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Új közgyûlés
Megtartotta ünnepélyes alakuló ülését Érd
Megyei Jogú Város Közgyûlése.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

1956-ra emlékeztek

Megbízólevelek
Átvették megbízólevelüket az önkormányzati
és nemzetiségi önkormányzati képviselõk.

Kampány a babákért

Egy recski fogoly hazatérését meséli el az a színpadra állított összeállítás,
amelyet a Gárdonyi gimnázium tanulói adtak elõ
október 22-én, az iskolai
megemlékezésen. 4. oldal

Mesemondók

A Szoptass szabadon! elnevezésű kampánynak hazánkban még kevés követõje van.

Egyedül az élen
A Vecsés pontvesztése után az Érd két pont
előnnyel, egyedül áll a bajnoki táblázat élén.

Festõk a Duna-parton
Nyolc éve ez a nap nemcsak a forradalom emlékezete, hanem a szadista rendõr
terroré is. A magyar szocialisták 2006-ban meggyalázták a magyar forradalom
emlékét – emelte ki T. Mészáros András az 1956-os forradalom emlékére rendezett városi megemlékezésen. Szigethy Gábor író, rendezõ beszédében azt hangsúlyozta: Magyarországon a forradalom gyõzött, szabadságharcunkat azonban vérbe
fojtották. Azt, hogy a bolsevikok rémuralma megtört, Magyarországnak köszönheti
a Nyugat – tette hozzá. 
5. oldal

A nemzet tehetségéért
Bár egész nyáron buzgón készültek rá, az esõ rendszeresen elmosta a Poly-Art Alapítvány képzõmûvészeti
szekciójának, a Képzõmûvészek Érdi Közösségének
(KÉK) azt a tervét, hogy egy napsütötte piknik keretében legalább félnapos festõtábort tartsanak a
természetben, az érdi Duna-parton. A sorozatos halasztás miatt már-már úgy tûnt, ebben az esztendõben
már nem készülnek konkrét tájképek a Dunáról, de
szerencsére az õsz valamelyest kárpótolt bennünket a
nyáron nélkülözött napsütésbõl,
9. oldal

Talán, mert nem dicsekedett vele, kevesen tudják, hogy Somfai István
a Vörösmarty Mihály
Gimnázium nemrégiben
nyugdíjba vonult pedagógusa – számos városi kitüntetése mellett
– ebben az esztendõben
a Bonis Bona – A nemzet tehetségéért díjat is
átvehette Balog Zoltán
emberi
erõforrások
miniszterétõl.  7. oldal

A korábbi évekhez hasonlóan idén is rengeteg
kisdiák érkezett a városunkban immár negyedik
alkalommal megrendezett Katyika meg Matyika
Országos Mesemondó ver
senyre. 
11. oldal

Diákolimpikonok

Tavasszal diákolimpiát
nyertek, pár napja a me
gyei õszi fordulón hat
arany-, hat ezüst- és három bronzérmet, valamint
több IV-V. helyezést értek
el az Érdi Móra Ferenc Ál
talános Iskola diákjai.

13. oldal
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Aradszki András: Miután elült a választási csatazaj, ideje együttmûködni a város javáért

Megalakult Érd Megyei Jogú Város új közgyûlése

A szerző felvételei

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepség
elõtti órákban tartotta meg ünnepélyes alakuló ülését Érd Megyei Jogú Város
Közgyûlése. Az önkormányzati választásokat követõ elsõ, október 23-ra összehívott értekezletükön esküt tettek a megválasztott egyéni és a kompenzációs listáról
bejutott képviselõk, a polgármester, az alpolgármesterek, valamint a megalakult
bizottságok nem képviselõ tagjai is. Az új városi közgyûlést Aradszki András
országgyûlési képviselõ, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért felelõs
államtitkára is köszöntötte.

A közgyûlés alakuló ülésén Csigi Zsolt, a választási bizottság elnöke, Aradszki András államtitkár, T. Mészáros
András polgármester és Mecsériné Szilágyi Erzsébet
Immár a harmadik városi köz
gyûlés alakulhatott meg T.
Mészáros András polgármester
vezetésével Érden. Az október
23-ai ünnepélyes alakuló ülé
sen nemcsak a megválasztott
önkormányzati képviselők és
családtagjaik voltak jelen, ha
nem számos városi és egyházi
intézmény vezetője és sok helyi
polgár is részt vett az esemé
nyen. Miután közösen elénekel
ték a Himnuszt, Csigi Zsolt, a
helyi választási bizottság elnöke
a választások lebonyolításáról
és eredményéről tájékoztatta a
jelenlévőket, majd ismertette a
jogerős végeredményt. Mint is
mert, az öt polgármesterjelölt
közül, az érdiek – nagy több
séggel, a szavazatok 46,66 szá
zalékával – T. Mészáros Andrást
választották meg a város pol
gármesterének, aki a település
vezetésében már harmadik cik
lusát kezdheti meg, ezúttal öt
évre szólóan. A közgyûlés tagjai
– mind a 12 egyéni választóke
rületben a Fidesz-KDNP képvi
selőjelöltjei nyertek mandátu
mot – a következők: Antunovits
Antal, Simó Károly, Mórás Zsolt,
Bács István, Tekauer Norbert,
Kopor Tihamér, Donkó Ignác,
Demjén Attila, Fülöp Sándorné,
Kéri Mihály, dr. Veres Judit,
Szabó Béla. Kompenzációs lis
tán jutott mandátumhoz Csőzik
László a 20-30 Egyesület színe
iben és Pulai Edina, a Jobbik
érdi elnöke. Három képvise
lője van a közgyûlésben az
MSZP-DK-Együtt
Baloldali

Választási Szövetségnek, név
szerint: Szûcs Gábor, Csornainé
Romhányi Judit és Havasi Márta
Erzsébet. Választási eredmé
nyekről szóló tájékoztatóját
követően Csigi Zsolt átadta a
megbízólevelet a régi-új pol
gármesternek, majd a terüle
ti képviselők és T. Mészáros
András eskütétele következett.
Ezután az ünnepi ülés Aradszki
András, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium energetikáért fe
lelős államtitkára, az 1. számú
választókerület országgyûlési
képviselőjének köszöntőjével
folytatódott.
– Szokták mondani, hogy a
választás a demokrácia ünnepe.
Mi ezen az ünnepen már túl va
gyunk – utalt a választásokra be
széde elején az államtitkár –, és
bár nagy volt a csatazaj, hiszen
tanúi voltunk, hogy a váron be
lüli és a váron kívüli csapat is
meglehetősen harcos volt, de
a csatát demokratikus keretek
között sikerült megvívni. Most
azonban eljött az idő, hogy ez a
csatazaj elüljön, és elkezdődjék
végre az a falbontás, ami lehe
tővé teszi az együttmûködést,
a közös munkát – mondta a po
litikus. Aradszki András emlé
keztette hallgatóságát, hogy Érd
fejlődésében az elmúlt nyolc
év alatt igen komoly változá
sok történtek, pedig köztudott,
hogy ez a város már régóta ren
geteg hátránnyal és nehézséggel
küzdött. Éppen ezért a jövőben
is az az elsődleges cél, hogy a
közgyûlés a polgármester, és

