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Képviselõi keretek
Mire fordították idén az ötmillió forintnyi kere-
tüket a választókerületek egyéni képviselõi?

2

Járási Hivatal
Többen talán csak az okmányirodát ismerik,  
a földhivatal feladatairól mit sem tudnak.

3

Zenére festettek

A kora délután érkezõ záporesõ miatt majdnem úgy tûnt, hogy a vasárnapi csapa-
dék még majd elmossa az Érdi Mûvésztelep által elõször megszervezett szabadtéri 
festést. Szerencsére a zápor hamar elvonult, ám a körülményekre tekintettel sem-
mit sem akartak a véletlenre bízni, ezért egy kis fedelet is kerestek maguknak. Így 
a VI. Mûvésztelep résztvevõi nem a Fõtéren, hanem a Magyar Földrajzi Múzeum 
tetõvel ellátott, boltíves kocsiszínjében pakolták ki kellékeiket, majd valamennyien 
lendületesen munkához is láttak.  7. oldal

Új sportõrület: street workout
Hivatalosan is átadták az 
érdi sportcsarnok elõtt 
megépült úgynevezett 
 street workout tornapá-
lyát. Több fiatal és felnõtt 
testmozgásra vágyó rög-
vest rávetette magát a 
szerekre. A helyszínen ta-
pasztaltak szerint komoly 
kihasználtságra számíthat 
az eszközpark. Érdemes 
felkeresni a pályát, hi-
szen változatos sport-
programot biztosíthatunk 
ezzel magunknak, költ-
ségmentesen.  13. oldal

Emlékezés a hõsökre

Egy, kimondva is rengeteg esztendõvel ezelõtti törté-
nelmi eseményrõl emlékeztek meg az érdiek a múlt 
szombaton Érd-Óvárosban, II. Lajos szobránál. Idén 
volt ugyanis a 488-ik évfordulója annak a különleges 
napnak, amikor II. Lajos király Mohácsra induló magyar 
serege és a lengyel segédcsapat Érden egyesült. A 
török ellen vívott csata, mint tudjuk, vereséggel zárult, 
ám a lengyelek önzetlen segítõ szándéka évszázadokra 
megalapozta a két nemzet rendíthetetlen, máig tartó 
barátságát. 5. oldal

Erdélyi látogatás
A testvérvárosok meglátogatását tûzte ki 
célul a Bolyai János Nyugdíjasklub.

8

A jobbszélsõ
Tóth II. József, az Aranycsapat jobbszélsője 
mesélt a világbajnokságról és Érdligetrõl.

12

Új edzõ

Felkészülési edzés közben, 
az Érd Aréna gyönyörû 
uszodájában látogattuk 
meg az új vezetõedzõt és 
tanítványait. 16. oldal

Dóri könyve

Nemrég megjelent egy kis 
könyv, amely a kiskamasz 
Pócsi Dóra – ahogy bará-
tai hívták: Leya – összes 
írásait gyûjti össze. Dóra 
ezt már nem érhette meg.
 9. oldal

27.900 Ft/fő/3 éj
kétágyas szobában

Kedvezménykód: HT072315

-15%



Riminyáki úton a már megkez-
dett felszíni vízelvezetés megol-
dása. Ezen a környéken ugyanis 
a hirtelen lehulló csapadék szin-
te mindig elöntötte az ingatla-
nokat, valamint a Mecsek utcai 
víztározóból kiömlő víz is ha-
sonló gondokat okozott. Eddig 
már 25 millió forintot költöttek 
az árkok szakszerû kiépítésére, 
és épp a minap indult el a pro-
jekt folytatása, amivel várható-
an az idén sikerül a Riminyáki 

út teljes szakaszán befejezni a 
felszíni vízelvezetés végleges 
megoldását. A 8. számú vá-
lasztókerület egyéni képviselő-
je Tóth Tamás alpolgármester, 
aki arról tájékoztatta lapunkat, 
hogy az ebben a városrészben 
élő embereknek is elsősorban a 
csapadék és a forrásvíz megfe-
lelő elvezetése okozza a legtöbb 
fejtörést. Korábban a Béla és a 
Töhötöm utcában sikerült meg-
oldani a problémát, így a Béla 
utca már szilárd útburkolatot 
is kapott. Mivel az Emil utca, 

valamint a Tárnoki út is – fek-
véséből adódóan – forrásvizet is 
gyûjt, igen fontos volt, hogy az 
Emil utcától a Tárnoki útig és 
a Bor nevû utcákig megoldják 
a vízelvezetést. Idén az Emil 
utcában, a Béla utcáig fejezték 
be a munkálatokat, amivel a 
Bikavér, Ászok, Bulcsú utca is 
védett lesz – a mégoly hirtelen 
lezúduló csapadékvíz esetén is 
– attól, hogy a kerteket elöntse a 
víz. Fülöp Sándorné, a 9. számú 
választókerület egyéni képvise-
lője örömmel újságolta, hogy 
idén a rendelkezésére álló, öt-
millió forint képviselői keretből 
sikerült végre a Drégely utcát 
leaszfaltozni. Erre már nagyon 
vártak az itt lakók, mert ezt az 
utcát – főként a Fundoklia felől 
érkezők – gyûjtőútként használ-
ják, tehát igencsak forgalmas 
szakasz. Ráadásul a Szovátai és 
a Szendrői utcát már korábban 
leaszfaltozták, csak itt maradt 
meg a poros út. A napokban 
végre szilárd burkolatot kapott, 
és – a Drégely utcaiak nem 
kis örömére – most már csak 
a sebességkorlátozó és egyéb 
KRESZ-táblák kihelyezése van 
hátra. Kéri Mihály, a 10. számú 
választókerület egyéni képvise-
lője az Áfonya utca útburkola-
tának aszfaltozására használta 
fel az ötmillió forint képviselői 
keretét. Itt korábban nagyon 
rossz minőségû földúton vol-
tak kénytelenek közlekedni a 
lakosok, de most a viszonylag 
meredek utcát teljes hosszában 
aszfaltburkolattal látták el. Dr. 
Veres Judittól, a 11. számú vá-
lasztókerület egyéni képviselő-
jétől azt tudtuk meg, hogy a 
csatornázást követően ezen a 
településrészen is nagyon szé-
pen haladnak az útfelújítások-
kal, amelyek zöme a munkála-
tok utáni helyreállítás, de több 
utcát önkormányzati hozzájá-
rulással sikerült rendbe hozni. 
A képviselői keretből az idén 
a Nyírfa utca alsó szakaszán 
– a játszótértől egészen a Felső-
völgyi útig – a felszíni vízelve-
zetést oldották meg, mert a te-
lepülésrészen ezúttal ezt látták 
legsürgetőbb feladatnak. Ott, 
ahol a felszíni víz elvezetésé-
nek kiépítésére most nem állt 
rendelkezésre forrás, úgy építet-
ték meg a szilárd útburkolatot, 
hogy lefolyjon róla a víz, de 
ahol szükség volt rá, útszegély 
kialakításával védik meg az in-
gatlanokat. Szabó Béla, a 12. 
számú választókerület képvise-
lője a Fûtő utca árokrendszeré-
nek teljes kiépítésére használta 
fel az idei képviselői keretét, 
ezek a munkálatok a napokban 
kezdődtek el, és nemsokára el-
készülnek velük. 

Bár egyszerre nem sikerül 
minden problémát megoldani 
és valamennyi utcát szilárd bur-
kolattal ellátni, összeállításunk-
ból kitûnik; az is rengeteget szá-
mít, ha lépésről-lépésre haladva 
csökkentik a megoldásra váró 
feladatok számát.

 Bálint Edit
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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    
70/374-8877 
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

Közvílágítási hibabejelentés	 06-40/201-023

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

Érd belső úthálózata csaknem 
félezer kilométert tesz ki. Ez 
azt jelenti, hogy ha egymásba 
kapcsolnánk az utcákat, akár 
Passauig is elvezetne bennün-
ket. Igaz – az utak változatos 
állapotát ismerve – igencsak ke-
serves út lenne ez a túrázónak. 
Bár a 450-ből már 140 kilomé-
ternyi útszakasz pormentesített, 
további kétharmad aszfaltozása 
még hátra van. Ahhoz, hogy 
egyszerre megoldható legyen a 
probléma, több milliárd forint 
forrás kellene, ami jelenleg nem 
áll a város rendelkezésre, így e 
téren csak lépésről-lépésre ha-
ladhat a munka. Ugyanakkor a 
csatornázás után rengeteg utca 
kapott már szilárd útburkola-
tot, vagy a helyreállítás okán, 
vagy azért, mert csak így lehet 
megóvni a csatornahálózatot. 
Jó néhány utca pedig épp a 
választókerület önkormányzati 
képviselőjének ötmillió forintos 
keretéből újulhatott meg, de mi-
vel több városrészben a felszíni 
vízelvezetéssel is jelentős gon-
dok voltak, többen inkább en-
nek a megoldását látták sürge-
tőbbnek. Jelen körképünkben 
a választókerületek egyéni kép-
viselőitől csupán egyetlen kér-
désre kerestük a választ: Mire 
fordították az idén a képviselői 
keretet? Antunovits Antal, az 
1. számú választókerület kép-
viselője ezt a pénzt részben a 
vízelvezetési gondok megszün-
tetésére, részben pedig néhány 
utca útburkolatának javítására 
használta fel. A Mecset utcában 
a csapadékvíz elvezetését ol-
dották meg belőle, valamint a 
Külső Római út bitumenes hely-
reállítását kezdték meg nem-
régiben. A földmunkákkal egy 
időben az ingatlanok előtti gép-
kocsi beállókat is kialakították. 
A következő lépés annak a 120 
méteres útszakasznak a meg-
építése lesz, amely a Mecset 
utcát a Külső Római úttal össze-
köti – tudtuk meg a képviselőtől. 
Mészáros Mihály, a 2. számú 
választókerület önkormányzati 
képviselője arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy a Mérnök ut-
ca egy részét – a Tudóstól a 
Tanácsos utcáig – már sikerült 
szilárd burkolattal ellátni, most 
itt folytatódott az útépítés, an-
nál is inkább, mert a megépült 
csatornahálózat védelmét is az 
aszfaltos út képes biztosítani, 

ez védi meg attól, hogy csapa-
dékvíz kerüljön a csatornába. 
A vízelvezető rendszer kialakí-
tására most nem volt lehetőség, 
de a szakemberek olyan útépí-
tési megoldásokat alkalmaznak, 
amelynek köszönhetően az in-
gatlantulajdonosoknak többé 
nem okozhat gondot a csapa-
dék, és az útfelület sem sérül. 
Mórás Zsolttól, aki a 3. számú 
választókerület egyéni képvise-
lője, megtudtuk, hogy a képvi-

selői keretből tavaly a Szalonka 
utca egy részében már sikerült 
a felszíni víz elvezetését meg-
oldani, így az idei keretből ezt 
folytatták azzal, hogy az útbur-
kolat is megépült az ingatlanok 
előtti kocsibeállókkal együtt. 
Így ebben az utcában sem lesz-
nek többé gondok a csapadék-
vízzel. Tekauer Norbert, az 5. 
számú választókerületben kivé-
telesen nem ároképítésre, nem 
is útfejlesztésre, hanem hídépí-
tésre fordítja ötmilliós keretét. 
A tervek szerint az Aranyos 
utcában, a Bara-patak fölött 
épül meg az a gyaloghíd, amely 
már nagyon régóta szerepel a 
környéken lakók igénylistáján, 
mert itt a gyalogosok csak nagy 
kerülővel, a rosszul belátható 
úttesten tudnak átkelni, így ez 
a híd megkönnyíti majd a min-
dennapjaikat. Kopor Tihamér, a 
6. számú választókerület egyé-
ni képviselője viszont idén is 
a körzet úthálózatának javítá-
sára, tehát útépítésre szánja a 
képviselői keret összegét. A Sás 
és Patak, majd hamarosan a 
Szalvia utca kap idén aszfalt-
burkolatot. Donkó Ignáctól, a 
7. számú választókerület egyéni 
képviselőjétől azt a választ kap-
tuk kérdésünkre, hogy a kép-
viselői keretből folytatódhat a 

Képviselõket kérdeztünk: mi fért bele idén a keretösszegbe?

A legaggasztóbb problémákat orvosolták
Városunk egyik legnagyobb problémáját, a szennyvízelvezetést sikeresen megol-
dották, így most már a másik, ugyancsak nem csekély gond leküzdésére összpon-
tosíthat a városvezetés, ez pedig a belsõ úthálózat építése, javítása. Itt, az Érdi 
Újságban rengeteget írtunk már errõl a témáról, hiszen mindenkit érintõ közügyrõl 
van szó. Jelen összeállításunkban elsõsorban arra kerestük a választ, hogy a vá-
lasztókerületek egyéni képviselõi – legalábbis, akiknek fel tudtuk tenni a kérdést 
- mire fordították idén az ötmillió forintnyi képviselõi keretüket, amit minden évben 
szabadon, a saját belátásuk szerint költhetnek el az adott településrész javára.

A Riminyáki út alsó szakaszán a napokban láttak hozzá a korábbi években elkezdett ároképítés befejezéséhez, 
ami segíti a felszíni víz elvezetését, így már sok csapadék esetén sem kell a lakosoknak félniük attól, hogy a víz 
elönti a kertjeiket

A	
sze

rző
	fe

lvé
te

lei

Készül az útburkolat az Áfonya utcában
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Ilyen ember nincs is, egyszerûen 
nem is létezik, pedig már las
san két évtizede ismerem. A keze 
nyoma mindenütt ott van a laká
sunkban, a házunkban. Föltûnik 
az életünkben, hogy aztán nyom
talanul eltûnjék. Az igazi mestert 
örökli az ember és ehhez a bará
toknak, akiktől származik, nem 
is kell a másvilágra költözködnie. 
A hurcolkodás persze benne van 
a pakliban és az építkezés, a hely
reállítás, a karbantartás is. Putz 
Jancsi munkáját úgy csodálhat
tuk meg, hogy nappalit nyitottak 
össze a barátaink. Az egykori érdi 
nyaraló egy mélységesen mély 
kertben húzódik meg, üvegezett 
verandával, de a veranda mögött 
három állandó félhomályba ful
ladó, folyosószerû szoba nyílt 
egymásba. Putz Jancsi téglán
ként szedte ki a válaszfalakat, 
hogy ne sérüljön a derékig érő, 
húszas évekből származó szép
séges faburkolat, és a padlástérbe 
vezető lépcsősor. Egyetlen ajtót, 
ablakot sem dobott ki, bármed
dig is tartott helyreállításuk, sőt, 
a feleslegessé válókat elraktároz
ta a pincében, s a hőszigetelő 
üvegek is kockánként kerültek 
be a lakályos munkaszobává 
váló egykori fogadó helyiségbe. 
Putz Jancsi azért is egy teljesen 
valószínûtlen alakja a magyar 
mestereknek, mert tapasztalata
im szerint nincs anyagcseréje, én 
még munkaidőben nem láttam 
enni, inni, letelepedni, a lakás 
legkisebb helyiségét keresni. Egy 
kávé és egy pohár víz. Ennyit 
hajlandó elfogadni a mi drága 
mesterünk, aki ennek ellenére 
mindig jókedvû, a munkát nem
csak elvégzi, de ötletei vannak 

a lehető legjobb megoldásokra, 
minden nap összetakarít maga 
után, s a konténert csak akkor 
rendeli a munkaterületre, ha már 
egy vödörnyi törmelékre sem kell 
számítania. Akkor a nejlonzsá
kok tartalmát beleüríti és negyed 
óra múlva mehet a tartály. Putz 
Jancsi olyan családtag, aki soha 
nem feszélyezi az embert. Úgy 
dolgozik, hogy átadom neki a 
lakáskulcsot és biztos lehetek 
benne, hogy a beszerzéstől a 
munka befejezéséig mindent ön
állóan intéz. A legjobb minőségû 
alapanyagokat hozza, a legméltá
nyosabb áron, és képes Érd vala
mennyi szaküzletét bejárni, de 
akár Budafokig, Törökbálintig is 
elautózik kicsi Skodájával, hogy 
én jobban járjak. Tulajdonképpen 
az igazi szakmájáról alig van 
fogalmam. Talán villanyszerelő 
lehetetett „eredetileg”, ha a te
vékenységéhez nélkülözhetetlen 
intelligenciáját nézem, akkor 
akár építőipar technikum vagy 
főiskola is lehetne a tarsolyában. 
Ám ennek ellentmond helyzet
felismerő képessége, mindent 
azonnal megoldó gyakorlati ér
zéke. Putz a legkisebb munkára 
kis kiszállási költség nélkül száll 
ki. Ha a zárba törik a kulcs, ha 
eldugul a lefolyó, ha leesik egy 
csempe a lépcsőházban, jön és 
megy. Mintha ott sem lett volna, 
csak már minden a helyén van, 
minden mûködik, minden tisz
ta. A legszebb közös vállalásunk 
mégis dolgozószobám, amely 
a ház államosítása idején kisla

kásként „válhatott ki” az épü
letegyüttesből, a külön bejáratá
hoz egy vizes blokkot barmolt a 
kényszer, egy beépített szekrény 
pedig konyhamosogatót is rej
tett a harminc négyzetméteren. 
János csak egy pillantást vetett 
az elkorhadt parkettára, a hulló 
vakolatra, a mindenütt csöpö
gő csapokra. – Csak három hét 
múlva végzek a másik helyen. 
– Megvárjuk, János. – Ennyi volt 
a megállapodásunk. Ja, és ke
zet fogtunk. Mint mindig, reggel 
fél hétkor érkezett. A teljes vil
lanyvezetéket újra kellett húznia, 
megbámultuk a kiszedett szö
vetburkolatos alumínium dróto
kat. Kibontotta a régi bejáratot a 
romokban heverő teakonyhát, a 
rosszul szigetelt zuhanyozót, be
falazta a régi ajtót, megtervezte a 
gardróbomat. Hogy ne kellejen a 
falat csákánnyal bontania (poros 
lenne az egész lakás, szétlazul
nának a téglák) befúrt a falba és 
egy hatalmas kézi fûrésszel vágta 
ki az új bajárat helyét. Centire 
illeszkedett a korábbi építke
zésből megmentett eredeti ajtó. 
Egy zsák otthonról hozott régi 
parkettával restaurálta a szoba 
sarkát. Víz, villany, gáz, burkolat, 
egészen a csillárig. A hab a tor
tán ötrészes plafonig érő fenyőfa 
könyvespolcom három részre 
bontása volt. Sehol nem szakadt 
az anyag, úgy kopácsolta szét és 
ragasztotta össze. Máig sem tu
dom megmutatni, hogy hol van 
az eredeti és az új tartódeszka. 
Minden puccba vágva, mert Putz 
Jancsi ilyen. Hónapok óta nem 
találkoztunk, de itt van a keze 
nyoma mindenütt. 

