hogy Klivinyi 
Kinga is meglelte az utat az 
ellenfél kapujába. Heidi Löke 
is elhibázott egy helyzetet, és 
ezt annak tudatában kell külön 
kiemelni, hogy tudjuk, milyen 
teljesítményt nyújtott késõbb 
a norvég klasszis, aki aztán a 
kilencedik zöld-fehér gólt sze-
rezte. A szezon eddigi részében 
meglehetõsen halovány teljesít-
ménnyel kirukkoló jobbátlövõ, 
Katarina Bulatovics is nagyon 

elkapta a fonalat. Szûk negyed 
óra játék után gyõri örömjáté-
kot és izgalommentes találkozót 
figyelhettek a szurkolók, majd 
egy csapásra minden megvál-
tozott. Szara Vukcsevics két 
meggyõzõ beálló teljesítmény-
nyel elkezdte lopni a távolságot 
a két gárda között, majd követ-
keztek Klivinyi Kinga pillanatai. 
Gólokban továbbra sem szen-
vedett hiányt a meccs, Ambros 
Martinnak, a védekezés meg-
szállottjának - aki a Gyõr tavalyi 
egyeduralmát is meghozta - volt 
bosszankodnivalója. Vérszemet 
kapott az ÉRD, Alja Koren már 
emberhátrányból is betalált, 
aztán Katarina Bulatovics kiál-
lítását kiválóan használták ki a 
hazaiak. Meglepetésre az enyhe 
zavarodottság jelei mutatkoztak 
meg a gyõrieken, így addig-
addig közelített a Szabó Edina 
vezette együttes, míg Szara 
Vukcsevics elõbb egyenlített, 
majd Schatzl Nadine már a 
vezetést is megszerezte. A Gyõr 
ellen ritkán lehet látni hason-
ló fordítást, ez pedig még be 
sem fejezõdött, Kovács Anna 
is elkezdett kiváló hatásfokkal 
bombázni. A Rába-partiaknak 
második idõkérésüket is el kel-
lett használniuk, ugyanis nekik 
általában a 17 kapott gól egy 
egész meccsre lehet kiszabott, 
teljesítendõ penzum. Az ÉRD 
ezt már fél óra játék után is 
elérte. 

Az érdi szempontból rossz-
kor megtört lendület - azaz a 
szünet - miatt végül még három 
percet tudott vezetni a hazai 
csapat. Eduarda Amorim betö-
résénél ugyanis nem tartott köz-
vélemény kutatást - az egyéni 
megmozdulásnak egyenlítés 
lett a jutalma. Nem hiába van 
kiemelt szerepe a Gyõr Érd 
elleni meccsein Heidi Lökének, 
most sem fukarkodott a gólok-
kal, egyedül kezdett az elõny 
kidolgozásába. Persze az egye-
dül szócskán éppen a fordulat 
másik letéteményese Katrine 

Lunde sértõdhetett volna meg, 
a norvég kapus ellen már vál-
tozott a hazai hatékonyság. A 
meccs elején látott ETO-len-
dületet azonban újra megtörte 
az ÉRD, a kiemelkedõen ját-
szó Kovács Anna üzenete tel-
jesen egyértelmû volt Németh 
András és a válogatott számára. 
Az utolsó negyedóra kezdetén 
még mindig lehetett hinni a 
csodában, Alja Koren góljával 
21-22-re közelítettek a narancs-
mezesek. Az ÉRD minden erejét 
megfeszítve harcolt, a lelátóról 
pedig jött is az elsöprõ biztatás. 
Az ETO azonban nem véletlenül 
véd minden címet, még ha oly-
kor adódtak is gondjai, az utol-
só tíz percben már ellentmon-
dást nem hagyott. Heidi Löke 
gyakorlatilag egyszemélyes 
önálló estté alakította a talál-
kozót, képtelen volt hibázni és 
csakúgy, mint az elsõ meccsen, 
a végére nõtt meg jelentõsen a 
különbség. 

Az FTC-Dunaújváros páro-
sításhoz hasonlóan itt is 33-
26 lett a vége a vendégeknek, 
mégis mennyivel másabb száj-
íze lehet a vesztes csapatnak. 
Az ÉRD csapatának egy pilla-
natig sem kell szégyenkeznie, 
emlékezetes küzdelmet vívott, 
még a hajrá elõtt is egyenran-
gú partnere volt a zöld-fehé-
reknek. Ebbõl a játékból pedig 
azt lehet kikövetkeztetni, 
nem kell tartania az alapsza-
kasz negyedik helyezettjének 
a Dunaújvárostól, még akkor 
sem, ha a nagy rivális otthoná-
ban kell nagyot alkotni. Ilyen 
játékra lehet alapozni...

ÉRD - Gyõri Audi ETO KC  
26-33 (17-15)
Érd, Városi Sportcsarnok, 2000 
nézõ
Játékvezetõk: B.Pech Katalin, 
Vágvölgyi Mária
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Török 
Petra, Schatzl Nadine 3, 
Triscsuk Krisztina 2, Kovács 
Anna 9, Szara Vukcsevics 
3, Szekeres Klára, Kisfaludy 
Anett, Klivinyi Kinga 5, Wolf 
Alexandra, Oláh Nóra, Alja 
Koren 4, Bognár Barbara, 
Mester Nóra
Vezetõedzõ: Szabó Edina
Gyõr: Katrine Lunde Haraldsen, 
Herr Orsolya (kapusok), Heidi 
Löke 14, Hornyák Dóra, Korsós 
Dorina 3, Görbicz Anita, 
Kovacsics Anikó 5, Eduarda 
Amorim 5, Rédei-Soós Viktória, 
Orbán Adrienn 1, Szepesi Ivett, 
Sirián Alexa Szederke, Hornyák 
Ágnes 1, Katarina Bulatovics 4, 
Bódi Bernadett
Vezetõedzõ: Ambros Martin
Hétméteresek: 3/0, ill. 0/0
Kiállítások: 8, ill. 8 perc

ÉRD - Gyõri Audi ETO KC 26-33 (17-15)

Bátor játékkal búcsú az elõdöntõtõl

Szara Vukcsevics többször is rést ütött a gyõri pajzson

Kovács Anna nem csak a gyõri kapusokat riogatta, bátran megküzdött a 
túlerõvel is

ÉPÍTKEZŐK FIGYELEM!
FERRO-METALL KFT.  NAGY TAVASZI AKCIÓJA!

10 % ÁRKEDVEZMÉNY A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK!
TOVÁBBI ÉRTÉKES MEGLEPETÉS VÁSÁRLÓINKNAK!

Kedvezményeink 2014. május 31.-ig érvényesek.

Ferro-Metall Kft. 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 10.

Tel./Fax: +36 23 430-441, e-mail: ferrometall@invitel.hu
Nyitva tartás: H-Cs. 7:30-16:00,  P: 7:30-13:00

BETONACÉL
átm. 08 – 25 mm

TÁVTARTÓ
magasság: 4 – 50 cm

HEGESZTETT HÁLÓ
átm. 4,2 – 10 mm

rács sűrűség: 100 és 150 mm
táblaméret: 6 m x 2,40 m