A megválasztott egyéni, és a kompenzációs listáról mandátumot nyert
képviselõk ünnepélyesen esküt tettek

elsősorban az érdiek segítségé
vel minél többet tudjon a még
létező hátrányokból ledolgozni.
A csatazaj tehát elült, így az
eredmények tükrében még na
gyobb lendülettel és odaadással
folytatódhat a város érdekében,
az érdiek javára végzett mun
ka – hangsúlyozta Aradszki
András, majd ehhez a munká
hoz kívánt sok sikert, kitartást,
és Isten áldását kérte.
Az új közgyûlés alakuló ülésé
nek folytatásában elismerések át
adására is sor került. Balog Zoltán,
az emberi erőforrások minisz
terének javaslatára T. Mészáros
András polgármester – eredmé
nyes pedagógiai munkájukat
megköszönve – elismerő oklevelet
nyújtott át Benkő Irén Mártának
és Fûzi István Lászlónak, a Kós
Károly Szakközépiskola két ta
nárának. A miniszter – kiemel
kedő szakmai eredményeikért
– a Kós Károly Szakközépiskola
egész tantestületét is elismerés
ben részesítette, ezt az oklevelet
Veszprémy Barna, az intézmény
igazgatója vette át a polgármes
tertől.
A továbbiakban, miután az
újonnan megalakult közgyûlés
elfogadta az idevonatkozó Szer
vezeti és Mûködési Szabályzat
rendeletének módosítását, T.
Mészáros András polgármester
javaslatot tett az alpolgármeste
rek megválasztására, valamint
tiszteletdíjuk, illetményük és
költségtérítésük megállapításá
ra. Az elfogadott SZMSZ mó
dosítás két főállású és egy nem
képviselő, társadalmi megbí
zatású alpolgármester megvá
lasztását tette lehetővé. Ennek
értelmében a polgármester in
dítványozta, hogy a közgyûlés
egy alpolgármestert ne a saját
tagjai közül válasszon meg, és
ezen alpolgármester társadal
mi megbízatásban lássa el fel
adatait, valamint két főállású
alpolgármestert a saját tagjai
közül válasszon meg. Így a kép
viselők 16 igen és 1 tartózkodás
mellett támogatták, hogy Tóth
Tamást – az előző ciklus alpol
gármesterét – nem képviselő,
társadalmi megbízatású alpol
gármesternek, valamint egy
hangúlag elfogadták, hogy Bács
István és Simó Károly települési
képviselőket főállású alpolgár
mestereknek válasszák meg.

T. Mészáros András általános
helyettesének Simó Károlyt je
lölte meg. A közgyûlés döntött
az alpolgármesterek tisztelet
díjáról, illetményükről és költ
ségtérítésükről is. Tóth Tamás,
a társadalmi megbízatású, nem
képviselő alpolgármester tiszte
letdíját havi 295 ezer forintban,
Simó Károly és Bács István főál
lású alpolgármesterek illetmé
nyét pedig havi 645 ezer forint
ban állapította meg a közgyûlés,
valamint támogatta az alpolgár
mesterek részére a tiszteletdí
juk, azaz illetményük 15 száza
lékának megfelelő költségtérítés
megállapítását is. Ezt követően
az alpolgármesterek esküt tet
tek, majd a következő napiren
di pontra térve egyhangúlag
elfogadták Mecsériné Szilágyi
Erzsébet jegyző T. Mészáros
András illetményének megálla
pítására vonatkozó előterjesz
tését. Eszerint a polgármester
a jogszabálynak megfelelő havi
illetménye 747 900 forint, míg a
költségtérítés az illetményének
15 százaléka, azaz kerekítve 112
200 forint lehet.
Ezen az ülésen került sor a
közgyûlés bizottsági tagjainak és
elnökeinek megválasztására is.
A bizottságok rendszerének ki
alakítása az előző ciklushoz kép
est nem változott, ezúttal is hét
bizottság alakult. A képviselők
elfogadták, hogy a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság elnöke
Pulai Edina, a Városfejlesztési,
Városüzemeltetési és Vagyon
gazdálkodási Bizottság elnöke
Szabó Béla, a Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság el
nöke Fülöp Sándorné, a Szociális
és Egészségügyi Bizottság elnö
ke dr. Veres Judit, a Köznevelési
és Mûvelődési Bizottság elnö
ke Kéri Mihály, a Sport, Ifjú
sági és Közrendvédelmi Bi
zottság elnöke Mórás Zsolt, a
Vagyonnyilatkozati, Összefér
hetetlenségi és Méltatlansági
Bizottság elnöke Antunovits
Antal legyen. Valamennyi bi
zottság képviselő és nem kép
viselő tagjainak személyéről is
döntöttek, majd utóbbiak – a
közgyûlés legifjabb képviselője,
Szûcs Gábor vezetésével – eskü
tétele is megtörtént.
Az alakuló ülés végén a régiúj polgármester, T. Mészáros
András kifejtette: ahogyan
Aradszki András államtitkár is
utalt rá, ez az esztendő valóban
a „csatazajok”, azaz a választá
sok jegyében telt el. Kezdődött
az országgyûlési, folytatódott
az Európai Parlamenti válasz
tásokkal, és végül az önkor
mányzati választások követ
keztek. Éppen ezért elsősorban
azoknak mondott köszönetet,
akik részt vettek a választási
bizottságok és szavazatszám
láló bizottságok munkájában,
de – mint mondta – köszönet
illet mindenkit azért, hogy a vá
lasztási időszak – a kisebb súr
lódásoktól eltekintve – lényeg
ében botrányok nélkül múlt el.
A polgármester azt is hangsú
lyozta: a legnagyobb köszönet
mégis azoknak a családoknak,
feleségeknek, férjeknek és gyer
mekeknek szól, akiknek nem
kis szerepük volt és van abban,
hogy a képviselők, Érd vezetői
elsősorban a város ügyeire össz
pontosíthatnak, és idejük zö
mét a településre áldozhatják.
A közügyekért végzett munká
juk ugyanis nem lehetne olyan
sikeres és eredményes, ha nem
állna mögöttük a családjuk – je
lentette ki T. Mészáros András,
majd mindhárom alpolgármes
ter feleségének és a saját nejé
nek, Berczi Zitának is, virágcso
korral köszönte meg a türelmet
és a támogatást.

Bálint Edit

Esküt tett T. Mészáros András polgármester is

Az új közgyûlés alakuló ülésén Aradszki András államtitkár is köszöntötte
a polgármestert és a mandátumot szerzett képviselõket

A három alpolgármester: Simó Károly, Bács István és Tóth Tamás eskütétele

A képviselõk az eskütételt követõen, egyenként bejegyezték nevüket Érd
Város Krónikájába – képünkön Pulai Edina

Veszprémy Barna, a Kós Károly Szakközépiskola igazgatója büszkén emelte
magasba az intézmény elismerõ oklevelét
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Nemcsak a területükért, hanem az egész városért kell munkálkodniuk