 Antall István

Pucolás

Derűs kérdéssel vezeti fel a 
rádió reggeli műsorvezetője a 
friss meteorológiai jelentést, va
lahogy így: napszemüveg, vagy 
esőkabát? Aztán a részletek 
ismertetéséből kiderül, hogy 
mostanában inkább beborul, 
vagyis gyakrabban van szük
ség esőkabátra, mint napszem
üvegre. Végül is ez nem olyan 
nagy baj. Ha vihar, hát hadd 
legyen vihar, igaz, nyár van, 
de akkor sem süthet mindig a 
nap. Legfeljebb az olyan brutá
lis felhőszakadás okoz gondot, 
amilyeneket a tévé hírműsora
iban láthattunk mostanában 
Orosházáról, Martfűről, vagy 
éppen Rákóczifalváról, ahol 
csónakkal lehetett közlekedni 
az utcán. Ezek a viharok azon
ban előbbutóbb véget érnek, és 
utánuk mindig kisüt a nap.

Vannak másféle viharok is, 
mégpedig évszaktól, hőmér
séklettől, lehulló csapadék
mennyiségtől függetlenül. Ilyen 
esetekben kísérletek történnek 
mennydörgés, villámlás előál
lítására is, de legalábbis némi 
zavar, felfordulás keltésére, 
amitől a szervezők, a kezdemé
nyezők némi hasznot várnak 
– ha először nem is közvetlenül 
anyagit. Ezeket nevezzük gyűj
tőszóval – jobb híján – közéleti 
viharoknak. Jobb híján, mert a 
szó így valódi közéletet enged 
feltételezni, amelynek jelenleg 
nem nagyon látjuk a jeleit. Ha 
ugyanis valódi közélet mű
ködne nálunk, akkor – mint 
ez megszokott demokratikus 
berendezkedésű, polgári érték
rendet valló országokban – ér
vek feszülhetnének érvekkel 
szemben, jobbító javaslatok ve
télkednének egymással, egyes 
rétegek és csoportok nézetei 
kulturáltan jelennének meg 
egymás mellett, választási lehe
tőséget kínálva az állampolgá
roknak, segítve a legjobb lehe
tőségek megtalálását. Elegendő 
azonban bekapcsolni a rádiót, 
a televíziót, beleolvasni az új

ságba, vagy akár kimenni az ut
cára, bemenni a munkahelyre, 
szót váltani emberekkel, hogy 
észrevegyük: a helyzet alapve
tően más. Történjen bármilyen 
esemény bárhol, régiónkban 
vagy a világ távolabbi része
in, azonnal akad jelentkező, 
személy, esetleg kisebb cso
portosulás, hogy megkíséreljen 
előállítani belőle valamilyen 
viharfélét. Szánalmas próbálko
zások ezek, jóllehet, kezdetben 
alkalmasak néhány jóhiszemű 
állampolgár megtévesztésére. 
Iskolapéldája volt ennek az a vi
har, amit annak idején a külho
ni magyarok állampolgárságá
nak megadása körül keltettek. 
A kezdeményezők azzal riogat
tak, hogy 25 millióan fognak 
majd Romániából ide özönleni 
– az állítás valóságtartalmáról 
később bárki meggyőződhetett. 

Kezdeményezések folyama
tosan vannak, elég hozzá egy 
második világháborús köztéri 
emlékszobor, vagy egy tusnád
fürdői miniszterelnöki beszéd, 
máris működni kezdenek a 
szélgépek – hátha össze lehet 
hozni belőle valamit, kivált
képp, ha akad némi külföldi 
rásegítés is. Elég valami kevés 
viharszerű zavar is, hiszen ab
ban is lehet halászni, egykét 
lehetséges szavazót így még 
ősz előtt sikerülhet kifogni. 
Akadnak, akadtak természete
sen regionális, helyi viharkel
tési próbálkozások is – például: 
nem lesz kész a csatornázás, 
mert eltűnik a pénz; soha nem 
adják át a sportcsarnokot, az 
uszodát, és így tovább. Az ered
ményeket tudjuk.

Az ugyanis közös vonás a 
közéleti és a természeti viha
rokban, hogy előbbutóbb le
csendesednek. És akkor mindig 
kisüt a nap.

A szerkesztõ jegyzete

Viharok közben  

A járásokat és járási hivatalo
kat a fővárosi és megyei kor
mányhivatalok szervezeti egysé
geiként állították fel 2013. január 
1jével. Pest megyében összesen 
18 járást alakítottak ki – ezek 
egyike az Érdi Járás, amely
hez Diósd, Érd, Pusztazámor, 
Sóskút, Százhalombatta, Tárnok 
és Törökbálint tartozik. A járási 
székhelyeken felállították a já
rási hivatalokat, amelyek – ál
talánosságban szólva – azokat 
a feladatokat látják el, amelyek 
nem a helyi szabályozáshoz 
kapcsolódnak, azaz nem az ön
kormányzat mérlegelési jogkö
rébe tartoznak, illetve a megyei 
szintnél alacsonyabb fokon in
tézendők. 

A járási hivatalok több felada
tot is átvettek az önkormány
zatoktól 2013 januárjában: az 
okmányirodai feladatokat, a 
gyermekvédelmi és gyámügye
ket, valamint egyes szociális, 
környezetvédelmi, természet
védelmi igazgatási ügyeket 
– ezek megoldásában ugyanis 
egyértelmûen az államnak van 
szerepe. Azok az ügyek, ame
lyek a helyi szabályozáshoz 
kapcsolódnak, a települési jegy
zőknél maradtak. 

Az Érdi Járási Hivatalnak há
rom fő szervezeti egysége van; 
ezeket Bánsághy Balázs, a hi
vatal vezetője mutatta be la
punknak. 

– A hivatal személyi állomá
nyának nyilvántartását, pénz
ügyeinek lebonyolítását, az in
gatlanok és a járási szakigazga
tási szervek technikai segítését a 
mûködést támogató osztály látja 
el. Az ügyfelekkel az okmány
irodai osztály és a kormányab
lak foglalkozik. Járásunkban az 

érdi és a tárnoki okmányiroda, 
illetve a százhalombattai kor
mányablak bonyolítja le többek 
közt a személyi okmányokkal 
kapcsolatos ügyintézést, a köz
lekedési okmányok kiadását 
és pótlását, ugyanitt lehet kez
deményezni a menekültügyek 
intézését is. Az imént említett 
két osztály mellett mûködik egy 
harmadik is, a hatósági osz
tály, amely az önkormányzatok
tól átvett és jogszabályok által 
meghatározott hatósági felada
tok ellátásáért felel. Rengeteg 
ügy tartozik ide, az időskorúak 
járadékától a közgyógyellátásig, 
a temetkezési szolgáltatások 
engedélyezésétől az állampol
gársági ügyekig, illetve a lakcím 
érvénytelenné nyilvánításáig. 
Ehhez az osztályhoz tartoznak 
bizonyos környezetvédelmi 
igazgatási ügyek, az ingatlan
vállalkozások felügyelete és a 
közoktatási feladatok is – sorol
ta a hivatalvezető.

– A fent felsorolt három osz
tályt a járási hivatalon belül ala
kították ki; mellettük a hivatal
hoz tartozik hat szakigazgatási 
szerv is: a gyámhivatal, az épí
tésügyi és örökségvédelmi hiva
tal, az állategészségügyi és élel
miszerellenőrző szakigazgatási 
szerv, a földhivatal, a munka
ügyi kirendeltség és a népegész
ségügyi intézet. Kiemelném kö
zülük az örökségvédelmi hiva
talt, amelynek hatásköre Pest 
megye egész területére kiterjed; 
a szervezeti egység Budapesten, 
a Pest Megyei Kormányhivatal 
épületében mûködik. A Járási 
Állategészségügyi és Élelmi
szerellenőrző Hivatal hatásköre 
szintén túlnyúlik az érdi járáson 
– tette hozzá Bánsághy Balázs, 

aki úgy látja: az elmúlt másfél 
év alatt egyre többen ismerték 
meg a hivatal mûködését, és 
ebben nagy szerepe volt an
nak a nyílt napnak is, amelynek 
keretében a lakosság és a kör
nyékbeli iskolák diákjai mélyre
hatóbban megismerkedhettek a 
hivatalban végzett munkával és 
a kollégákkal. 

– Érden a járások kialakítása 
előtt is mûködött kormányab
lak, illetve okmányiroda, így 
azokat a lakosság jól ismeri. 
Ami változott, az a nyitva tar
tás: az érdi okmányiroda hét
főtől péntekig reggel 8tól este 
8ig várja az ügyfeleket, akik 
a visszajelzések alapján elége
dettek a kollégák munkájával. 
A szakigazgatási szervek ügy
félfogadása az okmányirodáétól 
– és egymásétól is – eltér; ösz
szességében elmondható, hogy 
az önkormányzatéhoz igazodik. 
A várossal, illetve a járás többi 
településével egyébként nagyon 
jól együttmûködünk – jegyezte 
meg a hivatalvezető. 

Érdemes bemutatni pár szó
ban a Pest Megyei Kormány
hivatalhoz tartozó kormányab
lakokat is. Érden évek óta segíti 
ez az intézmény az ügyfelek 
minél gyorsabb kiszolgálását, 
és az eltelt időszakban egyre 
bővült az itt intézhető ügyek 
száma. Van, amit azonnal el 
tudnak intézni az ide betérők 
(és nem csak a járás területén 
élők – a kormányablakokban 
más járásokból, megyékből ér
kezők is intézhetik ügyeiket), 
ilyen például a személyi ok
mányok igénylése, a lakcímbe
jelentés, az egyéni vállalkozói 
igazolvány leadása, a forgalmi 
engedély pótlására, cseréjére 

Új sorozatunkban bemutatjuk a Járási Hivatal tevékenységét

Útlevéltõl a közgyógyellátásig
Építési engedély, közgyógyellátás, útlevél cseréje, tulajdoni lap beszerzése 
– fentiekben talán nem sok közös van, de egy biztosan: ha ezekben az ügyekben 
szeretnénk eljárni, az Érdi Járási Hivatalhoz kell fordulnunk. Többen talán csak 
az okmányirodát ismerik, a földhivatal, a munkaügyi kirendeltség vagy mondjuk 
a gyámhivatal munkájáról, feladatairól mit sem tudnak. Nekik szól sorozatunk, 
amelynek elsõ része az Érdi Járási Hivatal szervezeti egységeit mutatja be.

irányuló kérelem, illetve a hite
les tulajdonilapmásolat és tér
képmásolat igénylése. 

Bizonyos eljárásokat nem 
azonnal, hanem meghatározott 
határidőn belül intéznek a kor
mányablakok, mint például az 
egyéni vállalkozói igazolvány 
kiállítása (illetve megszünte
tése), a személyigazolvány ki
adása, a menekült, letelepedett 
személy nyilvántartásba vétele, 
az útlevél kiadása, cseréje, a 
használt jármû forgalomba he
lyezése (illetve az autó átírása) 
iránti kérelem. 

Vannak ügyek, amelyekben a 
kormányablakokban csupán tá
jékoztatást kaphatnak az érdek
lődők (gyes, gyed, cégbejegy
zési eljárás, anyakönyvezés), 
és olyanok is, amelyekben a 
kérelmeket továbbítják az ille
tékes hatóságokhoz. Ez utóbbi 
csoportba tartozik az építési en
gedély kiadása, az építésügyi 
hatósági bizonyítvány kiállítá
sa, a bontás tudomásulvétele 
iránti kérelem, illetve a haszná
latbavételi engedély iránti ké
relem is. A kormányablakokon 
keresztül fogyasztóvédelmi pa
naszokat is tehetünk, csakúgy, 
mint közérdekû bejelentéseket. 
A fenti lista korántsem teljes 
– ami nem csoda, hiszen a kor
mányablakok ügyköre egyre 
bővül. 

 Az érdi járás hét településén 
több mint 120 ezer ember él. 
Számukra fontos, hogy megis
merjék a hivatal, illetve szer
vezeti egységei és szakigazga
tási szervei mûködését, hiszen 
az anyasági támogatásoktól 
az építési engedélyig, az elve
szett rendszámtábla pótlásától 
a közgyógyellátásig mindent a 
hivatalon, illetve az okmányiro
dán, kormányablakon keresz
tül intéznek az állampolgárok. 
Sorozatunk következő részei
ben a szakigazgatási szerveket 
(feladatukat, hatáskörüket) mu
tatjuk be olvasóinknak.

 Ádám Katalin

A járási ügyintézés legnagyobb részét az okmányirodai ügyek jelentik - itt végzik el a személyi adat- és lakcím-
nyilvántartással, útlevél-igazgatással, egyéni vállalkozói tevékenységgel és a közlekedési igazgatással kapcsola-
tos feladatokat
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Július 24-én a felsőoktatási in-
tézmények legtöbbjében kihir-
dették a felvételi ponthatáro-
kat, eredményeket, így az Érdi 
Újság megjelenésének időpont-
jában már a legtöbb továbbta-
nulni szándékozó fiatal tudja, 
hol folytathatja tanulmányait. 
Számukra a nyár ezen időszaka 
valószínûleg ugyanolyan fon-
tos, mint jó egy hónapja az 
érettségi volt, ami nemcsak a 
diákok, hanem a tanárok, igaz-
gatók számára is kiemelkedő 
esemény. Különösen feledhetet-
len epizód volt ez egy olyan 
iskola életében, amely először 
bocsátott útjára végzős gimna-
zistákat – ez pedig ez az Érdi 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnázium. Az iskola egy-
részt öreg, hiszen jövőre ünnep-
li fennállása 80. évét, másrészt 
fiatal, hiszen gimnáziumi osz-
tályok csak az intézmény bőví-
tése, felújítása után indultak, a 
2010-2011-es tanévben. Az el-
ső matúráról Pintérné Bernyó 
Piroskával beszélgettünk, aki 
múlt év szeptembere óta ve-
zeti a Gárdonyi iskolát, ráadá-
sul osztályfőnöke volt az egyik 
érettségiző osztálynak is.

– Hány diák érettségizett az 
idén, és milyen eredménnyel?

– Hatvankét végzős tanulónk 
érettségizett, emellett négy 11. 
osztályos diákunk tett előre-
hozott középszintû érettségit 
informatikából. Mindannyian 
nagyon jó eredményt értek el. 
A hatvankét diák közel harmada 

egy-egy tárgyból emelt szintû 
érettségit tett – ez utóbbi átla-
ga négyes volt, ami nagyon jó 
eredmény. Kiemelném még az 
idegen nyelveket, ezekből emelt 
szinten mindenki jelesre érett-
ségizett. Iskolánkban erős az 
idegen nyelv oktatásának szint-
je – ezt tükrözi az is, hogy tizen-
hét nyelvvizsgás diákunk van. 
Egyikük a középfokú mellett 
felsőfokú nyelvvizsgát is tett, 
két másik diákunknak pedig 
már két nyelvből van középfokú 
nyelvvizsgája. Leggyakrabban 
angolból vizsgáznak a gyere-
kek, emellett népszerû még a 
német és az olasz nyelv is. Ezek 
mellett spanyol nyelvet is tanul-
hatnak nálunk a gimnazisták. 
Magyarból és történelemből 
szintén nagyon jó eredmények 
születtek; mindkét osztálynak 
4-es lett az átlaga. Erre nemcsak 
azért lehetünk büszkék, mivel 
ez volt a gimnázium életében 
az első érettségi, hanem azért 
is, mert a gyerekek többsége 3,8 
és 4,2 általános iskolai átlaggal 
jöttek hozzánk. 

– Hová jelentkeztek a most 
érettségiző fiatalok?

– Hét diák kivételével – akik 
OKJ-s szakképzésben szeretnék 
folytatni tanulmányait – minden 
gyerek jelentkezett főiskolára, 
egyetemre. Sokan választották 
az informatika szakot, többen 
a nemzetvédelmi egyetemre je-
lentkeztek, volt, aki a testne-
velési egyetemre vagy anglisz-
tika szakra, és vannak köztük 

pedagógiai pályát választók is. 
Általánosságban elmondható: 
gimnáziumba azok jelentkez-
nek, akik nyolcadikos koruk-
ban még nem tudják, milyen 
pályát válasszanak. Van négy 
évük, hogy megtalálják, mi áll 
közelebb hozzájuk, milyen 
irányt válasszanak. A mi köte-
lességünk az, hogy a lehető-
ségek minél szélesebb skáláját 
bemutassuk. A hozzánk járó 
diákokat nyílt napokra visszük, 
és megismertetjük őket minél 
több egyetemmel, főiskolával, 
illetve a felvételi rendszerrel. 
A most érettségizett gyerekek 
11. osztályos korukban kezdtek 
célirányosan érdeklődni. A 12. 
osztályban már mindenki olyan 
fakultációt választott, amely se-
gítségére volt a kiszemelt egye-
temre, főiskolára való bekerü-
léshez. 

– Nemcsak mint újdonsült 
igazgató, hanem mint osztályfő-
nök is végigélte ezt az érettségit. 
Melyik volt nehezebb?

– Lelkileg osztályfőnökként 
volt nehezebb, hiszen búcsúz-
ni kellett az osztályomtól, és 
nagyon kötődtem hozzájuk. 
Amúgy is nehéz lett volna ez 
az év, hiszen az érettségire va-
ló készülés mellett ilyenkor 
megkezdődik az elszakadás is 
– ráadásul múlt augusztusban 
lehetőséget kaptam arra, hogy 
ne csak a saját osztályomat, ha-
nem az egész iskolát irányít-
sam. A feladattól nem féltem, 
hiszen korábban tizenhat évig 
egy ugyanilyen összetételû is-
kola általános igazgatóhelyette-
se voltam, és tizenkét érettségit 
vezényeltem le. A kollégákban 
is maximálisan megbíztam. 
Nem mondom, hogy könnyû 
év volt, de örömmel csináltam. 
Nagyon büszke voltam az osz-

tályomra, mivel a gyerekek tu-
domásul vették és alkalmazkod-
tak ahhoz, hogy mellettük még 
huszonnyolc másik osztályt is 
igazgatok.

– Az érettségihez visszatérve, 
a jó osztályzat azt mutatja: ál-
talában is jó a gimnazistáik 
tanulmányi eredménye.

– Így van, de ez nem jelen-
ti azt, hogy hátradőlhetünk, 
és ülhetünk babérjainkon. 
Augusztusban, ha a kollégák 
visszajönnek nyári szabadsá-
gukról, átbeszéljük a tapasztala-
tokat, levonjuk a következteté-
seket. Fontos, hogy mi elsősor-
ban a felsőfokú intézményekben 
való továbbtanulásra készítjük 
fel diákjainkat. Aki nem éri el a 
négyes eredményt az érettségi 
tantárgyakból, az nem biztos, 
hogy e célnak meg tud felelni. 
Úgy látom: annak a diáknak, aki 
mondjuk két érettségi tárgyból 
megbukott vagy kettes kapott, 
érdemes elgondolkoznia azon, 
hogy neki való-e ez az iskola 
– talán érdemes lenne másik in-
tézményben folytatni, ahol jobb 
eredményeket érhet el. Nagyon 
fontos persze az is, hogy az ál-
talános iskolából milyen tudás-
sal jön a gyerek. Nem véletlen, 
hogy idén szóbeliztettük a hoz-
zánk jelentkező diákokat, mert 
úgy éreztük: szóban is meg kell 
győződnünk a gyerekek azon 
kompetenciáiról, amelyek ké-
pessé teszik őket arra, hogy egy 
gimnázium tanulói legyenek. 