Október 20-án ünnepélyes keretek
közt átvették megbízólevelüket az
önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselõk. Csigi Zsolt,
a Helyi Választási Bizottság elnöke
ismertette a legfontosabb választási adatokat, T. Mészáros András
polgármester pedig arra kérte a
képviselõket, hogy ne csak a terü
letük, hanem az egész város érde
kében munkálkodjanak.
Október 20-án, hétfõn ünnepélyes kere‑
tek közt átadták az újonnan megválasztott
önkormányzati és nemzetiségi önkormány‑
zati képviselõk megbízólevelét.
Elsõként a tizenkét egyéni választókerü‑
leti képviselõ vehette át a dokumentumot a
Helyi Választási Bizottság (HVB) elnökétõl.
Csigi Zsolt elõször a bizottság munkájá‑
ról, illetve az önkormányzati választás
eredményérõl tájékoztatta a megjelenteket.
– A jelölés idõszakában öt polgármes‑
ter- és hatvanöt egyéni választókerületi
képviselõjelöltet vettünk nyilvántartásba,
majd kisorsoltuk azt a sorrendet, amelyben
a jelöltek a szavazólapokon szerepeltek. Ezt
követõen lebonyolítottuk a kompenzációs
listát állító jelölõszervezetek mandátumhoz
jutási sorrendjével kapcsolatos sorsolást, és
a HVB elfogadta a szavazólapok adattartal‑
mát. A választás napján összesen 49 szava‑
zatszámláló bizottság mûködött Érden; 149
választott és 156 delegált tag vett részt, illet‑
ve 51 jegyzõkönyvvezetõ mûködött közre
a választás lebonyolításában. A HVB a sza‑
vazóköri jegyzõkönyvek alapján állapította
meg a választás eredményét – tájékoztatott
Csigi Zsolt, aki ismertette a pontos adatokat
is: 52813 választópolgár 34,09 százaléka,
azaz 18002 fõ élt választójogával. A város
polgármestere a voksok 46,66 százalékával
T. Mészáros András lett, az egyéni válasz‑
tókerületekben pedig mindenhol a Fidesz–
KDNP képviselõi nyertek. (A részletes ada‑
tokat lásd a mellékelt táblázatban.)
Az ismertetõ után Csigi Zsolt átad‑
ta a képviselõk megbízóleveleit, majd T.
Mészáros András köszöntötte õket.
– A képviselõk felelõssége az egész város‑
ra kiterjed, nemcsak arra a területre, ahol
megválasztották õket – hívta fel a figyelmet
a polgármester, aki arra kérte a képviselõket,

A szerző felvételei

Átvették megbízólevelüket a képviselõk

Az egyéni választókerületi képviselõk után a hét települési nemzetiségi önkormányzat képviselõi
vehették át megbízóleveleiket
hogy lendülettel és sikeresen dolgozzanak a
városért.
A tizenkét egyéni választókerületi
képviselõ után a hét települési nemzetiségi
önkormányzat képviselõi vehették át meg‑
bízóleveleiket. Csiga Zsolt ismertetõjében
elmondta: a HVB kilenc nemzetiségi
önkormányzati választás kitûzésérõl dön‑
tött, melybõl hét – görög, horvát, lengyel,
német, roma, román és szerb – nemzetiségi
önkormányzat képviselõinek megválasztá‑
sára került sor, azonos idõben a települé‑
si önkormányzati képviselõkével. (A helyi
ruszin és bolgár közösségnek a mostani
ciklusban nem lesz önkormányzati képvi‑
selete, a román kisebbség azonban elõször
alapíthat nemzetiségi önkormányzatot.)
– A választási bizottság harminchét nem‑
zetiségi képviselõjelöltet vett nyilvántartás‑
ba. A választás napján külön szavazókörben
adhatták le szavazataikat a nemzetiségi név‑
jegyzékekben szereplõ választópolgárok. A
voksolás egyéni listás rendszerben zajlott;
a képviselõk létszáma nemzetiségenként
3-3 lett, illetve a roma nemzetiségnél négy
– tette hozzá a HVB elnöke, aki ismertet‑
te a nyertes nemzetiségi önkormányzati
képviselõit, illetve a rájuk adott szavazato‑
kat (lásd a mellékelt táblázatot), majd jó
munkát kívánva átadta a megbízóleveleket.

Ádám Katalin
A nyertes egyéni választókerületi
önkormányzati képviselõk eredményei
Név
Antunovits Antal
Simó Károly
Mórás Zsolt
Bács István
Tekauer Norbert

Szavazat
720
751
537
704
632

Arány
50,74%
50,98%
45,98%
43,03%
40,77%

Kopor Tihamér
Donkó Ignác
Demjén Attila
Fülöp Sándorné
Kéri Mihály
Dr. Veres Judit
Szabó Béla László

Név
Szavazat
Görög -----------------------------------------------Joresz Anikó
23
Szopkóné Papakosztandisz Eleni
22
Szopkó Aphrodité
12
Horvát -----------------------------------------------Nagy Istvánné
41
Weszelovits Istvánné
54
Antunovits Antal
57
Lengyel ---------------------------------------------Pauer Béla
12
Molnár Imre Adalbert
12
Szczerba Roland Dániel
11
Német -----------------------------------------------Czeilinger Margit Zsuzsanna
99
Hellinger Pál
68
Eszes Mária Margit
105
Roma ------------------------------------------------Rafael Attila
159
Rafael Attiláné
152
Sárközi János
147
Sárköziné Raffael Angéla
144
Román ----------------------------------------------Kancsár Karolina
3
Máté Tünde
3
Székely Sándor
3
Szerb ------------------------------------------------Lenkovics Árpád Lajos
8
Csánics Aleksandar
8
Csánics Sándor
8

Megbízólevél ellenzéki képviselõknek
– Erős baloldali frakcióként
2019-re valós alternatívát szeret‑
nénk jelenteni a választóknak
– mondta.
Csőzik László azt nyilatkozta
lapunknak, hogy a 20-30 élen
akar járni az ellenzéki munká‑
ban, amit erősíteni kívánnak,
nagyobb aktivitásra van szük‑
ség és „folytatjuk, amit elkezd‑
tünk.”
Pulai Edina, a Jobbik részé‑
ről a nemzeti öntudat további
erősítését és a Hungarikumok
körének bővítését valamint a
helyi termékek szélesebb kör‑
ben történő megjelenését tûzte
ki célul.
TEM

A szerző felvételei

Csigi Zsolt adta át a megbízólevelet többek közt Havasi Mártának (DK) és…
A Himnusz elhangzása után Csigi
Zsolt, a helyi választási bizott‑
ság elnöke adott tájékoztatót a
választások lebonyolításáról és
eredményéről, majd átadta a
megbízólevelet a kompenzáci‑
ós listáról bejutott képviselők‑
nek: Szûcs Gábornak (MSZP),
Havasi Mártának (DK), Csornainé
Romhányi Juditnak (Együtt PM),
Pulai Edinának (Jobbik), és Csőzik
Lászlónak (20-30 Egyesület), eh‑

hez gratulált nekik T. Mészáros
András polgármester is.
Az ünnepség után, a képvise‑
lőkkel folytatott beszélgetések‑
ből kiderült, hogy mindannyian
folytatni akarják az elkövetke‑
zendő ciklusban is a megkez‑
dett munkájukat. Szûcs Gábor
kiemelte: „egész Érdet szeretnék
képviselni”, különösen most,
hogy frakcióként lehetnek jelen
a képviselőtestületben.

43.72%
45,17%
49,38%
45,07%
43,15%
45,83%
39,30%

A nemzetiségi önkormányzatok
összetétele:

A kompenzációs listáról szereztek mandátumot
A kompenzációs listáról mandátumot szerzett öt érdi
képviselõ megbízólevelének ünnepélyes átadásán a
Polgárok Házában T. Mészáros András polgármesteren
kívül megjelent néhány megválasztott képviselõ is.