– Mekkora az érdeklődés, illet-
ve a túljelentkezés?

– Az általános iskolákban sze-
mélyesen szoktam bemutatni 
gimnáziumunkat a különböző 
rendezvényeken, emellett nagy 
sikerrel zajlanak nyílt napja-
ink is. Ennek köszönhetően 
kiemelkedő az érdeklődés a 

gimnázium iránt; a 2014-2015-
ös tanévben két 34 fős osztályt 
indítunk. Úgy gondolom, a si-
keres érettségi után még jobban 
megnő az iskola népszerûsége, 
ami már most lemérhető ab-
ból, hogy más gimnáziumokba 
járó, jó tanulmányi eredményû 
gyerekek szeretnének átjelent-
kezni hozzánk – látják ugyanis, 
hogy ugyanazt a képzést meg-
kaphatják itt is, mint például 
Budapesten, csak épp nem kell 
naponta több órát utazniuk. Sok 
sportoló gyerek is jár hozzánk, 
aki nem engedheti meg magá-
nak, hogy a napi rendszeres 
érdi edzések mellett Budapestre 
ingázzon. 

– Bizonyára sok olyan gyerek 
is jelentkezik, aki általános is-
kolába is ide jár. Jelent ez szá-
mukra valamilyen előnyt?

– Általában 14-16 gyerek 
marad nálunk 8. osztály után. 
Egyre több az ilyen diák, de 
természetesen vannak olyanok 
is, akik új közösségre, iskolára 
vágynak. Ami az itt maradók 
számára előnyös lehet, az az, 
hogy ismerik a közeget, a ta-
nárokat. A felvételi eljárásban 
azonban semmilyen előnyt nem 
élveznek. Az érettségire vissza-
térve: szeretném megemlíteni 
szülői munkaközösségünket 
is, amely kiemelkedően támo-
gatott minket abban, hogy si-
kerrel bonyolítsuk le a tavalyi 
évet. Nagyon nagy eredmény, 
hogy a hatéves elsősök szülei is 
fontosnak tartották a szalagava-
tót, a ballagást, és mindenben 
segítséget nyújtottak, legyen 
az dekorálás vagy faültetés. 
A kollégák, a szülők és a diákok 
– ez a hármas kell ahhoz, hogy 
egy iskola jól mûködjön. Úgy 
érzem, a Gárdonyiban ez mind 
adott. Ádám Katalin

Fõ cél, hogy a diákok egyetemeken, fõiskolákon tanulhassanak tovább

Nagyon jól vizsgázott a Gárdonyi gimnáziuma
Múlt héten kihirdették a fõiskolák, egyetemek felvételi 
ponthatárait, így a legtöbb diák már tudja, hol folytat-
hatja tanulmányait. Minden bizonnyal szép sikereket 
értek el a Gárdonyi iskolában érettségizett diákok is, 
hiszen a fiatal gimnázium elsõ matúrája nagyon jó 
eredménnyel zárult. Az érettségirõl, illetve a Gárdonyi 
gimnáziumának követelményeirõl, célkitûzéseirõl 
Pintérné Bernyó Piroska igazgatónõvel beszélgettünk.

Pintérné Bernyó Piroska: Lelkileg nehezebb volt osztályfõnökként végigélnem a ballagást, mint igazgatóként, 
hiszen nagyon kötõdtem az osztályomhoz
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Érettségizõk a Gárdonyi gimnáziumban - a képet az igazgatónõ készítette 
az osztályáról

Tájékoztató
a házhoz menõ  
lomtalanításról

Ismételten tájékoztatjuk Érd Megyei 
Jogú Város minden lakosát, hogy 
városunk területén ez évtől bevezet-
tük a házhoz menő lomtalanítást. 
Az ÉTH új szolgáltatására – az év 
folyamán bármikor – évente egy 
alkalommal, díjmentesen minden 
olyan érdi lakos jogosult, aki Érden 
bármilyen lakóingatlannal rendel-
kezik és bejelentkezett nyilvántar-
tási rendszerünkbe.

A házhoz menő lomtalanítás rend-
je a következő:
1.   A szolgáltatás jelenleg szombat-

ra igényelhető. Cégünk célja, 
hogy a szolgáltatást bővítve, más 
napokon is biztosítani tudjuk. 
Igény esetén hétköznapra már 
most is tudunk vállalni házhoz 
menő lomtalanítást, de egyelőre 
még korlátozott számban. 

2.  Kérjük, ha Ön is igénybe szeret-
né venni ezt a szolgáltatásunkat, 
előzetesen vegye fel a kapcsola-
tot az ÉTH ügyfélszolgálatával: 
–  telefon: 06/23-522-600  

mobil: 06/70-466-6060 (Tesco: 
06/23-522-607)

–  e-mail: ugyfelszolgalat@
eth-erd.hu  
honlap: www.eth-erd.hu 

– levélcím: 2030 Érd Sas utca 2.
3.  Munkatársunkkal  

megbeszélheti:
–   milyen jellegû lomhulladékot 

szeretne elszállíttatni
– milyen mennyiségről van szó
–  egyeztetik, mely dátumra sze-

retné igényelni a szállítást
– rögzítik az Ön elérhetőségeit

4.  A szállítás napján az Ön címére 
induló kollégánk felveszi Önnel 
a kapcsolatot az előző címről 
való induláskor.

A megbeszélt időpontban az in-
gatlan tulajdonosa berakodhatja a 
megbeszélt mennyiségû lomot a 
gyûjtő jármûbe. 

Fontos: A lomhulladékot csak in-
gatlanon belül lehet összegyûjteni, 
amíg a szállító autónk megérkezik.

Közterületre, utcára, szelektív 
hulladék-szigetekhez bármilyen lo-
mot kirakni szigorúan tilos és pénz-
bírsággal büntethető!

Reméljük, új szolgáltatásunk 
Önnek is elnyeri a tetszését és közö-
sen sikerül szebbé, tisztábbá tenni 
városunkat és természeti környe-
zetünket.

Érd és Térsége Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft. sajtószolgálata

Helyi szolgáltatók

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

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

Augusztus 20.-i
Operetthajó

Hosszú évek szünete után idén ismét lesz augusztus 
20.-án 19 órától 22 óráig a Tűzijáték ideje alatt Ünnepi 

Operetthajó előadás! Exkluzív műsor, vacsora, tűzijáték, sé-
tahajózás egy felejthetetlen ünnepi estén, ahol az Operaház 

kiváló művészeiből alakult Társulat gondoskodik szórakozásáról, 
népszerű opera (Carmen, Bánk Bán, Tosca, Rigoletto stb.),

operett (Csárdáskirálynő, Mosoly országa, Mariza grófnő 
stb.), olasz (O sole mio) spanyol dal (Granada), musical (Kabaré, 

My fair lady, Porgy és Bess stb.) részletekkel, bravúros hangszeres 
szólókkal (Monti: Csárdás), valamint látványos jelmezekben előadott 
klasszikus, folklór, sztepp és hastáncokkal. A sétahajóút alatt svédasz-

talunk gazdag kínálatából válogathat, miközben a legjobb helyről, a 
Dunáról, tekintheti meg a csodálatos tűzijátékot. Szüneteinkben angol, 

német és magyar nyelven városnéző idegenvezetést is hallgathat. Elegáns 
programunkat születésnapok és évfordulók megünneplésének különleges 

helyszínéül is ajánljuk! Kérjük látogas-
sanak el honlapunkra, ahol meg-
tekinthetik az 1000. előadásunkról 
készült kisfilmünket, valamint 
tájékozódhatnak árainkról, további 
előadásainkról.

Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

TUDTA ÖN, HOGY
AZ OLVASÓK TÖBBSÉGE,

HÍREKET A HELYI
ÚJSÁGOKBAN KERESI?

Hirdessen Ön is
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Az Érdi Lengyel-Magyar Kultu-
rális Egyesület, az Érd-Óváros 
Szent Mihály Alapítvány és Érd 
Város Lengyel Önkormányzata 
immár tízedik éve tart Érd-
Óvárosban, II. Lajos szobránál 
közös megemlékezést az 1526-
ban Mohácsra induló magyar 
sereg és a hozzá csatlakozó len-
gyel segédcsapatok egyesülését 
felidézve, mert többek között 
ennek a 16. századi történel-
mi eseménynek köszönhető-
en a lengyel-magyar barátság 
immár fél évezred óta tart. 
Az idei ünnepségen Bazsóné 
Megyes Klára, a kulturális egye-
sület elnöke köszöntötte az 
egybegyûlteket. Emlékeztetett 
arra, hogy Érden 1926-ban ál-
lították fel a II. Lajos királynak 
emléket állító szobrot, majd a 
2007-ben mellé került az a már-
ványtábla is, amely a magyar 
sereghez csatlakozó, és a mo-
hácsi csatában életüket vesztett 
katonáknak állít emléket. Érd 
város önkormányzatának nevé-
ben Tóth Tamás alpolgármester 
mondott beszédet, aki először 
azt hangsúlyozta, hogy a mai 
barátságtalan világban nagy 
szükségünk van barátokra, kü-
lönösen olyanokra, akiknek a 
ragaszkodása évszázadokon át, 
még a vészterhes időkben is 
kikezdhetetlen maradt, kiállta 
az idők próbáját. A török hódí-
tás idején, az európai nemzetek 
szabadságharcában, valamint a 
II. világháború kezdetén a len-
gyel menekültek befogadása 
során is olyan szolidaritásról 
tettek tanúbizonyságot, ame-
lyek sarokpontjai lettek a két 
nemzet baráti kapcsolatainak. 
Közös a múltunk, közös a jele-
nünk, s – reményeink szerint – a 
jövőnk is közös! – hangsúlyozta 
Tóth Tamás. – Bár a múltban itt 
Közép-Európában előfordultak 
rossz politikai döntések, az nem 
tagadható, hogy a két nemzet 
mindig a szabadság oldalán állt. 

Beszédét azzal folytatta, hogy 
minden jó kapcsolat lényege az 
egyetértés, az átéltség és a meg-
értés. Ezek a jellemzők teszik 
a lengyel-magyar barátságot is 
szétszakíthatatlanná, és ez az 
elhivatottság az, amely napja-
inkban is lehetővé teszi, hogy 
városunk is kiváló kapcsolatot 
ápoljon lengyel testvérvárosá-
val, Lubaczów-val. A több száz 
évvel ezelőtti eseményre emlé-
kezve Tóth Tamás megemlítette, 
hogy amikor az alig 20 éves ma-
gyar király, II. Lajos Mohácsra 
indult a törökök hadjárata ellen, 
Érden megpihent, és ide vár-
ta a segédcsapatokat is. Noha 
Erdélyből már Szapolyai is elin-
dult, de nem érkezett meg, így 
itt csak a lengyel szabadcsapa-
tokkal bővült a sereg. 

– Erre a napra, a lengyel gya-
logság és a magyar csapatok 
egyesülésére emlékezünk ma, 
mert ez volt az a történelmi 
esemény, amely a két nemzet 
hosszan tartó barátságát meg-
alapozta – emelte ki ünnepi 
beszédében az alpolgármester, 
majd arról is szólt, hogy bizony, 
napjainkban is sokféle eszköz-
zel igyekeznek korlátozni sza-
badságunkat, de a mi célunk 
nem változott azóta sem: meg-
őrizve önállóságunkat, szabad 
akaratukat, Európa boldogabb 
jövőjéért küzdöttünk, és küz-
dünk ma is. Éppen ezért, az 
1526-ban történt egyesülés: 
szimbólum. A két nemzet egy-
befonódott gyökereinek jelképe, 
amelyeket ugyanabból a földből 
éltetik, és ez az akkori egyesü-
lés által létrejött közösség ma 
is erőt mutat, erőt ad, mert tud-
juk, hogy nem voltunk, nem va-
gyunk és nem leszünk egyedül! 
Törhetetlen szabadságvágyun-
kat pedig sem a török hódítók, 
sem a diktatórikus rendszerek, 
de még az arctalan gazdasá-
gi erők sem tudják letörni. Mi 
itt voltunk, vagyunk, és mara-

Lengyel-magyar megemlékezés Érd-Óvárosban II. Lajos szobránál

Egy igaz barátság, amely kiállta az idõk próbáját
Egy, kimondva is rengeteg esztendõvel ezelõtti történelmi eseményrõl emlékeztek 
meg az érdiek a múlt szombaton Érd-Óvárosban, II. Lajos szobránál. Idén volt ugyan-
is a 488-ik évfordulója annak a különleges napnak, amikor II. Lajos király Mohácsra 
induló magyar serege és a lengyel segédcsapat Érden egyesült. A török ellen vívott 
csata, mint tudjuk, vereséggel zárult, ám a lengyelek önzetlen segítõ szándéka évszá-
zadokra megalapozta a két nemzet rendíthetetlen, máig tartó barátságát.

dunk, lengyelek és magyarok 
együtt, barátságban – húzta alá 
Tóth Tamás, aki beszédének 
utolsó mondatait lengyelül is 
megismételte.

Ezt követően Baka Györgyi 
Vályi Nagy Géza: „Az érdi út” 
címû versét mondta el, amely 
1926. december 25-én jelent 
meg a Fejér Megyei Hírlapban. 
A Diósdi Női Kar három 
kórusmûvet adott elő, majd 
Marcin Bobinski, a Lengyel 
Nagykövetség sajtóattaséja ma-
gyar nyelven mondta el ünnepi 
köszöntőjét. Előrebocsátotta: a 
két nemzet évszázados barátsá-
gáról ma már nehéz bármi újat 
és érdekeset mondani, de annyi 
bizonyos, hogy mindkét nem-
zet különlegesnek, ugyanakkor 
természetesnek is fogja fel ezt 
a kapcsolatot. Természetes, 
mert még a királyok és szentek 
korában kezdődött, és a mai 
Európa alapjait építettük általa. 
Különleges pedig azért, mert 
a történelem legkeservesebb 
korszakainak közepette is hûen 
elkísért bennünket – mondta a 
lengyel sajtóattasé, majd felidé-

zett egy másik fontos történelmi 
évfordulót is, amely a lengyel-
magyar barátság szempontjá-
ból a későbbiekben volt igen 
jelentős a két nemzet számá-
ra, és tovább mélyítette baráti 
kapcsolatukat. 75 év telt el a II. 
világháború kitörése, és a len-
gyel menekültek magyarországi 
befogadása óta. 

– Az 1939-ben történtek is 
hûen bizonyították, hogy kap-
csolataink még a legnehezebb 
történelmi időkben sem sza-
kadtak meg, és mi lengyelek 
soha nem felejtjük el, hogy ak-
kor, amikor a legkisebb emberi 
gesztus is felbecsülhetetlen volt 
számunkra, itt Magyarországon 
a lengyel menekültek otthon-
ra leltek azoknak a bátor em-
bereknek köszönhetően, akik 
megosztották velük mindazt, 
amijük volt. A magyarok akkor 
sokat kockáztattak, mégis befo-
gadták a lengyel menekülteket. 

Marcin Bobinski hangsúlyoz-
ta: ennek az ünnepségnek is az 
adja az igazi jelentőségét, ha az 
1526-ban a törökök ellen induló 
csapatok egyesülésének valódi 
hatását tudatosítjuk. A lengyel 
és a magyar nép történelmi fe-
jezeteiből és rendíthetetlen ba-
rátságából ugyanis mi is erőt 
meríthetünk a jövőnkre vonatko-
zóan. A múlt eseményei mindig 
a konkrét tetteken alapultak, és 
ma is ez adja az alapját a politi-
kai és társadalmi ügyekben va-
ló együttmûködésnek. A magas 
szintû, szoros politikai kapcsola-
tok ápolása, és az államigazgatás 
szintjén bonyolított kapcsolatok 
mellett rendkívül fontos szere-
pe van a civil társadalom által 
épített kulturális és társadalmi 
együttmûködésnek is – fûzte 
hozzá a lengyel sajtóattasé, majd 
köszönetet mondott Érd polgár-
mesterének és a helyi vezetésnek 
azért, hogy támogatja a helyi 
lengyel ügyet, és városi rangra 
emelte ezen különleges évfordu-
lóról történő megemlékezést. 

Az ünnepi beszédeket köve-
tően a résztvevők megkoszo-
rúzták a lengyel katonák emlé-
két őrző márványtáblát, majd 
a lengyel himnusszal zárták az 
idei megemlékezést.

 Bálint Edit

A magyar és a lengyel himnuszt, valamint az ünnephez kapcsolódó kórusmûveket a Diósdi Nõi Kar énekelte 
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Baka Györgyi a szobor felállításának évében született verset mondott el

Az emlékünnepség résztvevõit Bazsóné Megyes Klára, az Érdi Lengyel-
Magyar Kulturális Egyesület elnöke köszöntötte

Az ünnepség végén a résztvevõk elhelyezték a megemlékezés koszorúit 
és virágait a lengyel katonák emlékére állított márványkõtábla talapzatánál

A megemlékezõk egy része, köztük a kezében papírt tartó, Marcin Bobin-
ski, a Lengyel Nagykövetség sajtóattaséja

aktuális
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2030 Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai előkészítés: Tex-Ver Kft. Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó 
Kft. Nyomda: Bertalan László nyomdaigazgató 1225 Budapest, Campona u. 1. E-mail: ringierprint@ringier.hu Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:  
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2014. augusztus 4 – augusztus 10.

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

Nyári zárás 
A művelődési központ július 21. 
és augusztus 10.  között festési és 
karbantartási munkálatok miatt 
zárva tart.
Ügyelet szerdánként 8-17 óráig.
Az intézmény augusztus 11-én 10 
órától ismét nyitva tart.
Jegy- és bérletvásárlás augusztus 
25-től  lehetséges.
Minden kedves látogatónknak 

szép nyarat, jó pihenést  
kívánunk. 

 
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

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.

Nyári zárva tartás
a Felnőttkönyvtár,  

és a Gyermekkönyvtár
aug. 4–től aug. 16-ig,

a Zenei Könyvtár,  
a Parkvárosi fiókkönyvtár  

és a Jószomszédság Könyvtára
aug. 4–től aug. 23-ig

zárva tart. 

Megértésüket és türelmüket 
köszönjük!

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 

iskolatitkár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: iskolatitkári teendők ellátása 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, 
• büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: lakóhely Érd közelében 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. október 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stiblo Anna 
nyújt, a 06-23-365-641, 06-23-364-318, 06-20-3883-086 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Felső utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 376-2/2014/KLIK/123 , vala-
mint a munkakör megnevezését: iskolatitkár. 