658
668
801
553
639
671
575

… Csornainé Romhányi Juditnak
(Együtt PM)

Az ember fölteszi az autó tetejére
a fogsorát, és lezárja a kocsit.
Körüljárja, hogy a központi zár le‑
csukta‑e a csomagtartót is – mert
a gondos tulajdonos ilyen – aztán
szépen felsétál a hivatalába, hi‑
szen a fogorvoshoz az elvégzett,
befejezett munka bérével csak
délután kell menni. Ott hever te‑
hát az autó tetején egy fogsor,
minden hiányt pótolva, csupa ko‑
rona, meg csinos hidak, illeszke‑
dő porcelánból, a kamaszkor zi‑
lált egészségügyi ellátásának em‑
lékeként. Kár lenne tagadni: egy
gyökérkezelés után beleájultam
a fogorvosnő ölébe, egy számban
maradt csonk a balatoni nyaralá‑
som harmadik hetében dobta ki
magát egy Ten Years After szám
gitárszólójára ropott bódult tánc
közben, és az SZTK-ban egymást
váltó ügyeletesek is maradandó
nyomokat hagytak a számban.
Most tehát az autó tetején a fogso‑
rom, de nem a kivehetős, pohár‑
ban tartós, fütyörészve moshatós,
ragasztott, ahogy nem is az állka‑
pocsba befúrt, bemûtött forma,
hanem az ellenértéke: 170.000 Ft,
azaz százhetvenezer magyar fo‑
rint, egy fekete, állapota szerint
még újnak mondható sok lapos
(és most mégis egyáltalán nem
lapos) pénztárcában. A brifkó – a
briftasni, a bugyelláris, a buksza
a kártyákkal teli rekeszekkel,
néhány fényképes igazolvány kí‑
séretében (név, munkahely, lak‑
cím), a gyerek fényképével, ahogy
hulló tejfogait villantva mosolyog
– matt fekete bőrét napoztatva
bámul az ég felé. Ha a gyanútlan
ember a ragyogó délelőtti napsü‑
tésben végigtekint a szépen sor‑
jázó, szabályosan parkoló autók
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A szerkesztõ jegyzete

Féloldalas beszélgetések
Ilyenkor rájuk gondolunk.
Máskor is eszünkbe jutnak,
de most valahogy többször:
otthon, meg az utcán, vagy
akár a munkahelyünkön is
– mindenütt. Aztán megyünk
a sírhalmok között, viszünk
virágot meg gyertyát, esetleg
kikotorjuk a lehullott levele‑
ket a hantok közül, kitépünk
néhány gyomot a sír széléről.
Időnként megállunk, felegye‑
nesedünk, kicsit talán szét
is nézünk, nyugtázva, hogy
rajtunk kívül hányan is tevé‑
kenykednek ugyanígy, aztán
folytatjuk. Mindenszentek, ha‑
lottak napja.
A sír körüli serénykedés
közben is rájuk gondolunk,
de inkább utána, amikor már
rendet tettünk, amikor már ég
a gyertya, a hozott virág pa‑
pírja összegyűrve a parcella
sarki szemétgyűjtőbe került,
a gyufa vissza a zsebbe, mi
meg állunk, összekulcsolt kéz‑
zel. És próbálunk beszélgetni.
Fura, csonka beszélgetések
ezek: közvetlenül a néhány el‑
mormolt, de inkább hangtalan
imádság után, és persze kény‑
szerű egyoldalúsággal. Hiszen,
ha magunkban is, de csak mi
beszélünk. Röviden végigfu‑
tunk az azóta eltelt éveken,
amióta nincsenek itt, gondo‑
latban beszámolunk a közben
történtekről, majd gyorsan
napjainkhoz érünk, és persze
a kérdésekhez. Merthogy több‑
nyire felmenőink, hozzánk kö‑
zeliek az eltávozottak, tehát
személyre szólóan kérdezhet‑
jük őket: mit tennének most,
hogyan lennének úrrá napja‑
ink nehézségein? Esetleg fel‑
idézzük, emlékezetből, hogy
oldottak meg ők, annak idején
a most érezhetőknél sokkal
nagyobb, ráadásul közvetlenül
életbevágó gondokat. Mert az
ő idejükben valódi háború is
volt, nemcsak szájhősködés,
az utcán olykor valódi bombák
szedték áldozataikat, nem pe‑
dig adósságcsapdák, néha óvó‑

helyre kellett lemenni, aztán
évtizedeken át figyelő szemek
közepette élni a mindennapo‑
kat – mégis megoldották, hogy
mindig legyen ennivalónk,
meleg ruhánk, főleg pedig
megnyugtató, gondokat elűző
szülői ölelés.
Rájuk gondolunk, és nagyon
hiányoznak. Jó lenne, ha segíte‑
nének: tanáccsal, figyelemmel.
Tapasztalataikkal is, hiszen
annyi mindent átéltek, ráadá‑
sul valahogy az ő generációjuk
sokkal teherbíróbb volt, mint
a mienk. Lenne mit eltanulni
tőlük még most is, még akkor
is, ha napjainkban nem lánc‑
talpak csattognak az utcán, és
a gonoszság is kifinomult, rafi‑
nált módszerekkel, butítással,
demagóg szövegekkel mérgezi
mindennapjainkat.
Rájuk gondolunk, de előbbutóbb előjön az a kérdés is,
hogy vajon gondoltunk‑e ele‑
get rájuk akkor, amikor még itt
voltak? Megtettünk‑e mindent
azért, hogy tovább maradja‑
nak? Vigyáztunk‑e rájuk, ami‑
kor már fogytán volt erejük,
átvállaltuk‑e a mindennapok
terheit? Meglehet, sokszor
csak utólag látjuk, mennyi
mindent kellett volna máskép‑
pen tennünk.
Rájuk gondolunk most, de
lehet, hogy többet kellene
gondolnunk azokra is, akik
még velünk vannak, akik itt
élnek körülöttünk, és akik rá‑
szorulnak gondoskodásunkra,
törődésünkre. Akikkel most
lehet, most kell beszélgetni,
amikor még nem egyoldalú a
beszélgetés, mert most még
meg tudják velünk osztani a
gondolataikat; akiken most se‑
gíthetünk, és akik most segít‑
hetnek nekünk.
Lehet, hogy szükség lenne
az élők, a még élők napjára is.

Fogszabályozó

ször fogat mosok a doktor néni
kedvéért.
A hivatalból kifelé kezdem ke‑
resgélni a tárcát, majd a portá‑
sok szokatlan derûje elakasztja
a menetet. – Azt már megszok‑
tuk Antall úr, hogy maga min‑
den második nap otthon felejti
a belépőjét és vendégkártyával
látogatja a munkahelyét. Abba is
beletörődtünk, hogy nem találja
a szobakulcsát és így az összes
takarítónő már külön akasztja a
maga tartalékát. De most, ha ide‑
gesíteni akarnám, azt kérdezném,
hogy nem hiányzik valamije? Hát,
mondom, a négy kerekemből az
egyik biztos, de a pénztárcámat
sem találom. Nem is találhatja,
mert itt van! Egy fiatal leány ta‑
lálta meg, belekukkantott, látta,
hogy maga itt dolgozik és lead‑
ta. Nézze meg, hogy megvan‑e
minden. A 170.000 Ft kötege már
nyitáskor szétnyomja a rekeszt,
vastagsága a régi, ez megvan. Az
Erzsébet utalványok kifehérlenek,
igazolványok, kártyák, gyerek
fényképe. Hol az a drága ember,
aki megtalálta? Hol az a nő, az
a földre szállt angyal? – Sietett
tovább, a nevét sem mondta meg,
csak azt kérte adjuk át önnek a
tárcáját.
Ez az igazi kín, nem a fogor‑
vos. Nem tudok hálás lenni an‑
nak, aki igazán megérdemelne
legalább néhány kedves szót. De
azért zsibbadok és nem a fájda‑
lomcsillapítótól, hanem a meg‑
könnyebbüléstől. Este már gya‑
korlom az új fogaim elfogadását.
Étkezés közben még szokatlan,
de fütyörészni már ismét tudok.
Az emberek meg bámulnak a
szürkületben. 
Antall István