•  Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@gmail.com E-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beküldött pályázat megismerése után személyes találkozás, majd e-mail-es, telefonos 
vagy postai úton értesítés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 20. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 

klasszikus hangszeres gitártanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Klasszikus gitár hangszeres oktatása, az Érdi 
Tankerületben változó munkahelyen. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, klasszikus gitár szakirány, 
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Lakóhely Érd közelében 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, diplomák másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. augusztus 26. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stiblo Anna nyújt, a 06-23-365-641, 06-23-364-318, 06-20-3883-086-os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Felső utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 376-3/2014/KLIK/123 , vala-
mint a munkakör megnevezését: klasszikus hangszeres gitártanár. 

•  Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@gmail.com E-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Stiblo Anna, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beküldött pályázat megismerése után személyes találkozás, majd e-mail-es, telefo-
nos vagy postai úton való értesítés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 22. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
• www.erd.hu

Jelentkezés  
esti gimnáziumba

Az Érdi Bolyai János Általános Iskola épü-
letében (2030 Érd, Erzsébet u. 24-32.) mûködõ 
Budakalász Gimnázium Érdi Tagiskolájának 
esti tagozatára, a 2014/15-es tanévre jelentkez-
ni lehet a következõ napokon:

augusztus 21-tõl folyamatosan,  
minden hétköznap délután 15.00 – 18.00-ig.

Minden elvégzett középiskolai osztályt beszá-
mítunk. Bizonyítványait, személyi okmányait 
és egyszeri beiratkozási díjként 15 000 Ft-ot 
hozzon magával.

Érdeklõdni lehet a 06 30-222-4628-as,  
és a 06 30-816-4984-es telefonszámon.

információk
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augusztus 4. hétfő
8:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:00 Mozgás sportmagazin
9:35 Aggódunk érted… Infarktus egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 60 perc’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:35 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója

10:45 Polgár-társ,  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

11:15 Fény-Kép kulturális magazin
15:40 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója
16:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:40 Aggódunk érted… Infarktus egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 60 perc’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:40 Életem Afrika 17/6. magyar ismeretterjesz-
tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 

18:10 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 2. 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

19:00 Charlie Chaplin: A night in the show, 
Burleszk 24’

19:15 Óceániai csavargások 4/1.
19:40 Kézilabda-mérkőzés ism.
21:10 Charlie Chaplin: A night in the show, 

Burleszk 24’
21:25 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:55 Bibliai Szabadegyetem 90/69. 

augusztus 5. kedd
8:00 Charlie Chaplin: A night in the show, 

Burleszk 24’
8:25 Aggódunk érted… Infarktus egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 60 perc’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:30 Óceániai csavargások 4/1.
10:00 Kézilabda-mérkőzés
11:30 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 2. 

magyar dokumentumfilm. Rendező: Tóth 
Péter Pál 45’

14:40 Charlie Chaplin: A night in the show, 
Burleszk 24’

15:05 Fény-Kép Kulturális magazin
15:35 Aggódunk érted… Infarktus egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 60 perc’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:40 Óceániai csavargások 4/1.
17:10 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 2. 

magyar dokumentumfilm. Rendező: Tóth 
Péter Pál 45’

17:55 Polgár-társ,  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

18:25 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 

19:00 Charlie Chaplin: A night in the show, 
Burleszk 24’

19:25 Ízőrzők 2.
19:55 Fény-Kép kulturális magazin
20:25 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 
20:55 Óceániai csavargások 4/1.
21:25 Bibliai Szabadegyetem 90/69. 
22:25 Ízőrzők 2.
22:55 Fény-Kép kulturális magazin

augusztus 6. szerda
8:00 Charlie Chaplin: A night in the show, 

Burleszk 24’
8:25 Fény-kép kulturális magazin
8:55 Életem Afrika 17/6. magyar ismeretterjesz-

tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
9:25 Ízőrzők 2.
9:55 Aggódunk érted… Infarktus egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 60 perc’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

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

11:30 Bibliai Szabadegyetem 90/67. 
12:30 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 
15:20 Charlie Chaplin: A night in the show, 

Burleszk 24’
15:45 Fény-kép kulturális magazin
16:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:45 Bibliai Szabadegyetem 90/67. 
17:45 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:15 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 2. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója

19:25 Ízőrzők 2.
19:55 Mozgás, sportmagazin
20:25 Életem Afrika 17/7. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:55 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója (ism.)

21:15 Mozgás sportmagazin ism.
21:45 Ízőrzők 2.
22:15 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 2. 

magyar dokumentumfilm. Rendező: Tóth 
Péter Pál 45’

augusztus 7. csütörtök
8:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója (ism.)
8:25 Mozgás sportmagazin
8:45 Aggódunk érted… Infarktus egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 60 perc’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:50 Ízőrzők 2.
10:25 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 
10:55 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:40 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója (ism.)

15:55 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 

16:25 Ízőrzők 2.
16:55 Fény-Kép kulturális magazin
17:25 Aggódunk érted… Infarktus egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 60 perc’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

 Életem Afrika 17/7. magyar ismeretterjesz-
tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója (ism.)

19:15 Ízőrzők 3.
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 90/68. 
21:15 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója (ism.)
21:30 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 
22:00 Ízőrzők 3.

augusztus 8. péntek
8:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója (ism.)
8:15 Bibliai Szabadegyetem 90/68. 
9:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:40 Életem Afrika 17/7. magyar ismeretterjesz-

tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
10:10 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 53. rész 
10:40 Ízőrzők 3.
11:20 Aggódunk érted… Infarktus egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 60 perc’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

15:30 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója (ism.)

15:45 Ízőrzők 3.
16:15 Fény-kép kulturális magazin
16:45 Életem Afrika 17/7. magyar ismeretterjesz-

tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
17:15 Mozgás sportmagazin
17:45 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:15 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 1. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója (ism.)

19:15 Ízőrzők 3.
19:45 Mozgás sportmagazin
20:15 Itthon otthon van – 12/10. 

Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

20:45 Ízőrzők 4.
21:15 Itthon otthon van – 12/10. 

Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

21:45 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 
felvilágosító filmsorozat. 65’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

augusztus 9. szombat
9:20 Ízőrzők 3.
9:50 Aggódunk érted…  Sport – a magas 

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés
15:15 Mozgás sportmagazin
15:45 Életem Afrika 17/7. magyar ismeretterjesz-

tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
16:15 Bibliai Szabadegyetem 90/68. 
17:15 Fény-kép kulturális magazin
17:45 Aggódunk érted… Sport – a magas 

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

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója (ism.)

19:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:50 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 52. rész 
20:20 A törökfejes kopja; 

Színes, magyar történelmi dráma 87’  
(1973) 
Rendező: Zsurzs Éva

22:00 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója ism.

augusztus 10. vasárnap
9:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója (ism.)
9:15 Mozgás sportmagazin
9:45 Aggódunk érted… Sport – a magas 

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

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

11:30 Ízőrzők 3.
11:20 Bibliai Szabadegyetem 90/68. 
15:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója (ism.)
15:15 Aggódunk érted… Sport – a magas 

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

16:35 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 

17:05 A törökfejes kopja;  
Színes, magyar történelmi dráma 87’ 
(1973) Rendező: Zsurzs Éva

18:35 Bibliai Szabadegyetem 90/66. 
19:35 Itthon otthon van – 12/10. 

Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

20:05 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 54. rész 

20:35 Mozgás sportmagazin
21:05 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom 
21:35 Fény-kép kulturális magazin
22:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója (ism.)
22:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. augusztus 4 – 10.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Talán nem túlzás azt állíta‑
ni, hogy Érd a mûvészek vá‑
rosa, hiszen legalább félszáz 
képzőmûvész él településünkön, 
még akkor is, ha sokukról nem 
is tudnak az emberek – nyilat‑
kozta nemrégiben Kéri Mihály, 
a Hatodik Érdi Mûvésztelep ve‑
zetője, aki az idén először szer‑
vezte meg azt a szokatlan happe‑
ninget, amelyen az alkotótábor 
résztvevői szabadtéren, kíváncsi 
szemek kereszttüzében hozták 
létre mûveiket. A változékony 
időjárás miatt nem a Főtéren, 
hanem a múzeumkert tetővel 
ellátott kocsiszínjében pakolták 
ki kellékeiket az alkotók, és a 

fürkésző tekintetektől csöppet 
sem zavartatva, serényen hozzá 
is fogtak az alkotáshoz. Közben 
a színpadról élő jazz zene, illetve 
improvizáció szólt, ami a megfe‑
lelő aláfestést kínálta a születen‑
dő mûvekhez. 

Noha az effajta happening az 
újdonság erejével hatott az Érdi 
Mûvésztelepen, úgy tûnt, az al‑
kotók csöppet sem jöttek zavarba 
– vagy ha mégis, akkor ügyesen 
leplezték –, ugyanis mindenki 
a maga tempójában és a saját 
elképzelései szerint látott hozzá 
a munkához. Egyesek a festőáll‑
vány előtt, mások az asztal mel‑
lett ülve festettek, de akadtak, 

akik a téglára térdelve, a földön 
kiterített vásznat, illetve papírt 
színezték roppant akkurátusan. 
Olykor úgy tûnt, tudomást sem 
vesznek a külvilágról, kizárólag 
a belsőjükből feltörő sugallatra 
hallgatnak, ám amikor megszólí‑
totta őket egy‑egy kíváncsiskodó 
vagy egy odalátogató ismerős, 
készek voltak egy‑egy rövid be‑
szélgetésre is – vagy úgy, hogy 
közben azért mozgott a kezük, 
vagy úgy, hogy rövid időre fel‑
függesztették lendületes ecsetvo‑
násaikat. Egyébként a festésre 
alkalmas eszközeik is érdekes 
változatosságról tanúskodtak, 
ugyanis a különféle ecsetek mel‑

lett néhányan festőhengert, sőt, 
vízipisztolyt is használtak. 

A szeszélyes időjárás ellené‑
re is sokan voltak kíváncsiak 
a szabadtéren, mindenki sze‑
me láttára alkotó mûvészekre, 
és a kezük alatt éppen meg‑
születő alkotásaikra. Nemcsak 
mûvészetkedvelők, hanem kis‑
gyermekes családok és vakáció‑
zó fiatalok is ellátogattak erre a 
különleges happeningre. Arról, 
hogy pontosan mit is jelent ez 
a kifejezés, a mûvészeti rendez‑
vény meghívójában a követke‑
zőket olvashattuk: „Az ötvenes 
években létrehozott, sajátosan 
nyitott, intermediális mûvészi 
tevékenységforma. Lényege az 
időben zajló történések megszer‑
vezése, tekintet nélkül a mûfaji 
eltérésekre. Magába foglalja a 
véletlenszerû eseményeket, a 
meglepetést, illetve a pontosan 
megszervezett és kiszámított 
cselekvéseket.” A kocsiszín fó‑
liával letakart padlója – amely 
megóvta a lecsepegő olaj‑ és 
akrilfestéktől – egy állandóan 
mozgó víz felszínét vizionálta, 
míg a kisebb‑nagyobb festőáll‑
ványok mint megannyi vitorlás 
töltötte be a tágas kocsiszínt. 
Bár a képzőmûvészeknek nem 

kellett sem az időt, sem a téma 
kidolgozását illetően versenyez‑
ni, a két óra épp elég időnek 
tûnt ahhoz, hogy mindenki be‑
fejezze az alkotását. A közönség 
pedig kedvére gyönyörködhe‑
tett a készülő mûvekben, vagy 
az alkotók leleményességében. 
A Mûvésztelep résztvevői nem‑
csak vállalták, hanem szemmel 
láthatóan élvezték is az új és 
szokatlan kihívást. Nem kevésbé 
a látogatók is. 

Az először megrendezett, Fő 
a Tér címû happening beváltotta 
a hozzá fûzött reményeket, így 
minden bizonnyal lesz még foly‑
tatása.  Bálint Edit

Látványos happeninget tartottak az Érdi Mûvésztelep résztvevõi

Festés zenére, kiváncsi szemek elõtt
A kora délután érkezõ záporesõ miatt majdnem úgy tûnt, hogy a vasárnapi csapa-
dék még majd elmossa az Érdi Mûvésztelep által elõször megszervezett szabadtéri 
festést. Szerencsére a zápor hamar elvonult, ám a körülményekre tekintettel sem-
mit sem akartak a véletlenre bízni, ezért egy kis fedelet is kerestek maguknak. Így 
a VI. Mûvésztelep résztvevõi nem a Fõtéren, hanem a Magyar Földrajzi Múzeum 
tetõvel ellátott, boltíves kocsiszínjében pakolták ki kellékeiket, majd valamennyien 
lendületesen munkához is láttak. 

Lendületben a mûvészek, intenzív munka folyt a szabadtéren, közönség elõtt

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Karsch Manfred nemcsak ecsettel, hengerrel is végezte az alapozást Aknay János félig kész alkotását sokan megcsodálták

Vízipisztoly, vagy csak annak látszik? Mindenesetre, remek eszközként 
szolgált feLugossy László születendõ munkájához

Hudák Maja nem festett, helyette vékony szalaggal „behálózta” a múze-
umkert kandelábereit
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A hónap  első  felében  az  érdi 
Bolyai  János  Nyugdíjasklub 
képviselte  városunkat  a 
Szászrégeni  Városi  Napokon. 
Az emlékezetes erdélyi kirándu-
lásról Druzsin József, klubveze-
tő számolt be az Érdi Újságnak. 
Elárulta, mivel tavaly, a hetvene-
dik  születésnapjára  egy  erdélyi 
úttal ajándékozta meg családja, 
ő  már  nem  először  járt  ezen 

a  vidéken,  mégis,  33  társával 
együtt rengeteg új és nagyszerû 
élményben volt része. 
– Mivel a klubtagok igencsak 

szeretnek  kirándulni,  eldöntöt-
tük,  hogy  sorban  meglátogat-
juk  Érd  testvérvárosait.  Persze, 
a  közelebbiekkel  kezdtük,  így 
Szabadka  és  Léva  után  idén 
Szászrégenre  esett  a  választás, 
de  sejtettük,  hogy  a  több  száz 

kilométeres  út  költségét  aligha 
tudjuk  kigazdálkodni  a  nyug-
díjunkból,  ezért  T.  Mészáros 
András  polgármesterhez  for-
dultam  segítségért  –  kezdte 
beszámolóját  Druzsin  József. 
–  Szerencsére  a  polgármester 
úr  segítőkész  volt,  saját  pol-
gármesteri  keretéből  felaján-
lotta  a  buszköltség  kifizetését, 
amennyiben  a  látogatásunkat 

Szászrégenbe látogattak a Bolyai nyugdíjasklub tagjai

Még a filmbéli Ábellel is találkoztak
Érd testvérvárosainak meglátogatását tûzte ki célul pár évvel ezelõtt a Bolyai János 
Pedagógus Nyugdíjasklub, és ebben az esztendõben Szászrégen került sorra. A 
négynapos, csodálatos és felejthetetlen élményekkel teli kirándulást a Szászrégeni 
Városi Napokra idõzítették, és a házigazdák vendégszeretetét is élvezve körbejár-
ták a környékbeli nevezetességeket, de azt még álmukban sem gondolták, hogy 
Tamási Áron „Ábeljével” is találkoznak! A regénybõl készült film Ábelt alakító 
fõszereplõjével egy hegedûgyárban futottak össze.

túl  fürge  a  lába,  többnyire 
oda  látogattunk  el,  ahová  nem 
kellett  túl  sokat  gyalogolni. 
Marosvásárhelyen  először  a 
Bolyai  testvérek  szobránál  áll-
tunk  meg,  már  csak  azért  is, 
mert a Bolyai klubunk idén ün-
nepli  fennállásának  30.  évfor-
dulóját. Utána a Teleki-tékában, 
majd a Bolyai Múzeumban tet-
tünk látogatást. A megyeházán, 
a szecesszió stílusban épült kul-
túrpalotában is eltöltöttünk pár 
órát, hiszen ott két festményki-
állítás  is  volt,  egy  román  meg 
egy  magyar  mûvészé,  mind-
kettőt  végigjártuk.  Visszafelé 
menet  a  Medve-tónál  is  meg-
álltunk,  és  a  Piroska-tavat  is 
körbejártuk.  Ismét  volt  egy  vi-
dám-esténk a szálláshelyen, de 
nem kis sajnálatunkra, a követ-
kező napon már hazafelé kellett 
vennünk az irányt.
– Az elmondottakból kitûnik, 

hogy noha a hosszú út miatt egy 

kissé  fárasztó volt, de  igencsak 
emlékezetes kirándulásban volt 
része  a  Bolyai  nyugdíjasklub-
nak.
– De még mennyire! Mindenki 

nagyon  elégedett  volt,  és  külö-
nösen  köszönjük  T.  Mészáros 
András  polgármester  úrnak  a 
támogatást,  mert  nélküle  nem 
valósulhatott  volna  meg  ez  az 
emlékezetes  út.  Vedrédi  János, 
a  buszsofőr  is  igen  rugalmas 
és  jóindulatú  volt,  így  valóban 
csak szép emlékeink vannak, és 
élményekkel gazdagodva érkez-
tük haza.
–  Tervezik  már  a  következő 

kirándulást is?
–  Egyelőre  fel  kell  dolgoz-

nunk  legutóbbi  élményeinket, 
de a későbbiekben majd alapo-
san átbeszéljük, mikor, és hová 
utazzunk jövőre – zárta élmény-
beszámolóját Druzsin  József,  a 
Bolyai Nyugdíjasklub vezetője. 
  Bálint Edit

a  Szászrégeni  Városi  Napokra 
időzítjük, és ezen a jelentős ese-
ményen  mi  képviseljük  Érdet. 
Július 10-én harmincnégyen in-
dultunk  el,  és  bár  a  kirándulá-
sunk első napja gyakorlatilag az 
utazással telt el, azért a határon 
túl már látnivalóból is akadt bő-
ven.  Olykor  meg-megálltunk  a 
látványosabb helyeken, így pél-
dául a Királyhágót sem lehetett 
kihagyni. Szovátán, egy panzió-
ban  elfoglaltuk  a  szállásainkat, 
és  a  fárasztó  utazást  követő, 
bőséges vacsora után mindenki 
pihenni  tért,  mert  jól  tudtuk, 
hosszú napunk lesz másnap.
–  Másnap  reggel  követke-

zett  Szászrégen,  Érd  testvér-
városa,  ahol  egymást  követ-
ték  a  kellemes  meglepetések. 
A városházán már várt bennün-
ket Demeter Mária, helyi képvi-
selő  asszony,  majd  hamarosan 
szívélyesen fogadott bennünket 
Precup  Maria,  Szászrégen  pol-
gármestere  is,  aki  bemutatta  a 
helyi  RMDSZ  nyugdíjas  tagjait 
– Adorjáni Lászlót, Farkas Imrét 
és  Fekete  Tamást  –,  és  a  gond-
jaikra bízott bennünket, mert a 
továbbiakban ők voltak az „ide-
genvezetőink”  a  városban  és  a 
környékén.  Nyugdíjas  klubunk 
nevében  Kistamás  Erzsébet 
népmûvész két magyar népvise-
letbe öltöztetett babát készített, 
így  ezeket,  valamint  hímzett 
asztalterítőt adtunk ajándékba a 
polgármesternek és a képviselő 
asszonynak. Precup Maria nem-
csak  a  tárgyalóban  vendégelt 
meg bennünket, hanem meghí-
vott  az  egyik  szászrégeni  ven-
déglőbe  egy  bőséges,  nagyon 
ízletes és gazdag ebédre is. 
–  De  előtte  az  RMDSZ  tag-

jai  megmutatták  önöknek 
Szászrégent…
–  Igen,  előbb  a  városnézés 

következett,  de  nemcsak  a  te-
lepülés  nevezetességeit  jártuk 
körbe. Olyan élménnyel  is gaz-
dagították  a  kirándulásunkat, 
amire senki sem számított: elvit-
tek bennünket a közeli hegedû- 
és hangszergyárba. Mondanom 
sem kell,  hogy milyen  csodála-
tos volt megismerkedni azzal  a 
folyamattal, ahogyan egy hatal-
mas farönkből elkészül egy kar-
csú, elegáns és kecses, gyönyörû 
hangú hegedû. Noha bejelentés 
nélkül  érkeztünk,  a  gyár  veze-
tői nagyon szívélyesen fogadták 
a  csapatunkat,  és  készségesen 
megmutatták  a  hangszerkészí-
tés  fázisait, mi meg csak ámul-
tunk és bámultunk. Ám ez nem 
minden!  Itt  találkoztunk  össze 
„Ábellel” is! 
– Tamási Áron Ábeljével?
– Igen! Pontosabban a regény-

ből készült  film főszereplőjével 
sikerült  éppen  szóba  elegyed-
nem,  úgy,  hogy  nem  is  tud-
tam.  Nagyon  ismerősnek  tûnt, 
de  –  ha  ő  maga  nem  árulja  el 
– aligha  ismertem volna  fel, hi-
szen gyerekként játszott a film-
ben, mégis nagyon megörültem 
a  váratlan  és  különleges  talál-
kozásnak,  és  jóízût  beszélget-
tem  „Ábellel”,  aki  immár  nem 
a  Hargita  legelőjén,  hanem  a 
hegedûgyárban  dolgozik.  Bár 
eléggé  elfáradtunk,  de  megér-
te  a  gyárlátogatás.  A bőséges 
ebéd  után  Marosvécsre  vitt  az 
utunk, ahol Kemény János báró 
kastélyát  látogattuk meg,  majd 
Vass  Albert  sírjánál  is  megáll-
tunk.  Szászrégenbe  visszaérve, 
a  szállásunkon  jó hangulatban, 
közösen  fogyasztottuk  el  azt  a 
két üveg pálinkát, amit vendég-
látóinktól  kaptunk  a  városhá-
zán. Egyúttal egyik klubtagunk 
80-ik  születésnapját  is  megün-
nepeltük. 
– A következő nap  is  a neve-

zetességek felkeresésével telt?
–  Arra  törekedtünk,  hogy 

minél  több  helyre  eljussunk, 
de  mivel  sokunknak  már  nem 

Demeter Mária képviselõ és Precup Maria, Szászrégen polgármestere örömmel fogadta a városukba látogató 
érdi nyugdíjas csoportot.

Nagyszerû élmény volt egy frissen elkészült hegedût kézbe venni a hang
szergyárban

A kirándulók Vass Albert sírjánál is tiszteletüket tették

A Bolyai testvérek emlékmûvét ki sem hagyhatták, hiszen a Bolyai János
ról elnevezett nyugdíjas klub az idén lett 30 éves

A kirándulók a Medvetó körül is tettek egy kiadós sétát

helyi társadalom
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Pócsi Dórának nagy tervei vol-
tak: iskolapszichológus sze-
retett volna lenni, híres divat-
tervező – a mûvészi hajlamok-
kal megáldott kislány nagyon 
szép ruhákat álmodott papírra 
–, emellett énekelt, dalszövege-
ket írt, és pici korától verseket 
költött, amelyeket kezdetben 
szülei rögzítettek, később saját 
maga írta le és gyûjtötte össze 
őket. Szerette volna, ha versei, 
novellái könyv alakban is meg-
jelennek – és ez az álma pár 
héttel a 14. születésnapja előtt 
valóra válhatott. Õ azonban ezt 
nem érhette meg: 2013. decem-
ber 12-én, tizenhárom éves ko-
rában hazatért az angyalokhoz, 
ahonnan érkezett. 

Betegségét, a leukémiát alig 
két hónappal korábban diag-
nosztizálták; az őszi szünet 
előtt kórházba került, ahonnan 
már nem térhetett haza. Szülei 
úgy gondolták, legalább egy 
álmát megvalósítják annak a 
csodálatos gyereknek, aki any-
nyi szeretetet vitt sokak életébe 
– verseit, novelláit, dalszövegeit 
kötetbe gyûjtötték, kiadták. 

– Egyszer Dóri azt kérdezte: 
anya, egyszer én is írhatok egy 
olyan könyvet, ami kötelező ol-
vasmány? Ha már az életében 
nem jelenhettek meg az írásai, 
legalább mi megvalósíthattuk 
az egyik álmát. Hiszem, hogy 
ha testben nincs is már velünk, 
Dóri lelke él, és örül ennek a 
kis könyvnek, amelyben a mon-
dókáit, verseit, novelláit, élet-
bölcsességeit jelentettük meg. 
Terveink szerint ezt egy másik 
kötet is követi majd, mivel a 

kislányunk írt egy regényt is, az 
Alkonyat címû könyv hatására; 
ezt most szerkesztik – mond-
ta lapunknak Dóri édesanyja, 
Pócsiné Sivák Erzsébet. 

Dóri mamáját sokan ismerik 
– ha máshonnan nem, az Érdi 
Újság cikkeiből. Õ az Ófalusi 
óvoda tagintézmény-vezetője, 
több remek óvodai program 
elindítója, kitüntették Raoul 
Wallenberg-díjjal, és – ami ta-
lán ennél is több – elnyerte az 
óvodások, a szülők és a kollé-
gák tiszteletét, szeretetét több 
évtizedes pedagógiai pályája 
során. 

Talán ennek is köszönhető, 
hogy a Dóri emlékére összeál-
lított könyv megtervezésében, 
kiadásában olyan sok önzetlen 
segítséget kapott. Mint mesélte, 
a kötetet Hudák Mariann szer-
kesztette, és a százhalombattai 

EFO Kiadó és Nyomda Kft. na-
gyon méltányos áron nyomtatta 
ki. Az igényes, míves kivitelû 
könyvet Dóri rajzai illusztrál-
ják.

– Egyes versei nemcsak a 
könyvben élnek tovább, hanem 
dalban is: Pomázi Zoltán, aki 
rendszeresen jár óvodánkba 
koncertet adni a gyerekeknek, 
több versét is elvitte, és egyet 
már meg is zenésített. Így ha 
híres énekes nem is lehet, át-
tételesen ez a vágya is teljesül-
hetett Dórinak. Ruhaterveit egy 
külföldön színházi varrónőként 
dolgozó ismerősöm korábban 
nagyon dicsérte, szeretném 
hát eljuttatni őket fiatal divat-
tervezőkhöz. Szeretnénk, ha 
mûvein keresztül minél többen 
megismernék Dórit és szelle-
miségét, sokoldalú tehetségét. 
A nemrég megjelent könyvnek 
ezért most kiadót keresünk, 
hiszen egyelőre csak nálam 
kapható. Természetesen nem 
haszon reményében árulom; 
ajándékba kapták mindazok, 
akik Dórit szerették, ismerték 
– többek közt az osztálytársai, 
illetve azok a kórházi orvosok, 
nővérek, akik sokat tettek érte, 
értünk. Akit pedig ismeretlenül 
is érdekelnek Dóri költeményei, 
novellái, a kötetet nálam megve-
heti, önköltségi áron, 870 forin-
tért – tette hozzá Pócsiné Sivák 
Erzsébet. 

A csaknem 130 oldalas könyv 
szinte minden olyan írást tar-

Egy különleges könyv Dóráról, Dórától, Dóráért

„Nem maradhatok, túl kicsi ez a tér”
Hogyan látja a világot, a környezetét, kortársai problé-
máit egy érzékeny, szeretõ szívû, tehetséges kislány? 
Hogyan jut el a pici kori mondókáktól a novellákig, dal-
szövegekig? Nemrég megjelent egy kis könyv, amely 
a kiskamasz Pócsi Dóra – ahogy barátai hívták: Leya 
– összes írásait gyûjti össze. Dóra ezt már nem érhette 
meg – december 12-én elhunyt. Családja nemcsak 
emléket kívánt állítani Dórinak a kötettel, hanem így 
szerette volna megvalósítani a sokirányú tehetséggel 
megáldott kislány egyik álmát. 

vesszük a dolgot), kiabálás, fe-
szültség.”

– Dóri a szeretet követe volt. 
Mindig azt mondta: nem az 
számít, hogy nézel ki, milyen 
trendi cuccaid vannak, hanem 
az, hogy ki milyen ember. Kicsi 
korában rászólt a felnőttekre az 
utcán, ha azok nem úgy visel-
kedtek, ahogy szerinte kellett 
volna – például szemeteltek, 
eldobták a csikket a buszmeg-
állóban. Védte a környezetet, és 
imádta az állatokat, még azért 
is hisztizett, ha az almából ki-
vágtuk a kukacot – emlékezett 
az édesanya. 

Óhatatlanul felmerül a kér-
dés: mivé nőhetett volna ez a 

sokirányú tehetséggel, érzé-
kenységgel megáldott kislány? 

– Dóri azért ment el, mert 
teljesítette életfeladatát – mond-
ta erre Pócsiné Sivák Erzsébet. 
Ahogy a könyv előszavában írja: 
„Rövidke életében nagyon inten-
zíven élt, alkotott, nevelt, szere-
tett. Nagyon sokat adott azok-
nak, akik ismerték. Kicsi korában 
gyakran beszélt Istenről, az an-
gyalokról, anélkül, hogy tőlünk 
hallotta volna. 2013. december 
12-én – egy csütörtöki napon – 13 
éves korában hazatért az angya-
lokhoz, ahonnan érkezett.” 

Pócsi Dóra múlt vasárnap, jú-
lius 27-én lett volna 14 éves. 

 Ádám Katalin

talmaz – a fent említett regény 
kivételével –, amit Dóri írt va-
laha, és szülei vagy ő maga 
összegyûjtött, de még a mai 
napig is kerülnek elő versei, 
kétsorosai. A kötetet lapozgatva 
gyakran úgy érezzük: gondola-
tait nem egy 11-13 éves gyerek, 
hanem egy érett gondolkozá-
sú fiatal felnőtt vetette papírra. 
Érzékeny, a kortárs problémá-
kat megelevenítő, azokra rea-
gáló sorok, és ezeken messze 
túlmutató gondolatok olvasha-
tók a könyvben. „Nem marad-
hatok, túl kicsi ez a tér/Egyszer 
mindenki hazatér/Nem marad-
hatok, túl kicsi ez a tér/Jöhet 
minden már, ami belefér” – írja 
egyik versében. 

Tizenkét évesen így véleke-
dett: „Talán, majd ha neked is 
lesz gyermeked,/A varázslat 
megnöveli a kis szívedet./
Csöppet majd hinni fogsz a 
manókban, tündérekben,/Nem 
fogsz majd kételkedni az alvó 
gyermekedben.” 

Dóri – sok más álma mellett 
– iskolapszichológus szeretett 
volna lenni. Diáktársai gyakran 
fordultak hozzá problémáik-
kal. A 13-17 évesek általános 
gondjait így összegezte: „1. 
Otthoni veszekedések, családi 
problémák; 2. Baráti veszeke-
dések, szerelmi csalódások; 3. 
Tanulási nehézségek, tanári 
összetûzések. Ezekben a hal-
mazokban egyaránt vannak 
egyéni és közös problémák, a 
lényeg, hogy egy tinédzser nem 
tudja egyedül megoldani, ilyen-
kor jönnek a gondok! (Drogok, 
rossz társaság, öngyilkossági kí-
sérletek.) Az én megoldásom: 
beszélgetés, megoldáskeresés. 
Tanári és szülői módszer: hi-
báztatás (még ha észre sem 

Dóri nem érhette meg könyve megjelenését

panoráma

A fogalmat többé-kevésbé min-
denki ismeri. Az elnevezés sze-
rint logikusan következik ebből, 
hogy a munka a köz érdekében 
történik. A társadalom mosta-
nában kezd rádöbbenni arra, 
hogy ennek a közmunkának a 
haszna a jelentésén is túlnő. 
A közmunkába ugyanis olyan 
emberek is bekapcsolódnak, 
akik soha nem dolgoztak, csak 
lézengtek, „éltek bele a világba” 
és főként segélyekből. 

A rendszerváltásnak sokan 
örültek és örülnek ma is, de 
sajnos ez munkanélküliséget is 
hozott magával. Mondhatom, 
hogy ez a társadalom legfáj-
dalmasabb veresége jelenleg is. 
Nekem, aki egyetlen percig sem 
voltam munkanélküli, nehéz el-
viselni már a tudatát is annak, 
ha tétlen emberekről tudok 
vagy hallok. 

Érdemes lenne egyszer meg-
vizsgálni azt is, hogy milyen tevé-
kenységek tartoznak a közmun-
ka fogalmába. Gyermekkoromra 
visszagondolva örömmel jelent-
hetem ki, hogy az igen gazdag 
és élvezetes volt, és talán azért 
is, mert szüleimtől, elsősorban 
édesanyámtól idejekorán elegen-
dő feladatot is kaptam. Arra nem 
emlékszem, hogy az ágyamat a 
reggeli felkelés után valaki más 
hozta volna rendbe. A cipőmet 

mindig nekem kellett kipucol-
nom, játékaimat rendben tar-
tanom. Iskolás koromtól kezd-
ve pedig édesanyánk beosztott 
bennünket az ebédhez az asztalt 
megteríteni. Növekedvén olyan 
korba kerültünk, hogy anyánk 
egy-egy hétre bízott meg min-
ket feladatokkal. Hetenként egy-
mást váltva még iskolába menet 
előtt szellőztettük ki a lakást, 
készítettük el szüleink számára 
is a reggelit, s amikor leszedtük 
az asztalt, a konyhában mindig 
a hetes számára volt kötelező a 
mosogatás. 

Ugyancsak az ő kötelessége 
volt megteríteni vacsorára, és 
asztalbontás után rendet rakni, 
majd a családtagok részére meg-
vetni az ágyat. 

Időnként édesanyánk a követ-
kező szöveget mondogatta: 

– Csak javatokra válik, ha meg-
tanuljátok, hogyan kell ellátni 
magatokat és a családtagokat, 
mert nem bizonyos, hogy felnő-
ve, mikor már saját családotok 
lesz, segítségetek is akad. Még 
senki sem halt bele abba, ha el 
tudta készíteni reggelijét, ebéd-
jét, vacsoráját. 

És itt bukkant fel a főzés szük-
ségessége és tudománya. Mivel 
kíváncsi voltam, érdeklődő, s 
ahogy később mondták: nyitott 
szellemû a világra, édesanyám 

megtanított az egyszerûbb éte-
lek készítésére. Sem rántotta, 
tükörtojás vagy lágy tojás nem 
volt számomra nehéz feladat.

Volt eset, hogy édesanyám 
ágyba kényszerülő beteg lett, 
én főztem mindnyájunk részére 
a rántott levest, a paprikás vagy 
rakott krumplit, sütöttem ki a 
bécsi szeletet, sőt piskóta süté-
sére is vetemedtem. Ennek a tu-
dománynak amerikai fogságba 
esve vettem hasznát, mivel sza-
kácsot kerestek egy alkalommal, 
én pedig jelentkeztem. Úgy gon-
doltam, hogy azon a konyhán 
majd mosogatni fogok, de nem 
ez történt. A német és magyar 
fogoly főtisztek szállására vittek, 
és megbíztak a szakácsi teen-
dőkkel. Több mint egy hóna-
pon át negyvenkét fő étkezését 
láttam el. Olyan személyeknek 
főztem ebédet és adtam regge-
lit, vacsorát, naponta kétszer a 
feketekávét, mint Keitel, Dönitz, 
Guderián, majd a magyarok kö-
zül Jány Gusztáv, Beregffy ve-
zérezredesek. 

Végső konklúzióm: tanulni 
nem szégyen, még kevésbé tar-
tósan hasznos ismereteket sze-
rezni. Egy bölcs öregtől tudom: 
egy embertől sok mindent el le-
het venni, mint például a házát, 
földjét, feleségét, becsületét, de 
egyet nem: azt a tudást, amit a 
fejében hordoz. 

Mindezeket csak azért emlí-
tettem meg, mert a közmunka 
fogalmával és gyakorlatával na-
gyon is összefüggenek. 

  Bíró András

Közmunka
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Pályázati kiírás
Érd Megyei Jogú Város 

esélyteremtõ ösztöndíjára
Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése az Esélyteremtő Ösztöndíj alapításával 
lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, és 
középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a város 
képzett szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek

Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, álla-
milag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben: 

a) Alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, 
c) tanulmányi eredménye 3,5-es átlagot eléri, 
d) magatartása jó vagy példás, és 
e)  igazolatlan mulasztása nincs.

Ezenkívül a következő feltételek közül legalább egynek is fenn kell állnia: 

a) a pályázó hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetû,
b) családba fogadott, 
c) átmeneti nevelésben részesülő,
d) védelembe vett, 
e) ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
f) utógondozói ellátásban részesülő. 

Az Oktatási és Mûvelődési Bizottság a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok 
és sorrend alapján dönt: 

a) a pályázó tanulmányi eredménye,
b) a pályázó családjában élő eltartottak száma,
c) a család egy főre jutó jövedelme.

 Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén az ösztöndíjban az ötödik 
évfolyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai

Pályázni a Pályázati ûrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek 
csatolásával lehet. 

A pályázatot – a pályázó által aláírva – 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Polgárok Háza, Alsó u. 3.), vagy 
postai úton. A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára 
adás idejét kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni: „Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy 
letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból. 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjele-
nést követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása

Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítélésről az Oktatási és Mûvelődési Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 15. mun-

kanap.
Az elbírálás során az Oktatási és Mûvelődési Bizottsága határidőn túl benyújtott vagy 

formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott 
formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál. 

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázókat a Bizottság írásban 
értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 10.000,- forint havi támoga-
tásban részesülnek az oktatási év 10 hónapjára. 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig bankszámlára utalja át vagy 
azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában, lehet felvenni. A tanév során a kifizetés módjának 
megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifize-
tés a törvényes képviselő részére történik.

 A félévi bizonyítvány kézhezvételét követően az ösztöndíj továbbfolyósításához a tanulói 
jogviszonyt február 28-ig igazolni kell. 