tetején, azonnal kiszúrhatja: jé,
mi ez?! S ha már a kezébe veszi,
a legnagyobb jóhiszemûséggel tá‑
jékozódhat is. Belenéz, belelapoz,
nyugtázza a kötegelt készpénzt,
mert a fogorvosnál még nincsen
kártyaleolvasó. A becsületes meg‑
találónak van ideje, reményteli
csendes délelőtt van, Érd közepén
mindenki tempósan lépdel a dol‑
gai után. A gyerekek már bölcső‑
dében, óvodában, iskolában, aki
kötött formában dolgozik, a mun‑
kahelyén. Maradnak, akiknek a
család, a mindennapi apró-cseprő
tennivalók, az ügyintézés ezerféle
feladata sorjázik a fejében. A talált
kincs pedig a történelmi idők óta
azé, aki megleli.
Még szerencse, hogy a hivatal
közelében olyan étkezdék kez‑
denek szaporodni, amelyek már
túlmutatnak a hagyományos
menza kaják unalmán, a prézlivel
hatalmasra hizlalt rántott húsok
csalódásán, az ízetlen leveseken.
Így Guth Gergő séf minden nap
meglepetéssel bíró kajája kedvé‑
ért egyre többen élünk a fél órás
ebédidő lehetőségével. Ráadásul
Gergő olyan csodát tud, hogy a
brokkoli krém leveshez lesütött
sajtszelet, a bableveshez kicsi
koktél virsli pár, a vargányale‑
veshez egy finom kis pirítós, nyá
ron pedig a máklevesben (!) egy
gombóc vanília fagyi úszik. Húst
pedig úgy tud sütni, hogy a puly‑
ka is olyan omlós és nedvdús,
mint máshol a beefsteak vére‑
sen. Mit mondjak? Én fogatlanul,
lecsiszolt gyökerekkel is tudom
enni. Délutánig még úgyis több‑
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Egy recski fogoly története, gimnazisták elõadásában

Ötvenhatra emlékeztek a diákok
átérezték a történteket. Ezeknek
a diákoknak a szülei nem élték át az ötvenes éveket, csak
nagy- és dédszüleik – ezért azt
szoktuk kérni a gyerekektől,
beszélgessenek el az idős rokonokkal, ismerősökkel arról,
hogyan élték át ezeket az éveket és főleg 1956-ot. Igazából
nem nagyon értik ezt a kort a
gyerekek, de ha belegondolunk,
az ’50‑es években sem értették
az emberek, hogy kit és miért
visznek el. Ez az értetlenség és
bizonytalanság érződött akkor
is, és érződik most is – mutatott rá Srágliné Molnár Beáta
magyar–dráma szakos tanár, a
diákok felkészítője.
– Amikor a mûsort összeállítottuk, gondolnunk kellett arra
is, hogy vannak olyan gyerekek,
akik csak az iskolában halla-

Egy recski fogoly hazatérését meséli el az a színpadra állított összeállítás, amelyet
a Gárdonyi gimnázium tanulói adtak elõ október 22-én, az iskolai megemlékezésen.
Bár ezeknek a gyerekeknek már csak a nagy-, vagy inkább talán a dédszülei emlékeznek az ’50-es évekre, és sokan csak az iskolában hallanak 1956-ról, mûsorukkal
sikerült visszaadniuk a forradalmat megelõzõ esztendõk hangulatát.

A diósdi
Szent Gellért
Vegyeskar
énekes társakat
keres!

Minden korosztályból
várunk új tagokat,
különösen a tenor,
basszus szólamnak
van szüksége erősítésre.
Férfiak,
gyertek énekelni!
Új szoprán tagoknak is
örülnénk!

A szerző felvételei

Ha jó hangod van,
szereted a zenét
és szeretsz énekelni,
köztünk a helyed!
Zenei előképzettség
nem akadály!

nak erről a korszakról, otthon
nem foglalkoznak e témával,
ráadásul a mûsornak az elsőtől
a tizenkettedik évfolyamig minden tanulóhoz szólnia kellett.
Az volt a célunk, hogy minden
diák figyelmét lekössük a darabbal. Természetesen nem mindent értettek meg belőle, de a
hangulatot talán sikerült átadni
– jegyezte meg a tanárnő.
Ez minden bizonnyal így volt,
hiszen a fél órás mûsort néma
csendben nézték végig nemcsak
a gimnazista és a felső tagozatos, hanem az alsós kisdiákok
is. Pintérné Bernyó Piroska, az
iskola igazgatója a mûsort követően arra kérte a gyerekeket:
október 23-án látogassanak el
több olyan rendezvényre, programra, ahol 1956 forradalmára
emlékeznek.
Ádám Katalin

A Gárdonyi gimnazistái egy recski fogoly történetét mutatták be az iskola ’56-os megemlékezésén.
„Zsebre tette a szabaduló levelet, s kiment a kapun. Néhány
lépés után hátra akart nézni, de
erőt vett magán, és továbbment.
Figyelt. Nem hallott lépteket maga mögött. Ha eléri a villamost,
anélkül, hogy kéz nehezednék
hátulról a vállára, vagy a nevén
szólítanák, akkor talán…
A villamos megállóban hirtelen hátrafordult. Senki.”
Egy, az ötvenes évek há-

nyattatásait átélt, Recsket és
a siralomházat megjárt fogoly
szabadulását meséli el az a
színdarab, amit a Gárdonyi iskola gimnazistái mutattak be
október 22-én, a forradalom
emlékezetére tartott ünnepségen. A forgatókönyv Déry Tibor
Szerelem címû novellája, Faludy
György Pokolbeli víg napjaim
címû regénye, valamint Márai
Sándor Halotti beszéde alapján

készült; ahogy megtudtuk, sok
gimnazista jelentkezett, hogy
szerepeljen benne.
Az előadásban főként kilencedikes diákok játszottak, de volt
köztük egy-két felsőbb évfolyamos tanuló is – ezért nemcsak
a darabot kellett megtanulniuk,
hanem a történelmi hátteret is
jobban megismerniük.
– Miután Déry novelláját elolvastuk és megbeszéltük, jobban

Világi és egyházi zenéket
egyaránt énekelünk.
A próbák időpontja
és helyszíne:
kedd 18.30-21.00,
Diósd,
Kék Géza Közösségi Ház,
Szent István tér 5.
Kórusban énekelni jó,
kikapcsol és feltölt!
További információ:
06 30 402 15 32
Honlap:
www.gellertkorus.hu

A diákok által bemutatott darab Déry Tibor, Faludy György és Márai Sándor mûvei alapján készült

Measurring with measur ring
A megfelelő ortopéd cipő kialakítása mind a
készítő mind a vásárló számára igen komoly
feladat. A pontatlan mérések miatt sokszor
nem megfelelően alakítják ki az ortopéd cipészek, jelentősen csökkentve az esélyét annak, hogy a páciensnél valódi javulást érjenek el. Közel 5 évvel ezelőtt született meg a
measurring ötlete, amely 3 dimenziós lenyomatot készít a terhelt lábról, ezzel a legpontosabb adatokat szolgáltatva a megfelelő és stílusos ortopéd cipő elkészítéséhez.
Basch László 5 évvel ezelőtt látott neki a
Budapesti Műszaki Egyetem tanáraival és diákjaival egy olyan gépezet kifejlesztésének,
amely a legpontosabb térképet tudja készíteni az emberi lábról. Az eredetileg informatikai
rendszerszervező Basch 19 évvel ezelőtt alapította cégét a Sensitiv kft.-t, mely főleg diabéteszes, fekélyes és jelentősen deformált lábak
ortopéd ellátásával foglalkozik.