A benyújtási határnapot követően beérkezett vagy postára adott igazolásokat érvénytelen-
nek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A tanulói jogviszony igazolás hiánya esetén a második félévi ösztöndíj folyósítását meg 
kell szüntetni. 

Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi fel, az ösz-
töndíj megszüntetésre kerül. 

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszûnik, 
az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza 
kell fizetni.

Az Esélyteremtő Ösztöndíj megszüntetéséről az Oktatási és Mûvelődési Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő 
Ösztöndíjban részesíthető. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, 
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által 
adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

 Oktatási és Mûvelődési Bizottság

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázati kiírás Érd Megyei Jogú Város honlapján 
(www.erd.hu) augusztus 11-én jelenik meg.

A pályázatok benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő meg-
jelenést követő 30. nap: 2014. szeptember 10.

Pályázati kiírás  
Érd Megyei Jogú Város  

tehetséggondozó ösztöndíjára

Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a Tehetséggondozó Ösztöndíj alapítá-
sával lehetõséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, 
és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a város 
képzett szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek

A Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, 
államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben 

a) alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és
c) tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelõzõ tanévben kimagasló. 

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén a Tehetséggondozó 
Ösztöndíjban legkorábban a nyolcadik évfolyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai

Pályázni a Pályázati ûrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelezõ mellékletek 
csatolásával lehet. 

A pályázatot - a pályázó által aláírva- 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Polgárok Háza, Alsó u. 3.), vagy 
postai úton. A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidõn a postára adás 
idejét kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni:  „Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy 
letölthetõ a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból. 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történõ megjele-
nést követõ 30. nap.

A pályázatok elbírálása

A Tehetséggondozó Ösztöndíj odaítélésrõl az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidõ leteltétõl számított 15. mun-

kanap.
Az elbírálás során az Oktatási és Mûvelõdési Bizottsága határidõn túl benyújtott vagy 

formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, minden határidõben benyújtott 
formailag megfelelõ pályázatot pedig érdemben elbírál. 

A döntésre jogosult a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend alapján 
dönt: 

a) a pályázó tanulmányi eredménye,
b) a pályázó családjában élõ eltartottak száma,
c) a család egy fõre jutó jövedelme.

Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

A döntésre jogosult a pályázó tanulmányi eredményén túl figyelembe veheti a mûveltségi 
vagy szakmai versenyeredményeit is.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésrõl a pályázókat a Bizottság írásban 
értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

Az ösztöndíjban részesülõk minimum 5.000,- Ft, maximum 10.000,- forint havi támoga-
tásban részesülnek a tanév 10 hónapjára. 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig bankszámlára utalja át vagy 
azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet felvenni. A tanév során a kifizetés módjának 
megváltoztatására nincs lehetõség. Alapfokú oktatásban részt vevõ jogosult esetén a kifize-
tés a törvényes képviselõ részére történik.

 A félévi bizonyítvány kézhezvételét követõen az ösztöndíj továbbfolyósításához a tanulói 
jogviszonyt február 28-ig igazolni kell. 

A benyújtási határnapot követõen beérkezett vagy postára adott igazolásokat érvénytelen-
nek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetõség.

A tanulói jogviszony igazolás hiánya esetén a második félévi ösztöndíj folyósítását meg 
kell szüntetni. 

Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi fel, az ösz-
töndíj megszüntetésre kerül. 

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi idõben a tanulónak felróható módon megszûnik, 
az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza 
kell fizetni.

A Tehetséggondozó Ösztöndíj megszüntetésérõl az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság 
dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtõ 
Ösztöndíjban részesíthetõ. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, 
azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által 
adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

 Oktatási és Mûvelõdési Bizottság

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázati kiírás Érd Megyei Jogú Város honlapján 
(www.erd.hu) augusztus 11-én jelenik meg.

A pályázatok benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történõ meg-
jelenést követõ 30. nap:  2014. szeptember 10.

információk
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Az illetékes bíróság előzetes letartóztatásba 
helyezte azt a két érdi fiatalt, aki több sér-
tettet életveszélyesen megfenyegetett. Az Érdi 
Rendőrkapitányság Bûnügyi Osztálya eljárást 
folytat zsarolás bûntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt M. Richárd 20 éves és J. Andor 
19 éves érdi lakosok ellen. Két másik férfi főleg 
időskorúakat csapott be termékbemutatókkal. 

 A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 
egy idős sértettet 2014. május 20-át követően több 
alkalommal telefonon felhívott egy ismeretlen fér-
fi és megfenyegette azzal, hogyha nem ad kölcsön 
neki készpénzt, akkor felgyújtja az ingatlanát, il-
letve bántalmazni fogja őt. A fenyegetés hatására 
az idős férfi eleget tett a zsaroló követésének és 
a kért összegeket Érden átadta a telefonáló által 
küldött gyanúsítottaknak. M. Richárd és J. Andor 
azt a látszatot keltették a férfiban, hogy nem ők 
az ismeretlen telefonálók, ők csak közvetítenek a 
sértett és a zsaroló között.

A 20 éves férfi megalapozottan gyanúsítható 
továbbá azzal, hogy 2014. május és július közötti 
időben két érdi lakost azzal az indokkal keresett 
meg, hogy tudomása van arról, hogy a sértettek-
hez ismeretlen személyek be fognak törni és a 
bûncselekményt ellenszolgáltatás fejében meg 
tudja akadályozni. A sértetteket a gyanúsított 
azzal fenyegette meg, hogy ha nem hajlandóak 
fizetni, akkor a betörők felgyújtják a házukat, 
valamint bántódásuk fog esni. Miután az egyik 
sértett a fizetéstől egyértelmûen elzárkózott, a 
lakóházának kerítése és az út közötti füves terület 
eddig ismeretlen módon kigyulladt.

 Az érdi nyomozók a végrehajtott nyomozati 
cselekmények eredményeként azonosították a 
bûncselekmények elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható M. Richárdot és társát, akiket 2014. 
július 16-án elfogtak és előállítottak. Mindkét 
férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe 
vették őket. Az illetékes bíróság 2014. július 18-án 
elrendelte a gyanúsítottak előzetes letartóztatá-
sát.

 A két fiatal férfi ellen a további eljárást – fogva 

tartásuk mellett – az Érdi Rendőrkapitányság 
Bûnügyi Osztálya folytatja le.

*

Az Érdi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya el-
járást folytatott csalás bûntett és csalás vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt S. Tamás 27 
éves tatai és G. Ákos 29 éves pápai lakos ellen.

A nyomozás során beszerzett adatok szerint S. 
Tamás 2012. május és 2013. április közötti idő-
szakban egy fővárosi cég ügyvezetőjeként az or-
szág különböző városaiban gasztronómiai előadás-
sal egybekötött termékbemutatókat szervezett. 
A szórólapokon garantált nyereményeket, értékes 
háztartási eszközök kisorsolását, ingyenes étke-
zést, illetve kedvezményes wellness utazást ígért. 
A gyanúsított a meghívókat postai úton juttatta 
el az idős, nyugdíjas korú sértetteknek. A mûsor 
alkalmával a 27 éves férfi olyan termékeket érté-
kesített magas áron, melyekről azt állította, hogy 
gyógyításra, betegségek kezelésére alkalmasak, 
illetve hozzájárulnak az egészséges életmódhoz. 
A termékekről azonban kiderült, hogy azok min-
dennapos használatra alkalmatlanok, minőségük 
nem megfelelő.

A sértettek a bemutatón vásárolt termékeket tele-
fonon vagy levélben lemondták, illetve panaszleve-
let írtak, azonban a befizetett összeget nem kapták 
vissza, választ a levélre nem kaptak.

G. Ákos megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 
S. Tamás cégének megbízásából 2013. április 10-én 
egy érdi vendéglátóhelyen megtartott termékbemu-
tató alkalmával 2 párnát és 3 takarót értékesített egy 
79 éves férfi részére. A termékekről ebben az eset-
ben is kiderült, hogy alkalmatlanok a mindennapos 
használatra. A gyanúsítottak tisztában voltak azzal, 
hogy jóval magasabb áron kínálják a termékeket, 
mint amennyit azok valójában érnek.

 Az érdi rendőrök mindkét férfit gyanúsítottként 
hallgatták ki. Az ellenük folytatott eljárást a nyomo-
zóhatóság a napokban befejezte és a keletkezett ira-
tokat a vádemelési javaslattal megküldte az illetékes 
ügyészség részére.

Kék hírek

Elõzetesben a zsarolók,  
vádemelés csalók ellen

Fórum

Panaszos levél érkezett szerkesztőségünkbe, nem 
először. Ezúttal is, mint máskor, az illetékes 
választókerület képviselőjéhez továbbítottuk a 
panaszt. Az alábbiakban közöljük Süle Tamás 
érdi lakos hozzánk írt levelét, valamint Kopor 
Tihamérnak, a választókerület önkormányzati 
képviselőjének erre adott válaszát.

Tisztelt Szerkesztőség!
Alulírott Süle Tamás a segítségüket szeretném 
kérni. A Terasz utcai ingatlanok és a Forrás tér 
között patak folyik. Két hónappal ezelőtt észre-
vettük, hogy a patakmederbe 3 db. nagyméretû 
betontömb került, amelyek elzárták a víz útját és 
ezáltal gátat képeztek. A gát előtt a szennyeződés 
feltorlódott és kb. 100 méteres mocskos, szú-
nyogtanyának alkalmas „pangó” víz alakult ki. 
Telefonon jeleztem a problémát az Érdi Közterület-
fenntartó Intézmény (ÉKF) illetékesének, aki azt 
kérte, hogy írásban is tegyem meg a bejelentést. 
Június 26-án ezt meg is tettem. Választ nem kap-
tam, intézkedés nem történt. Július 14-én ismét 
küldtem email-t az ÉKF-nek, valamint kétszer 
hagytam üzenetet  telefonon. Sem az email-ekre, 
sem az üzenetekre válasz nem érkezett. A fent 
említett állapot a mai napig fenn áll. Az eltelt 
időszakban a szomszédaimmal már négy alka-
lommal takarítottuk ki a felgyülemlett szemetet 
a patakból.

A tavalyi évben a patak vize annyira tiszta 
lett, hogy rákok jelentek meg. A rákokról készült 
képeket Kopor Tihamér úr segítségével az Érd Tv 
is bemutatta. Mellékelten elküldöm Önöknek a 
gátról készült fotókat.

Bízom benne, hogy az Önök és a nyilvánosság 
segítségével a probléma hamarosan megoldódik.

Segítségüket előre is köszönöm!
Érd, 2014. július 24.
Tisztelettel:

Süle Tamás
Érd, Terasz u.58.

Tisztelt Szerkesztőség!
Süle Tamás Terasz utca 58. sz. alatti lakos Önöket 
megkereső levelével kapcsolatban az alábbiakról 
szeretném a kedves olvasókat tájékoztatni. 

Választókerületemben az elmúlt években olyan 
jellegû személyes kapcsolatrendszert sikerült ki-
alakítanunk, amelyben az óhatatlanul felmerü-
lő apróbb-nagyobb problémákat az esetek több-
ségében személyes beszélgetés, vagy telefon útján 
orvosolni tudjuk. 

Süle Tamás úr jelezte számomra az Önökhöz 
írt levélben is megfogalmazottakat, amelyre igye-

keztem mielőbb megoldást találni. A beszélgetés 
során, érdeklődésére természetesen azt is elmond-
tam neki, hogyan is történik az ilyen jellegû hiba-
elhárítás, milyen szervezete van erre a városüze-
meltetésnek, hogyan lehet azokat elérni. 

A városüzemeltetési cégünk a csatornaprogram 
befejező ütemében (úthelyreállítás, átvállalt ga-
ranciális munkák, aszfaltozási előkészítések stb.) 
maximálisan kiveszi a részét, erőforrásai legna-
gyobb részét erre a területre koncentrálja, amelyet 
minden érdi lakos, az örvendetesen szaporodó 
aszfaltozott utcák számának gyarapodásában ta-
pasztalhat. Az ÉKF ez irányú tevékenysége a cég 
nagyon felelős gazdálkodását jelenti, hisz az út-
építési munkálatokra fordítandó szükséges kiadá-
sok így Érd város saját cégénél maradnak. 

A városüzemeltetési cégünk kapacitása a fenti-
ek miatt is, természetesen véges, az úgynevezett 
kisebb léptékû munkákat fontossági sorrendbe 
állítja és folyamatosan végzi. 

E levél megírása előtt két nappal egyeztettem 
a cég illetékes vezetőjével, hogy a Süle Tamás úr 
által jelzett betondarabokat az elkövetkezendő 
hét során eltávolítják a patakból. Erről egyébként, 
a meglévő személyes kapcsolat miatt is, pontosan 
a mai napon telefonon tájékoztattam Süle Tamás 
urat is. 

Remélem, ezzel megnyugtató módon sikerül 
rendezni mindenki megelégedésére a problémát, 
és a patak medrében, a betondarabok eltávolí-
tása után folytatódik az az örvendetes folyamat, 
amelyről már a Városi Televízióban is beszá-
moltunk, ebbe az élővízbe is visszatér az élet, 
békákkal, halakkal, rákokkal, egyéb apró vízi 
élőlényekkel. 

Érd, 2014. július 24.
Üdvözlettel

Kopor Tihamér
a 6. sz. választókerület képviselője

Betontömbök a patakban

Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Jegyzõje felhívja az 
érintettek figyelmét, hogy – az 
élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletérõl szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdé-
se értelmében 

– a földhasználó köteles az 
adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfû virágbim-
bójának kialakulását megaka-
dályozni, és ezt követõen az 
állapotot a vegetációs idõszak 
végéig folyamatosan fenntar-
tani.

Ha a földhasználó parlagfû 
elleni védekezési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, a föld-
használó költségére az eljáró 
hatóság közérdekû védekezést 
rendel el.

A fentieken túl a fertõzött 
terület nagyságától és a gyom-
borítottság mértékétõl függõen 
növényvédelmi bírságot is ki 
kell szabni, amelynek összege 
– belterületen – 15.000 Ft-tól 
150.000.000 Ft-ig terjedhet. A 
bírság meg nem fizetése esetén 

a kiszabott összeget késedelmi 
kamat terheli és adók módjára 
az állami adóhatóság hajtja be.

A helyszíni ellenõrzés hiva-
talból vagy bejelentés alapján 
történik. A belterületi ingatla-
nok vonatkozásában az illeté-
kes önkormányzat jegyzõje 
– az ügyfél elõzetes értesíté-
se nélkül – végezhet helyszíni 
ellenõrzést (parlagfû felderí-
tést). A közérdekû védekezés 
elrendelésére belterületen, a 
parlagfû elleni közérdekû véde-

kezés végrehajtásának, valamint 
az állami, illetve a közérdekû 
védekezés költségei megállapí-
tásának és igénylésének részle-
tes szabályairól szóló 221/2008. 
(VIII. 30.) Kormányrendelet 
értelmében a jegyzõ jogosult.

Kérjük az érintetteket, hogy 
védekezési kötelezettségüket 
– mindannyiunk egészségének 
megóvása érdekében – önként 
teljesítsék.

A Polgármesteri Hivatal a 
parlagfûvel fertõzött területek 
felderítésében számít a lakosság 
segítségére is. Kérjük, hogy aki 
parlagfüves területet észlel, az 
június 30-át követõen jelezze 
a Hivatal 23/522-300 (298-as 
mellék) telefonszámán vagy a 
23/522-356-os fax számán vagy 
személyesen a Polgármesteri 
Hivatal Érd, Alsó utca 3. szám 
alatt vagy e-mailben: nagyan-
na@erd.hu címen. 

Mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet s. k.

jegyzõ

Felhívás – parlagfû elleni védekezésre                                 

információk
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Ötödik éve mûködik Érden a 
Tanuszoda; fennállása óta gye-
rekek ezrei sajátították el itt az 
úszás alapjait, közülük többen 
váltak versenyzővé, a medence 
szabad kapacitásait pedig bő-
ven kihasználják a felnőttek. 

Aki gyakran jár ide, az tud-
ja: augusztusban három hétre 
bezárja kapuit a létesítmény 
– ez idő alatt végzik el az éves 
karbantartási munkálatokat. 
Ezek részleteiről Zsirkai László, 
a Tanuszodát mûködtető Érdi 
Városfejlesztési Kft. ügyvezető-
je beszélt lapunknak. 

– A nyári úszótábor utolsó 
turnusa augusztus elsejével ér 
véget, és augusztus 4-én, azaz 
hétfőn, a karbantartás idejé-
re bezárjuk a létesítményt. 
A vendégeket augusztus 21-én 
fogadjuk újra. Természetesen 
év közben is gondoskodunk az 
uszoda megfelelő állapotának 
szinten tartásáról; naponta kézi 
mérőeszközökkel, havonta ha-
tósági laborban végzett kémiai 
és bakteriológiai vizsgálatnak 
vetjük alá az uszoda vizét, a 
homokszûrőket naponta átmos-
suk, karbantartjuk a berende-
zéseket, illetve a nagyközön-
ség által használt helyiségeket. 
A nyári üzemszünet három hete 
alatt a több időt igénylő karban-

tartási munkálatokat végezzük 
el, amelyek nem férnek bele az 
éjszakai órákba – hangsúlyozta 
Zsirkai László, aki azt is elmond-
ta: négyévente cserélni kell a 
homokszûrők adalékanyagát 
(azaz magát a több száz kilónyi 
homokot), ami idén aktuális; 
a nagymedencének két, a kis-
medencének egy szûrőtartálya 
van. Ez nagy munka, mivel 
egy-egy kisméretû bebúvónyí-
láson keresztül kell elvégezni a 
homokcserét. 

– Mindkét medencéből tel-
jesen leengedjük a vizet, ami 
módot ad arra, hogy ne csak a 
megszokott medencetakarítást 
végezzük el, hanem a medence-
burkolat állagát is megvizsgál-
juk. Emellett a hajszárítók, il-
letve tükrök mögötti falat is fel-
újítjuk, és esztétikus burkolattal 
látjuk el – tette hozzá az ügyve-
zető, aki kérdésünkre elmondta 
azt is: a tavaly 57 millió forin-
tos pályázati forrásból kiépített 
napenergia-alapú rendszer se-
gítségével a téli hónapokban 15 
százalékos, a nyári időszakban 
35 százalékos megtakarítást ért 
el az elektromos energia költsé-
gekben a létesítmény.

Az, hogy a nyári karbantartás 
idejére bezár a Tanuszoda, nem 
érinti túl érzékenyen a közön-

séget, hiszen az úszásoktatás, 
táboroztatás augusztusban szü-
netel, a felnőtt vendégek zöme 
pedig nyílt vizeken, strandokon 
fürdik ilyenkor. Vannak persze 
olyanok is, akik augusztusban 
ugyanúgy szívesen látogatnák 
a tanuszodát, mint az év többi 
hónapjában. Õk sem maradnak 
úszási lehetőség nélkül, hiszen 
az Érd Aréna uszodája augusz-
tusban is nyitva tart – itt a nyári 
üzemszünet heteiben elfogad-
ják a tanuszodai bérleteket is. 