- Négy cipész kollégámmal kísérletképpen ugyanarról a beteg lábról vetettem méretet. A négy méretlapon csak a cipőszár magassága volt azonos. Ekkor született meg a
measurring ötlete - mesélte az ötletgazda.
A műszer lényege, hogy egy háromdimenziós rendszer 64.000 darab infravörös pontot vetít a térbe és a pontok elhelyezkedéséből meghatározza a lábdomborzat térbeli
helyzetét. A műszer kicsi, könnyen hordozható, akár egy mozgásában korlátozott ember lakásába is könnyen elkészíthető a mérés. A cipő kialakításakor lehetőség van arra
is, hogy egy, a beteg által választott modellt
alakítsanak a lábához, így egyszerre lesz esztétikus és a páciens ortopéd igényeinek megfelelő a cipő. - A már fekélyes lábak 90 százaléka megmenthető egy megfelelő cipővel mondja Basch László.
S
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A forradalom gyõzött, de a szabadságharcot vérbe fojtották

1956. október 23-ára emlékezett a város

1956 forradalmára emlékeztek a város, illetve a helyi szervezetek, intézmények vezetõi

Nyolc éve ez a nap nemcsak a forradalom emlékezete, hanem a szadista
rendõrterroré is – mondta köszöntõjében T. Mészáros András

A kommunistákkal tárgyalni kell, ugyanakkor a kommunistákkal nem lehet
tárgyalni – idézte Bibót beszédében Szigethy Gábor író
Az ötvennyolc évvel ezelőttihez
hasonló borús, hideg időben ünnepelte Érd az 1956-os forradalom kitörésének évfordulóját a
város főterén. Október 23-a borongós délelőttjén T. Mészáros
András üdvözölte a főtéri
emlékmû előtt összegyûlteket,
köztük Aradszki András államtitkárt, a város, illetve a Járási
Hivatal, valamint a rendőrség
vezetőit, a képviselőket, a helyi
intézmények, pártok, civil szervezetek küldötteit, az 1956-os
Magyar Nemzetőrség érdi szervezetét és a forradalom mártírjai
előtt fejet hajtó lakosokat.
A polgármester
nemcsak
1956., hanem 2006. október 23a eseményeit is felidézte; mint
fogalmazott: azt a napot, amikor a baloldal kormánya brutális erőszakkal támadt az emlékező tömegre.
– Azok az emberek, akik
mindezért felelősek, ma is a

közélet szereplői. A legfőbb felelősök ma is az úgynevezett demokratikus ellenzék, a baloldal
irányadójának szerepében tetszelegnek, s embereik itt állnak
közöttünk. Õk azok, akik nap
mint nap diktatúrát kiáltanak.
Õk azok, akik a hatalom megszerzéséért soha, semmitől sem
riadnak vissza – hangsúlyozta a
polgármester.
– Nyolc éve ez a nap nemcsak
a forradalom emlékezete, hanem a szadista rendőrterroré is.
2006. október 23-áé. Azé a napé, amikor a magyar szocialisták meggyalázták a magyar forradalom emlékét. A forradalom
napjaiban a magyar nemzet
félreérthetetlenül kifejezte a
szabadság és az emberi méltóság iránti vágyát. Kifejezte azt
az igényét, hogy többé nem
akar rettegésben, fegyverektől fenyegetve élni. Nem akar
rendőrállamot, nem akar sem

lelki, sem fizikai erőszakot a
hatalomtól. Ezt a szent akaratot akarta megtörni a baloldali,
kormány, Gyurcsány Ferenc és
rendőrsége. 2014. október 12-én
immár sokadszor üzentük meg
nekik és embereiknek: nem kérünk belőletek – zárta szavait T.
Mészáros András.
Az ünnepségen Szigethy
Gábor író, rendező emlékezett a
forradalomra. Mint fogalmazott:
Magyarország 1956. október 23án elfelejtett félni, nem mérlegelte, hogy van‑e elég ereje
legyőzni a bolsevikokat, van‑e
elég felkészültsége a győzelemhez – ehelyett cselekedett.
Az író beszédében több alkalommal idézte Bibó Istvánt,
aki 1945-ben megfogalmazta: a
kommunistákkal tárgyalni kell,
ugyanakkor a kommunistákkal
nem lehet tárgyalni.
– Bibó István pontosan tudta 1956. november 4-én, hogy
Magyarországon a forradalom
győzött, mert október 23-án az
egész bolsevik diktatúra megremegett, hogy aztán összeomoljon. A szabadságharcunkat
azonban
vérbe
fojtották.
A forradalom győzött, de az oroszok és magyar bolsevista lakájaik eltiporták szabadságharcunkat. Ebben az országban mindig
vannak hazaárulók, akik külföldi szövetségeseikkel együtt elfojtják szabadságharcainkat, de
soha nem tudják meggyilkolni
forradalmainkat – hangsúlyozta Szigethy Gábor, aki visszaemlékezett saját élményeire is
1956-ból, amikor is – tizennégy
esztendősen – jelen volt a Rádió
ostrománál, és felidézte a novemberi történéseket is.
– Üzenjük innen is a nyugatnak: akkor tudták, mit köszönhetnek Magyarországnak.
Azt, hogy a bolsevikok rémálma
megtört. Mi elvéreztünk, minket elnyomtak, agyongyötörtek
még 30-40 évig, de a világban
megrendült a bolsevik diktatúra
hite. Még nem omlott össze;
még mindig sokan hirdetik,
hogy a bolsevizmus valami jó,
a nácizmus a rossz. Nem; a bolsevizmus a nácizmus édestestvére, és amikor a szocialisták
lefasisztázzák a magyarokat,
akkor összetévesztik magukat
magukkal – hangsúlyozta az
író, hozzátéve: most már nemcsak 1956., hanem 2006. októ-

ber 23-ra is emlékeznünk kell.
Szigethy Gábor végezetül ismét
Bibó Istvánt idézte, aki 1956.
november 4-én kétségbeesett
felkiáltó mondattal fejezte be
Európa kormányaihoz és népeihez intézett kiáltványát: Isten
óvja Magyarországot!
– Eltelt egy fél évszázad.
Mondjuk ezt a mondatot felkiáltójel nélkül, kijelentő módban:
Isten óvja Magyarországot. Úgy
legyen – zárta szavait az író.
A megemlékezésen közre
mûködtek az Érdi Vörösmarty
Mihály Gimnázium tanulói is:
az énekkar (Hornyák Tamás
vezetésével) Petőfi Sándor és
Arany János verseinek feldolgozásait adta elő, Müllhauser
Attila Jobbágy Károly: A rádió
mellett címû versét szavalta el,
Erényi Júlia pedig énekelt, a
Forrás Néptáncegyüttes négy
tagjának közremûködésével.
Az ünnepi megemlékezés koszorúzással zárult: Érd
Megyei Jogú Város nevében
Aradszki András államtitkár,
országgyûlési képviselő és T.
Mészáros András polgármester
helyezte el az emlékezés virágait, majd az alpolgármesterek,
a közgyûlés frakciói, pártok, intézmények, civil szervezetek és
a jelenlévők helyezték el koszorúikat, virágaikat az emlékmû
talapzatánál.
A városi megemlékezést követően kezdődött a Vörösmarty
gimnázium előadása, amelyen
minden érdeklődőt szeretettel
láttak: az iskola diákszínköre
a Szepes Gyula Mûvelődési
Központban az iskola tanára,
Ungvári Zsolt Corvin közi fiúk
címû darabját adta elő.

Ádám Katalin

A mûsorban közremûködtek a Vörösmarty gimnázium tanulói, az intézmény kórusa, illetve a Forrás Néptáncegyüttes tagjai

Fotó: Velicsek László

A szerző felvételei

Nyolc éve ez a nap nemcsak a forradalom emlékezete, hanem a szadista
rendõrterroré is. A magyar szocialisták 2006-ban meggyalázták a magyar forradalom emlékét – emelte ki T. Mészáros András az 1956-os forradalom emlékére
rendezett városi megemlékezésen. Szigethy Gábor író, rendezõ beszédében azt
hangsúlyozta: Magyarországon a forradalom gyõzött, szabadságharcunkat azonban vérbe fojtották. Azt, hogy a bolsevikok rémuralma megtört, Magyarországnak
köszönheti a nyugat – tette hozzá.

A városi megemlékezést követõen a Vörösmarty gimnázium diákszínköre
a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban adta elõ Ungvári Zsolt Corvin közi
fiúk címû darabját
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Kulturális és tudományos

programok
2014. november 3 – november 9.

Szepes Gyula Művelődési
Központ
Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
Jegyvásárlás: hétfőtől – péntekig 10-18 óráig, hétvégén
rendezvénytől függően, a rendezvény előtt 1 órával.
A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők
kulturális, közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Száraz Istvánné
06-23-365-490/ 101

Programok:
Babaszínház
2014. november 6-án, csütörtökön 10 órakor
Játszótér
Kit keres a csiga? Mit álmodott
Bóbita? Hogy táncol a sárga?
Mindez kiderül az előadásból,
amelyben beszélnek a növények, verselnek a békák, és ha
időben ideérsz, még a hóemberrel is találkozhatsz.
Belépő: 800 Ft
Jegyek elővételben kaphatók
a művelődési központ pénztárában.
November 8-án, szombaton 9-12 óráig
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseréje, vására.
A börzére minden asztal elkelt!
Szeretettel várjuk a vásárlókat!
November 9-én, vasárnap 15 órakor
Paul Portner:
Hajmeresztő
bűnügyi társasjáték két részben
Egy közönséges esős hétköznap délutánon véres bűntény

történik Washington belvárosában. Az áldozat: az évszázad
egyik legnagyobb zongoraművésznője. Mindenki gyanús!
A rendőrség akcióba lép,
tanúként pedig ott van a nyomozást aktívan segítő közönség! A közönség – aki mindent
látott…
Szereplők: Szirtes Gábor,
Pásztor Erzsi, Keresztes Ildikó,
Bozsó József, Nagy Gábor,
Bácsatyai Gergely
Rendezte: Mikó István Jászai
Mari-díjas
Eseti belépőjegy: 2800 Ft
Klubok foglalkozásai:
Vitalitás klub
Információ: Makai József
06 20/911-4652
November 3. hétfő 17 óra
Élménybeszámoló, beszélgetés
a családállításról
Előadó: Vas Anikó
Ingyenes meridián torna
Élj 100 évet egészségesen a 3-12 meridián gyakorlatokkal!
Ingyenes gyakorló klub
hétfőnként 9 órakor!
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
A meridián torna olyan, kínai
professzorok által kidolgozott
módszer, amely nem csak
egészségünk megőrzésére,
hanem betegségeink legyőzésére
is alkalmas. Az egész testet
felölelő gyakorlatsor eredményesen kezeli a különböző szív- és
érrendszeri, emésztőrendszeri, légzőszervi, érzékszervi,
mozgásszervi és idegrendszeri
problémákat. Hat az immunrendszerre, ezáltal segít az
allergiás, megfázásos tünetek
kezelésében is.

XXIV. évfolyam, 2014. október 30.
Kedvezményes: 
500,Tárlatvezetési díj: 

3000,- Ft/kiállítás
Magyar utazók, földrajzi felfedezők és
A Kárpát-medence tudományos
feltárói című kiállításra
Teljes árú: 
800,Kedvezményes: 
400,3276 expedíciós nap, a múzeumalapító geográfus újraolvasva
Teljes árú: 
400,Kedvezményes: 
200,Hely- és sporttörténeti kiállítás
Teljes árú: 
400,Kedvezményes: 
200,A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri
előadóterme 50 fős rendezvényekre
bérbe vehető kulturális, közművelődési alaptevékenységgel összeegyeztethető célokra.

Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06-23-363-036

Információ:
Kovács Nóra, 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 tudományos feltárói.
3. 3276 expedíciós nap, a
múzeumalapító geográfus
újraolvasva
4. Hely- és sporttörténeti
kiállítás
Időszakos kiállítás
A Duna forrásvidékén a
Fekete‑erdőben
Tibád József fotókiállítása
Belépőjegy árak
Valamennyi kiállításra
Teljes árú: 
1.000,- Ft

Csuka Zoltán Városi Könyvtár
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb információt a
365-470 telefonszámon, vagy
a www.csukalib.hu honlapon
talál.
A felnőttkönyvtár programja
November 5.(szerda) 17 óra
Könyvbemutató
Kopor Tihamér: Végvár
A könyvet bemutatja és a
szerzővel beszélget: Bognár
Nándor, az Érdi Újság főszerkesztője

A könyvtár részlegeibe
18 éves korig és 70 év felett
INGYENES a beiratkozás.
Családi jegy váltása, érvényes
diákigazolvány, pedagógus
igazolvány és nyugdíjas
igazolvány is kedvezményre
jogosít. (A Zenei könyvtár
díjszabása a fentiektől eltérő!)
Könyvtári részlegeink
nyitva tartása
Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd: 
10 – 19 h
szerda: 
szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat: 
8 – 13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd: 
10 – 18 h
szerda: 
szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat: 
8 – 13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 23/524-070)
hétfő: 1
szerda: 
kedd, csütörtök: 
péntek: 

0 – 18 h
szünnap
12 – 17 h
10 – 17 h

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

2030 Érd, Alsó u. 2.
erdigaleria@gmail.com
06 23-360-143
Dreher János
festőművész kiállítása
Megtekinthető:
2014. november 15-ig