Bár még javában tart a nyár, 
érdemes kicsit előbbre is tekin-
teni. A jövő tanév változásokat 
hoz ugyanis mind a Tanuszoda, 
mind az Érd Aréna uszodájának 
mindennapjaiban

– A 2014-2015-ös tanévben 
már az ötödik és hatodik év-
folyamokban is bevezetik az 
úszásoktatást, nemcsak az 
elsősöknél. Hogy az ő oktatá-
sukat is meg lehessen oldani, 
a versenyszerûen úszó gye-
rekek edzései átkerülnek az 
Érd Arénába. Mivel még így 
is nagy lenne a zsúfoltság a 
Tanuszodában, úgy szerveztük 
át az oktatást, hogy az új létesít-
ményhez közeli iskolák, óvodák 
úszásoktatását szintén az Érd 
Aréna uszodájában bonyolítják 
majd le. Az oktatáshoz szüksé-

ges személyi és tárgyi feltételek 
mindkét uszodában adottak, a 
változások pedig nemcsak az 
zsúfoltság elkerülését, hanem 
az iskolások, óvodások kényel-
mét is szolgálják – mondta az 
Érdi Városfejlesztési Kft. ügy-
vezetője, aki úgy tapasztalja: az 

Érd Aréna egyáltalán nem jelent 
konkurenciát a „kistestvérnek”.

– Azok a vendégek, akik az 
elmúlt években a Tanuszodába 
jártak, továbbra is itt úsznak 
– vagy azért, mert ez esik kö-
zelebb hozzájuk, vagy pedig 
azért, mert az árai valamivel 

alacsonyabbak, mint az Érd 
Arénának, amelynek szintén 
kialakult már a vendégköre. 
A két uszoda tehát nem riváli-
sa egymásnak, hanem egymást 
kiegészítő létesítményei Érdnek 
– zárta szavait Zsirkai László. 

 Ádám Katalin

Õsztõl változások várhatók az úszásoktatásban

Kiürülnek a medencék a Tanuszodában 
Augusztus 4-én három hétre bezár a Tanuszoda, a szokásos nyári karbantartás 
miatt. A medencékbõl leengedik a vizet, elvégzik a homokszûrõk adalékanyagának 
cseréjét, és új burkolatot kap a hajszárítók mögötti falrész – tudtuk meg Zsirkai 
Lászlótól, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetõjétõl. Õsztõl pedig változások vár-
hatók: megkezdõdik az 5-6. évfolyamosok úszásoktatása; a zsúfoltság elkerülése 
érdekében a versenyúszók edzései átkerülnek az Érd Arénába, ahol szintén tarta-
nak majd úszásoktatást. 

Gyerekek ezrei sajátították már el az úszás alapjait az ötödik éve mûködõ Tanuszodában
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Tóth II. József szûkös csepeli 
otthonában szívesen emléke-
zik vissza a nem mindig dicső 
régmúltra és Érdligetre, ahol 
gyakran megfordult a legendás 
futballistákkal. 

– Kiknek szurkolt a brazíliai 
világbajnokságon? 

– Brazíliának, azt hittem, 
megnyerik a világbajnokságot.

– Nem a németeknek?
– Nekik mindig szerencséjük 

van, ha nem is játszanak jól, 
akkor is képesek megnyerni a 
világbajnokságot, mint ahogy 
most is. Ellenünk is ez történt 
1954. júliusában, amikor na-
gyon szerencsés körülmények 
között legyőztek bennünket. 
Sérülten – mert a brazilok egy 
életre elintéztek engem, úgy le-
rúgtak – a kispadról kínlódtam 
végig a mérkőzést, ami azóta is 
fáj nekem. Képzelje el, a dön-
tő alatt, 2-0-ás vezetésünknél, 
odajött hozzánk a kispadhoz 
Hanappi, az osztrákok híres já-
tékosa és gratulált nekünk a 

világbajnoki címhez. Kicsit el-
hamarkodta…

– Azért az ezüstérem is szépen 
csillog…

– Valahol biztosan, de nem 
nálam, tőlem ugyanis ellopták! 
Egyszer egy nyüzsgő, zsibongó 
társaság járt nálam és kérték, 
mutassam meg az érmeimet, a 
nagy kavarodásban aztán va-
lamelyikük elemelte. Már rég 
lemondtam róla, valaki biztosan 
boldog vele. Ha arany lett volna, 
azért az sokkal jobban fájna…

– Pedig az is csoda volt, hogy 
kijutott a világbajnokságra.

 – Mindenki tudta rólam, hogy 
vallásos vagyok, ami akkoriban 
nem számított előnynek, cser-
kész is voltam, sőt, egy nagy-
nénim, aki mellesleg válogatott 
kézilabdázó volt Csepelen, 
1938-ban kiment Angliába, mint 
szakács. Így a rendszer több-
szörösen megbízhatatlan alak-
jának számítottam, és csak az-
után utazhattam nyugatra, hogy 
megszületett a kislányom 1953 

végén, mert gondolták, miatta 
biztosan nem disszidálok. Ezért 
nem vittek ki a helsinki olimpi-
ára se és Londonba se a 6-3-as 
mérkőzésre, még tartaléknak 
se. Idehaza viszont már játszot-
tam az angolok ellen a visszavá-
gón, meg is ajándékoztam őket 
egy góllal. 

– Kivel volt a legjobb viszony-
ban a válogatottban?

 – Cziborral és Puskás Öcsivel, 
de a többiekkel is, bár rosszul 
esett, hogy a lerúgásom után 
volt, aki meg se látogatott a 
kórházban. Ez jobban fájt, mint 
a sérülésem…

– S mit érzett akkor, amikor 
élő csapattársai sorozatban kap-
ták a kitüntetéseket és önt soha 
nem említették Aranycsapat tag-
nak, csak most, a díszpolgári 
cím átadásakor?

– Ilyenkor éreztem igazán, 
hogy mégsem a legendás Arany-
, hanem az Ezüstcsapatnak va-
gyok a tagja…

– Elárulja, hogy mennyiből 
él?

– Évekig nyolcvanhét ezer fo-
rintból, most már eléri a nyug-
díjam a százezret.

– A szerénység nem kifizető-
dő.

– Én a górékkal soha nem 
szoktam beszélgetni, nem az a 
típus vagyok. Boldog házasság-
ban élek hatvankét éve a felesé-
gemmel, és ez örömmel tölt el. 
A többi nem számít.

– Mivel telnek a napjai?
– Reggel az újságokat elolva-

som, segítek Ibolyának, a fele-
ségemnek és nézem a tévét. Az 
itthoni focit kevésbé, az nem 
köt le, de a külföldi meccse-
ket mindig. Nagy Barca szur-
koló vagyok, már csak Czibor, 
Kubala és Kocsis Sanyi miatt is. 

– Nem bánta meg soha, hogy 
ilyen hûséges volt Csepelhez?

– Kölcsönjátékosa voltam az 
MTK-nak, az Újpestnek és a 
Fradinak, ahová hívtak is, de 

Csepelről nem engedtek. Nem 
baj, legalább közelebb voltam 
a családomhoz. Egyébként még 
válogatottként is dolgoztam esz-
tergályosként az üzemben. Úgy 
látszik, Csepel valóban mindig 
messze volt a fővárostól…

– És Érdtől, illetve Érdligettől?
– Szép emlékeim vannak 

onnan, az ötvenes években 
gyakran megfordultunk Érden, 
vagyis inkább Érdligeten, ahová 
edzeni és pihenni jöttünk. Jól 
is éreztük magunkat mindig, 
hiszen csendes, barátságos te-
lepülés volt, ahol feltöltődhet-
tünk a válogatott mérkőzések 
előtt. Érdligeten a Kaszinó nevû 
panzióban szálltunk meg, ami 
közvetlenül a focipálya mel-
lett volt. Egy-egy edzésünkre 
szép számban jöttek az érdi-
ek megnézni bennünket, az 
egymás közötti mérkőzéseket. 
A legendás játékosok vonzották 

a nézőket, mégis nyugodt körül-
mények között készülhettünk a 
következő feladatokra. Elég jó 
futballpálya volt akkoriban, ami 
egyben rejtekhelyül is szolgált 
nekünk elzárva a külvilágtól. 
Többször napokig Érdligeten 
készülődtünk a válogatott talál-
kozókra. Az edzőmeccseken az 
érdi labdarúgókkal is megmér-
kőztünk, de pihenésként jutott 
idő sétálni a faluban. Nagyon 
tetszett nekünk a természe-
ti gazdagsága. Igaz, ebben én 
már cserkészként is sokszor 
gyönyörködhettem, amikor itt 
kirándultunk.

Tóth II. József is az Arany-
csapat tagja volt, tizenkétszeres 
válogatott, világbajnoki ezüst-
érmes, mint a még szintén élő 
Buzánszky Jenő vagy a nem-
rég elhunyt Grosics Gyula volt. 
Talán nagyobb megbecsülést 
érdemelne. Temesi László

Az Aranycsapat csepeli esztergályosa díszpolgár lett

Tóth II. József a világbajnokságról és Érdligetrõl
Éppen hatvan évvel ezelõtt játszották le Bernben a 
számunkra gyászosan végzõdött világbajnoki döntõt, 
amelyen a németektõl 3-2-es vereséget szenvedtünk. 
Néhány napja pedig Brazíliában zajlott le a futballvilág 
legnagyobb seregszemléje, amit a 86. évében járó 
egykori neves játékos, Tóth II. József immár Budapest 
díszpolgáraként – néhány hete kapta meg ezt a cí-
met – nyomon követett. „Csak azért játszhattam a 
világbajnokságon, mert gyermekem született” – ezt 
a legendás Aranycsapat tagja állítja, akit méltatlanul 
nem emlegetnek, pedig tizenkétszeres válogatottként 
szintén számos nagy csatában küzdött, sõt, gólokat is 
lõtt, mégis neki jóval kevesebb jutott a dicsfénybõl. 

Mutatja, hogy nézett ki 60 évvel ezelõtt

Tóth II. József szûkös otthonában
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Városunkban is kezdetét veszi 
a már világszerte elterjedt street 
workout mûvelése, amelynek 
során – egyszerûsítve – a spor-
tolók saját testsúlyukat hasz-
nálva ellenállásként végzik a 
gyakorlatokat kültéri tornaesz-
közökön.

Tekauer Norbert múlt szom-
baton adta át az Érd Aréna előtti 
tornapályát. Az önkormányzati 
képviselő elégedetten nyilatko-
zott az eszközparkról:

– Bálint Norbert másfél év-
vel ezelőtt keresett meg engem, 
hogy igény lenne Érden egy 
street workout pályára. Eltelt 
másfél év és itt vagyunk. Nem 
véletlenül az Érd Arénát válasz-
tottuk az eszközpark helyszíné-
ül, a létesítmény és környéke 
számos mozgási lehetőséget 
kínál. Reméljük, hogy minél 
többen kedvet kapnak a sport-

ághoz – bizakodott a képviselő, 
hozzátéve: a néhány hete elké-
szült pályán sokan megfordul-
tak már.

– Nap, mint nap jelennek meg 
újabb és újabb érdeklődők. Ez a 
legnagyobb eredménye ennek a 
beruházásnak – mondta lelke-
sen Tekauer Norbert.

A pálya ötletgazdája, Bálint 
Norbert három éve hódol szen-
vedélyének.

– 2011 óta ûzöm ezt a sport-
ágat. Egy évvel később talál-
tam rá a budapesti Hun-Bars 
nevû street workout csoportra. 
Az egyesületi találkozók alkal-
mával új gyakorlatokkal, trük-
kökkel ismerkedhettem meg, 
fejlődhettem. Rá fél évre keres-
tem fel az érdi Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Irodát. Így 
jutottam el Tekauer Norberthez, 
akinek a közremûködésével 

most létrejöhetett ez a park 
– fejtette ki az ötletgazda.

Az átadó ünnepségen a Hun-
Bars csapata kápráztatta el a 
közönséget produkciójával; a 
fiatalok csak úgy pörögtek-fo-
rogtak a korlátokon.

– Egy-egy pálya avatá-
sakor a sportág képviselői  
összegyûlnek, együtt edzenek. 
Nem mindenki van ma itt ve-
lünk: Kovács Tibor és Montvai 
Tamás a most zajló világbaj-
nokságon vannak Moszkvában 
– jegyezte meg Bálint Norbert.

Az átadón Szarka Ákos is je-
len volt. A street workout vi-
lágbajnoki bronzérmes sporto-
ló lapunknak elmondta: ez a 
mozgásforma egyre népszerûbb 
hazánkban.

– Magyarországon 2012-ben 
volt az első street workout ta-
lálkozó, Csák Dániel képviselte 

hazánkat a Lettországban ren-
dezett világbajnokságon, tehát 
ez az esztendő tekinthető az 
első mérföldkőnek a sportág ha-
zai történetében. Azóta egyre 
többen kapnak kedvet hozzá 
– emelte ki a sportoló, aki arra 
a kérdésünkre, miért érdemes 
ezt a sportágat választani, így 
válaszolt:

– Sokkal változatosabb, mint 
az edzőtermi tréning. A cél 
egy-egy erőelem elsajátítása, a 
dinamikus mozdulat uralása. 
Ez egy sokrétû mozgásforma. 
Nincs se korhatár, se másfajta 
feltétel – szintek azonban van-
nak, természetesen.

– Mondjon valamit a részle-
tekről, például milyen edzések 
vannak?

– Léteznek célzott edzések. 
Én például inkább személyes 
jellegû felkészítéseket tartok, 4-
5 főnek, hogy mindenkire tud-
jak kellőképp figyelni. Nagy a 
sérülésveszély, mivel az egész 
testsúlyt meg kell mozgatni. Ha 
egy gyakorlatot helytelenül vég-
zünk, akkor a derekunk, a vál-
lunk stb. súlyosan megsérülhet. 
Rengeteg a hibázási lehetőség, 
sok mindenre oda kell figyelni. 
Egy-egy mozdulat, mozdulatsor 
nagyon veszélyes – hívta fel a 
figyelmet a világbajnok.

Érd ezzel nemcsak egy test-
mozgási lehetőséggel, hanem 
egy közösségi helyszínnel is 
gazdagodott. Minden bizonnyal 
sokan hódolnak majd a sport-
ágnak. Érdemes felkeresni a 
pályát, hiszen változatos sport-
programot biztosíthatunk ezzel 
magunknak, költségmentesen. 
Augusztus elsejétől hétfőn, 
szerdán, pénteken és vasárnap 
az esti órákban irányított edzé-
sekkel várják az érdeklődőket.

 Kovács Renáta

Új sportõrület: street workout
Hivatalosan is átadták az érdi sportcsarnok elõtt megépült úgynevezett street workout 
tornapályát. Több fiatal és felnõtt testmozgásra vágyó rögvest rávetette magát a szerek-
re. A helyszínen tapasztaltak szerint komoly kihasználtságra számíthat az eszközpark.

A street workout csapat
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Lányok is szívesen használják ezeket az eszközöket

Bálint Norbert, az érdi street workout park megálmodója

sport

Sokak meglepetésére az ér-
di Kende utca elején talál-
ható játszótér melletti te-
ret harcmûvészek, illetve 
harcmûvészetet tanulók lepik 
el rendszeresen, így a járóke-
lők és az autósok csodálhatják, 
milyen kemény munkával saját-
hatók el a kung-fu alapelemeit. 
A sportág iránt egyre nagyobb 
az érdeklődés, ami elsősorban 
a Bruce Lee filmeknek, a remek 
külföldi és hazai mestereknek, 
mindenekelőtt Robert Lyonsnak 
köszönhető, aki büszkeségünk-
re éppen a tavalyi érdi világku-
pán kapta meg a több világszö-
vetség által elismert shigong, 
azaz nagymesteri rangot. 

 – Ahol az akarat, ott a mód 
is – hallottam akkor a mester-
től, azaz: ha akarsz valamit, 
megtalálod a módját, hogy vég-
hezvidd. Így vagy úgy, de ez 
mindenre érvényes az életben. 
A kung-fu nemcsak annyiból áll 
tehát, hogy ütök meg rúgok. 
A Kung-fu világkupa főszervező-
je, Balogh Péter, az Érd Shaolin 
Wushu és Sportakrobatika elnö-
ke tartja az edzéseket a kíván-

csiskodók előtt. Jó reklámja ez 
a sportágnak, amely amúgy is 
egyre népszerûbb. 

– Jobb itt a friss levegőn, nap-
fényben edzeni, mint egy csar-
nokban – mondta Balogh Péter. 
– Minden korosztály képviselte-
ti magát a kicsiktől a felnőttekig 
és koedukáltak az edzések. 

 Nyáron kikapcsolódásnak is 
jó idejárni délutánonként, ahol 

mindent megtesznek azért, 
hogy belepillantsunk különle-
ges világukba, filozófiájukba, 
szellemiségükbe, sportéletükbe 
és akár kedvet is kapjunk köve-
tésükre, mert a kung-fu ûzése 
nincs életkorhoz kötve. Mint 
mondják: ez a sportág nemcsak 
önvédelem és sport, hanem 
egészség, életmód is egyben. 

 Temesi László

Harcmûvészet a téren

Figyeljetek, ezt így kell csinálni – mondja Balogh Péter
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Autósok is figyelik, mi történik a téren       Bottal ütheti a nyomát... 

Tombol a nyár, eljött a családi nyaralások, 
szabadtéri elfoglaltságok ideje. Lehet, hogy 
úgy érzi, nem vehet részt minden tevékeny-
ségben, hiszen hallássérültként folyamatosan 
vigyáznia kell a hallókészülékére? Szeretne 
úszni, lubickolni a gyerekekkel, vízitúráz-
ni, kerékpártúrára menni, vagy félóránként 
beállni a zuhany alá a hőségben? Van meg-
oldás! A legújabb hallókészülékekkel Ön is 
megfeledkezhet hallásveszteségéről.

A nyár a szabadság, az aktív pihenés idősza-
ka sok ember számára. Az élet minőségéhez és 
annak megéléséhez az is hozzátartozik, hogy 
maradéktalanul kivehessük a részünket mind-
abból a jóból, amit a forró évszak nyújthat. A 
vágyaink, terveink megvalósulását természete-
sen nagyon sok tényező befolyásolhatja, töb-
bek között egészségi állapotunk, anyagi hely-
zetünk és különböző elfoglaltságaink, kötele-
zettségeink. 

Speciális helyzetben vannak pl. azok, akik 
halláscsökkenésük miatt érzik hátrányban ma-
gukat. Ez az érzékszervi változás nem szabad, 
hogy befolyásolja az életvitelüket, egy megfele-
lően illesztett, jó hallókészülékkel a mindenna-
pi életben, munka és szórakozás közben ugyan-
azt megtehetik, mint ép hallású családtagjaik, 
barátaik, munkatársaik. A mai modern készü-
lékek két alapvető feladatot teljesítenek: kiváló 
hangminőséget és jó beszédértést biztosítanak a 
készülékviselőknek, még nehezített hallási kö-
rülmények között, azaz zajban is. A hallássérül-
tek tapasztalatai mégis nagyon vegyesek, ami-
nek az egyéni igényeken, az eltérő hallásvesz-
teségen, különböző testi-lelki tulajdonságokon 
túl a rosszul kiválasztott hallókészülék, vagy az 
ellátás alacsony színvonala, a szakértelem hiá-
nya is oka lehet.    

Korlátok nélkül, szabadon
Tételezzük fel, hogy a hallókészülék megfelel 
az általános körülményeknek. Ez önmagában 
azonban nem elégíti ki a hallássérült valameny-

nyi igényét. Sok hallókészülékkel adódik prob-
léma az olyan különleges helyzetekben, mint 
pl. úszás, vízi sportok, kerékpározás, vagy más 
sportok és szabadidős elfoglaltságok. Hasonló 
gondok munkakörnyezetben is előfordulhat-
nak: pl. a pékségben a kemence, vagy a kony-
hákban a nagy főzőüstök mellett. Szerencsére 
a hallókészülék-technológia ma már ezekre a 
helyzetekre is képes megoldást nyújtani. 

A vízi sportokat kedvelőknek érdemes olyan 
hallókészülékeket választaniuk, amelyek ro-
busztus tulajdonságuk miatt ellenállnak a pá-
rának, izzadságnak és a poros szennyeződések-
nek. Keressék a nemzetközi minősítés jelét! Az 
IP67 jelzésű készülékek jól bírják a nagy igény-
bevételt, sem a nagy hőség, sem a páratarta-
lom nem tesz bennük kárt. Olyan hallásmegol-
dások is elérhetők, amelyek úszás és zuhanyo-
zás közben sem károsodnak a víztől. Az IP68-as 
szabványnak megfelelő teljesen vízálló hallóké-
szülékek a védelmi funkciók mellett a legfejlet-
tebb technológiai megoldásokkal is fel vannak 
szerelve. A távirányítók, az audiovizuális esz-
közökhöz és a telefonokhoz kapcsolódó veze-
ték nélküli eszközök a funkciók sokaságát biz-
tosítják, hogy a hallássérültek is aktív és teljes 
életet élhessenek.  

Nyári örömök

Vízálló és egyéb hallókészülékek forgalmazása, 
ingyenes próbahordással! SIEMENS Hallásközpont
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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

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

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!

022 KEDVEZMÉNYES ELMÉLETI TANFOLYAM

Akciós ár:
15.000 Ft

Listaár: 
30.000 Ft

Az iskola irodája és tanterme Érd, 
Diósdi u. 8. /sétáló utca/ Nyitva 
hétfőtől péntekig: 13:00 - 17:00 
Telefon: 06-20-805-0838 
Email: info@hubaijogsi.hu
http://www.hubaijogsi.hu

Hubai Autósiskola 
Érden a legkedvezőbb 
áron. Nyugodt, 
türelmes oktatók.

069 RETRO SZEMÜVEG AKCIÓ 

Akciós ár:
19.990 Ft

Listaár: 
43.990 Ft

www.perfektoptika.hu
1111 Bp., Egry József utca 1.
Tel: 463-28-26, 06-70-630-1010 

Egy választható Retro 
márkájú keret - egy 
pár műanyag, egy 
fókuszú lencse, kemény 
és tükröződésmentes 
bevonattal, munkadíj - 
vizsgálat - szemüvegtok

077 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
25.995 Ft

Listaár: 
51.990Ft

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

Anyaga: gipsz 
Magasság: 42 cm 
Paraméterek:
120x60 cm

075 SZÉPÜLJÖN NÁLUNK GELLEI ANDRÁS
MESTERFODRÁSZ SEGÍTSÉGÉVEL

Akciós ár:
7.650 Ft

Listaár: 
15.300 Ft

Gellei Naturális Fodrász Szalon:
1011 Bp., Bartók B. út. 10-12.
Tel: 489-0291

Frizura stílus szak-
tanácsadás után 
személyre szabott 
frizurakészítés és 
színfrissítés (színezővel) 
1 női vendégünknek.

095 JAPÁN MANIKŰR BÉRLET 

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

1119 Bp., Fejér Lipót utca 63. 
Félemelet 3. kapucsengő: 123.
www.facebook.com/
csaladiszepsegkucko
Bejelentkezés:
Anita: 06-70-612-5814 
Timi: 06-20-801-2193

Természetes méhvia-
szos, vegyszermentes 
körömápolás. A bérlet 
10 alkalomra szól. 

062 INDISO SZÁRAZ SÓTERÁPIA

Akciós ár:
12.500 Ft

Listaár: 
25.000 Ft

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 13. 
Gyermekorvosi Rendelő 2. emelet 
Telefon: +36-20-487-6500, 
Email: delbuda@indiso.eu
http://biaso.atw.hu

INDISO SZÁRAZ 
SÓTERÁPIA 
10 alkalmas 
felnőtt bérlet



ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Keresünk érdi munkahelyre 
tisztítástechnikai berendezések 
javításához munkatársat. T:06-23-
374-007, 06-20-9393-977, 06-
30-9440-563

Felveszek gyakorlott nyugdíjast 
v. elõtte állót, savanyúságos üzlet-
be, Bp. Fény utcai piac, hatórás 
munkaidõ. T:06 30 350 4303

Villanyszerelõt keresünk érdi 
telephelyre. T:06 70 605 5446

ÁLLÁST KERES

Takarítást, gyermekfelügyeletet 
vállalok, alkalmanként vagy rend-
szeresen. T:06 30 4774 918

ÁLLATORVOS

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BURKOLÁS

Csempézés, padlóburkolás, javí-
tás. Tel.: 0670-541-9022

CSATORNÁZÁS











DUGULÁSELHÁRÍTÁS

GYÜMÖLCS

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Érd központban két szobás I. 
emeleti 57 m² lakás eladó 9,1 M Ft, 
csere is érdekel. T:06 23 369 172

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

JÁRMÛ

KERT

KIADÓ

Érden a Tárnoki út aszfaltos 
részén buszmegállóhoz közeli csa-
ládi házban különálló szinten 50 
m² tetõtéri lakás 2 szoba, konyha, 
fürdõszoba, elõszoba, erkély, búto-
rozottan sürgõsen kiadó gépkocsi-
beállás lehetséges. Kábel tv, telefon 
megoldható. Kerthasználat megbe-
szélés tárgya. Ár: 55 E Ft+rezsi. 
T:0630-624-9604

Amerikai konyhás, berendezett, 
teljesen közmûvesített lakás, gép-
kocsi beállóval, hosszú távra kiadó. 
T:06 20 920 4261









Kiadó Parkvárosban kül. bejáratú 
1 szoba összkomf. lakrész, 45 E Ft 
rezsivel+ kaució. T:06 30 434 3005

Érd-parkvárosban kiadó két szoba 
összkomfortos lakás, hosszú távra.
T:0630 266 7939

Érden külön bejáratú 1 szoba 
összkomfortos házrész kiadó. T:06 
70 536 6779

Központban csal. háznál össz-
komf., almérõs, kocsi beállós, búto-
rozott szuterén 1 fõnek kiadó. T:20 
380 1876

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS









MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Egyéni angolórák gyakorlott 
tanártól, hagyományos módszer-
rel, otthonában is! T:0620 925 
5288

Magyarból korrepetálás, vizsgára, 
érettségire felkészítés. T:06 30 901 
0461

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 
0630/948-8909

SZOLGÁLTATÁS







Bõrgarnitúrák, bõrbútorok festé-
se, színezése, javítása, tisztítása. 
Igény szerint bõrcserével. T:0630-
943-7779

TÁRSKERESÕ

Komoly kapcsolat reményében, 
megismerkednék 70-78 éves füg-
getlen férfival.T:06 70 350 6431

TELEK

Ikerház építésre is alkalmas 
összközmûves 982 m² építési 
telek lakható felvonulási épülettel 
a Törökbálinti úton eladó. T:06 20 
920 4261







TEMETKEZÉS

TV JAVÍTÁS

VEGYES

Eladó masszázsfotel, elektromos 
hûtõ-fûtõ kályha, 17 l pálinkafõzõ 
“Tescos”, féláron. T:06 30 429 
5365

Bontott tetõcserép eladó. T:06-
20-2854-190

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS





Érdi Újság 15XXIV. évfolyam, 2014. július 31.

AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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A vezetőedző profizmusa  és  az 
úszósport  iránti  rajongása  már 
az első mondatok után nyilván-
valóvá vált. 

– Honnan a sport iránti szere‑
tet és elkötelezettség?
–  Már  gyerekkorom-

ban  vonzódtam  a  sporthoz. 
Csillaghegyen  laktunk,  és  ab-
ban az időben természetes volt, 
hogy iskola után kimentünk fo-
cizni,  bújócskázni,  játszani  a 
szabadba.  Tiz  éves  koromban 
a  KSI-ben  kezdtem  el  sportol-
ni,  kosárlabdázóként,  ez  18 
éves  koromig  tartott.  Ez  után 
a  Testnevelési  Egyetem  tanári 
szakán  végeztem,  emellett  pe-
dig  edzőnek  tanultam,  úszás 
szakon.  Az  egyetem  uszodá-
jában  kezdtem  el  foglalkozni 
kicsikkel,  úszást  oktattam  és 

ebből  nagy  szerelem  lett:  17 
éven  keresztül  a  Budapesti 
Spartacus úszó szakosztályánál 
dolgoztam  mint  főállású  úszó 
edző.  Ez  év  januárjában  kerül-
tem  Érdre,  ahol  testnevelőként 
is dolgozom, emellett pedig a fő 
profil az úszás. 

– Nem megterhelő egy edző‑
nek egyszerre ez a két munka?
–  Hajnaltól  késő  délutánig, 

estig  dolgozom.  Háromnegyed 
hattól  kezdődnek  az  edzések 
az  uszodában,  és  iskola  után 
a  délutáni  edzésekkel  zárul  a 
napom. Fárasztó, de  imádom a 
munkám.  Bízom  abban,  hogy 
ennek  a  sok  munkának  meg-
mutatkozik majd  a  gyümölcse, 
hiszen  sok  tehetséges  gyermek 
jár hozzánk úszni.

– Milyennek látja az egyesület 

jövőjét az elmúlt fél év távla‑
tából?
– Az egyik fontos dolog egye-

sületünk  technikai  háttere, 
amiről nyugodtan mondhatom, 
hogy  XXI.  századi.  Az  új  Érd 
Aréna  uszodája  minden  igényt 
kielégít,  ami  az  úszósporthoz 
kell.  Itt  minden  feltétel  adott, 
hogy  sikeresen dolgozhassunk, 
emellett  pedig  a  Gárdonyi 
Tanuszoda színvonala és adott-
ságai  is  igen  jók.  Két  kitûnő 
uszoda  áll  tehát  rendelkezé-
sünkre.  Az  érem  másik  oldala 
az edzői stáb. Viszonylag fiatal, 
lelkes,  nagy  szaktudású  edzői 
stáb  alkotja  egyesületünket. 
A csapatban  dolgozik  régóta 
Egerszegi  Klári,  aki  az  ötszö-
rös  olimpiai  bajnok  Egerszegi 
Krisztina  nővére,  ő  nagy  ta-
pasztalattal,  szaktudással  ren-
delkezik, jelenleg az utánpótlás 
korúak  felkészítését  végzi.  De 
nemrég  került  az  edző  stábba 
Boulsevicz  Bea  is,  aki  rövidpá-
lyás  úszó  Európa-bajnok  volt. 
A leglényegesebb  mindezek 
mellett a versenyzői gárda. Van 
egy  tehetséges serdülő csoport, 
akikkel  nagyon  jól  lehet  dol-
gozni  és  köztük  vannak  olya-
nok,  akik  korosztályukban  az 
ország  legjobbjai  közé  tartoz-
nak.  Kovács  Benedek,  Tekauer 
Márk, Milák Kristóf is ezek közé 
tartoznak, ők mindenképp esé-
lyesnek számítanak az elkövet-
kezendő  országos  bajnokságon 
is. De a kisebbek közül is van jó 
néhány tehetséges gyermek. 

– Az élsport vagy a tömegsport 
az egyesület iránya?
– Az  irány egyértelmû, az él-

sport,  a  versenysport  felé  fejlő-
dik a klub. Sok olyan tehetséges 
gyermek van Érden és a környé-
ken,  akiknek ebben a  sportban 
meg  kell  adnunk  a  lehetőséget 
és a versenyzés élményét. Lehet 
egy  szakosztálynak  éldegélni 
úgy, hogy sok gyermek jár úsz-
ni,  de  számunkra  mindenképp 
az  ügyes,  tehetséges  verseny-
zők  pályafutásának  segítése  a 
cél.  A szakmai  stáb  is  egyetért 
ezzel a céllal. Az úszósportban 
az edzői pálya során egy ún. fel-
adásos rendszer mûködik, tehát 
mindenki  egy  adott  korosztály 
felkészítő  munkáját  végzi,  ez 
pedig igazi csapatmunkát köve-
tel az edzői gárdán belül. Ez itt 
jól mûködik. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy egy-egy siker után 
minden  edző,  aki  részt  vett  a 
felkészítésben,  meg  legyen  be-
csülve. 

– A mai dinamikus, külső 
impulzusokkal teli világban 
mivel lehet motiválni a gyere‑
keket?
–  A sportban  a  legfontosabb 

motiváció  a  siker,  a  jó  ered-
mény. Ha  a  gyermek  jól  szere-
pel, érmet tud szerezni, esetleg 
kijut  külföldi  versenyekre,  az 
a  legnagyobb motiváció. Ehhez 
pedig  a  feltételek  és  az  edzői 
stáb  szakmai  felkészültsége  is 
adott itt Érden.

– A magas szintû technikai 
feltételek mellett van‑e szükség 
fejlődni gyermeklétszámban?
– A kérdés nagyon időszerû. 

A két  uszoda  adta  lehetősé-
gekre  alapozva  most  növelni 
szeretnénk  a  létszámot,  hogy 
még  több  tehetséges  gyer-
meknek adhassunk  jövőképet 
az  úszósportban.  Ennek  ér-
dekében  szoros  kapcsolatot 
tartunk  a  helyi  iskolákkal  és 
növelni  szeretnénk  verseny-
zőink  számát.  Szeretnénk  fel-
kelteni  az  érdeklődést  mind 
a  gyermekek,  mind  pedig  a 
szülők  oldaláról.  Keressük  a 
tehetséges  gyermekeket,  a  si-
kerre  pedig  nagy  létszámból 
nagyobb esély van.

– Miért pont az úszás?
–  A legegészségesebb  sport-

ág, hiszen valamennyi izomcso-
portot  arányosan  terhel.  Úszás 
során nagyon kevés a sérülés, a 
legkevésbé terheli az izületeket, 
ezáltal  biztonságos  is.  De  elő-
nye, hogy megvéd az elhízástól 
is.  Az  is  nagyon  fontos,  hogy 
az  edzéseket  fiúk,  lányok  egy-
szerre  tudják  végezni,  ezáltal 
kiváló közösség- és csapatépítő 
hatása  is van. Ha megnézzük a 
mai  élsportolókat,  nagyon  so-
kan  úszással  kezdték  pályafu-
tásukat,  például  a  vízilabdázó 
olimpiai-  és  világbajnok  Varga 
testvérek  vagy  Marosi  Ádám 
olimpiai  bronzérmes,  világbaj-
nok öttusázó.

– Melyik a legideálisabb kor, 
amikor érdemes elkezdeni az 
úszást?
–  A 7-8  éves  kor  a  legmegfe-

lelőbb, amikor érdemes a rend-
szeres  úszást  elkezdeni,  ekkor 
már  érett  a  szervezet  a  heti  3 
edzés  elvégzésére  és megfelelő 
az  izomzat  is.  Nem  mindenki-
ből lesz versenyző, de megtanul 
biztonságosan  úszni,  erősödik 
a sportág által, ez pedig jó alap 
más sportágakhoz is. Ezen kívül 
egészséges,  kitartó  ember  lesz 
belőle.

– Mit gondol, hol tart majd az 

Sikeres jövõ elõtt az Elsõ Érdi Úszó Egylet Egyesület

A cél: nemzetközi szintû  
versenyzõket kinevelni
Felkészülési edzés közben, az Érd Aréna gyönyörû 
uszodájában látogattuk meg az új vezetõedzõt és 
tanítványait. A beszélgetés elõtt, helyi szokásokhoz 
illõen az utcai cipõt tiszta talpú papucsra cseréltem és 
a medence szélén sétálva hallgattam Selmeci Attilát, 
aki készségesen válaszolt a kérdésekre. Már edzés 
közben bemutatta az úszás szépségeit, beszélgettünk 
technikáról, élsportról, jövõrõl, tervekrõl egyaránt. 

Indulás elõtt a 4x100 gyors, négy gyors serdülõvel
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Rajtkövön a lányok, ugrásra készen

Első Érdi Úszó Egylet Egyesület 
tíz év múlva? 
– A reális távlati cél, hogy a je-

lenlegi eredményes serdülőkorú 
úszókból próbáljunk meg minél 
többet  a  bajnoki  dobogóra  fel-
állítani. Ez a rövid távú célunk. 
Utána  a  serdülőkből  ifjúsági 
korosztályú  sportolók  lesznek 
és két év múlva Ifjúsági Európa-
bajnokság  lesz,  örülnénk,  ha  a 
csapatból  egy-két  gyermek  be-
kerülne az ifjúsági válogatottba, 
az már nagy ugródeszka lenne. 

Az  igazi  nagy  lépés  pedig  a 
felnőtt  mezőnyben  indítani  sa-
ját  versenyzőt,  eredményesen. 
Ennek  a  realitását  ma  megjó-
solni  nem  lehet,  de  dolgozunk 
érte.  Bízom  benne,  hogy  egyik 
versenyzőnk  eljut  eddig.  Ha 
kikerülne  innen  egy  nemzet-
közi  szintû  versenyző,  az  élő 
példa  lenne  a  többiek  számára 
és  motivációt  adhatna  a  többi 
úszónknak,  húzó  erőt  adhat  a 
kisebbeknek.
  Cseresnyés Attila

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Érdi Tankerület 

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

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 

testnevelés-bármely szakos tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A szakvégzettségnek megfelelő órák tartása, a pedagógus munkakörhöz tartozó fel-
adatok ellátása az Érdi Tankerületen belül változó munkahelyen. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, testnevelés- bármely szakos, 
• büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• edzői végzettség (kézilabda,labdarúgás vagy birkózás sportág), 
• hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz 
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. 
augusztus 18. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi János igazgató nyújt, 
a ügyeleti napokon (szerda 8-12 óráig) 06/23/365-785 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi 

Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Fácán köz 1. ). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 632-3/2014/
KLIK/123 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-bármely szakos tanár. 

•  Elektronikus úton Rozgonyi János igazgató részére a batthyany.erd@gmail.com E-
mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 15. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
• erd.hu