Közlemény
Több a rendőr Pest megyében is
Immáron az egész ország területére kiterjed az az intézkedés, amely több hónapon
keresztül öt megyében biztosította a közterületeken a 24 órás rendőri jelenlétet.
A program 2014. július 1-jétől vált
országossá. Pozitív hatásai szinte azonnal
érezhetőek voltak. A bűnügyi és közbiztonsági helyzet folyamatos elemzését követően a helyi kapitányságok munkatársai
a nap 24 órájában minden településen
megjelennek.
A helyi szervek és a körzeti megbízottak
munkáját a Készenléti Rendőrség bevetési
állománya – szükség esetén – segíti. A
szolgálat egy részét gyalogosan teljesítik
a rendőrök, így közvetlenebb kapcsolatba
kerülhetnek a települések lakosaival, jobban megismerhetik a helyiek problémáit,
javítva ezzel a rendőrség és az állampolgárok közötti kapcsolatot.
Az elmúlt évek intézkedési kultúraváltásának része, hogy a rendőrök párbeszédet
folytatnak a lakossággal, együttműködnek a települések önkormányzataival, civil
szervezeteivel, az oktatási intézmények
vezetőivel, valamint az egyházak képviselőivel. A rendőrök a munkába bevonják a
helyi polgárőröket is.
A közterületi jelenlét jelentősen javítja
az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét és hatékony fellépést tesz lehetővé a helyben jelentkező problémákkal
szemben.

Kiállítás:
A kamarateremben
Emődy Attila
Ybl-díjas építész rajzaiból rendezett
Érd – egy falu, amelyből
város lett című kiállítása
Megtekinthető hétköznapokon 10-18
óráig.
Az előtéri kiállítótérben
„Mesefalva”
Szép Adrien és Gombor József
kiállítása
Megtekinthető: november hónapban
A fotógalériában
november – december hónapban
Érd képeken fotókiállítás
Érd a Duna-Art Fotóklub tagjainak szemével
Megtekinthető: hétköznapokon 10-19
óra között.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő: Bognár Nándor.
Szerkesztőség: 2030 Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai előkészítés: Tex-Ver Kft. Nyomdai előállítás:
Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. Nyomda: Bertalan László nyomdaigazgató 1225 Budapest, Campona u. 1. Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
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„Jótól jót tanulni” – Bonis Bona díjjal tüntették ki Somfai Istvánt

Ötven év a katedrán és a tehetséggondozásban

A szerző felvételei

Talán, mert nem dicsekedett vele, kevesen tudják, hogy Somfai István a Vörösmarty
Mihály Gimnázium nemrégiben nyugdíjba vonult pedagógusa – számos városi kitüntetése mellett – ebben az esztendõben a Bonis Bona – A nemzet tehetségéért
díjat is átvehette Balog Zoltán emberi erõforrások miniszterétõl.

Somfai István az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium címzetes igazgatója – a tanár úr az iskola idei ballagásán,
Antunovits Antal önkormányzati képviselõ és Bács István alpolgármester társaságában
Az orosz-latin szakos nyelvtanár természetesen minden eddigi elismerésre büszke, de a
legutóbbi kitüntetés különösen
kedves számára, mert ezt a tehetséggondozásban kiemelkedő
munkát végző pedagógusoknak
ítéli oda a szakma. E téren pedig
igencsak gazdag, ötvenéves múlt
áll Somfai István mögött, amiről
szívesen mesélt a vele készült
beszélgetés során.
– A díj elnevezése a „Bonis
bona discere”, vagyis „Jótól jót
tanulni” latin közmondásból
ered, és ezzel a kitüntetéssel
azokat a pedagógusokat jutalmazzák, akik az általános és
középiskolában végzett munkájuk során kiemelkedően sokat
tesznek a nemzet tehetségeinek
kibontakoztatása érdekében.
Azt hiszem, nem tévedek, ha
azt mondom, Somfai tanár úr
a hosszú évtizedek alatt, a napi
munkája mellett több száz diákot
készített fel rangos országos és
nemzetközi megmérettetésekre,
amelyeken kiváló eredményeket
értek el tanítványai. Miből állt ez
a munka?
– Kezdem azzal, hogy 1974ben Pest megyei orosz középiskolai szakfelügyelő lettem, ami
azt jelentette, hogy a megye 40
középiskolájában összesen 130
orosztanár munkájáért voltam
felelős úgy, hogy eredményes
legyen az oktatásuk, valamint
az volt a feladatom, hogy továbbképzéseket tartsak, versenyeket
szervezzek és a vizsgálatokon
jó eredményeket mutassak fel.
Talán ennek köszönhetően kért
fel az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyek orosz
nyelvi bizottsága, hogy legyek
tagja ennek a testületnek, amit
nyugdíjaztatásomig megszakítás
nélkül, 35 éven át töltöttem be.
Ez idő alatt a bizottság ugyan háromszor is újjáalakult, de jómagam – a folyamatosságot képviselve – mindig maradtam. Ez volt
az a bizottság, amely kijelölte
azokat a tanulókat, akik az orosz
nyelvi diákolimpián képviselhették Magyarországot. Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy
ezeket a diákokat felkészítsem a
háromévenként megrendezésre
kerülő orosz nyelvi diákolimpiára. Húsz év alatt négyszer vittem
ki egy‑egy hat-tíz főből álló csa-

patot Moszkvába, nemzetközi
porondra, ahol tanulóink a diákolimpiákon kiválóan megállták
a helyüket. Számomra azonban
még ennél is fontosabb feladatot
jelentett az, amikor a minisztérium – ugyancsak 1974-ben – felkért arra, hogy én kísérjem el és
oktassam azt a száz legjobb magyar diákot, akik részt vehettek a
Szovjetunióban megtartott nyári
nyelviskolában. Tizenkét éven át
vezettem ezeket a nyári táborokat Novgorodban, Kurszkban
és Szentpéterváradon. Mindez
nemcsak nagyon megtisztelő feladat volt számomra, hanem igen
hasznos is, mert az egy hónapig
tartó nyelviskolákban, az orosz
nyelvi környezetben magam is
tökéletesíthettem a nyelvtudásomat.
– Ugyancsak a hetvenes években történt, hogy először vehetett részt az orosz nyelvtanárok
nemzetközi kongresszusán. Ez
is óriási megtiszteltetés lehetett,
nem?
– De még mennyire! Ráadásul
nem is csak egy ilyen esemény
részese voltam, hanem egymás
után hatszor is én képviseltem
Magyarországot a világkongreszszusokon, sőt, nem csak passzívan voltam jelen, hanem minden
alkalommal előadója is voltam
e nemzetközi tanácskozásnak.
Az ott szerzett ismereteknek, valamint a felsorolt tisztségek és
tevékenységek – szakfelügyelői
feladat, nyelvi táborok, diákolimpiára való felkészítés – során
szerzett tapasztalatoknak köszönhetően 1992-ben megjelent

az a Pós Zoltán szerzőtársammal
közösen írt és szerkesztett orosz
nyelvtankönyv, amelynek – miután a regensburgi orosz tanárok kongresszusán bemutatták
– akkora sikere volt, hogy utána
Bécsben és Besztercebányán is
előadást kellett tartottam a nyelvtanításról. A frankfurti tankönyvkiállításon is felfigyeltek rá, és
elismerő oklevéllel jutalmazták a
tankönyvünket.
– Bár már nyugdíjba vonult,
mégis van kapcsolata az orosz
nyelvvel és kultúrával, hiszen
a mai napig alelnöke az Orosz
Nyelvtanárok Magyarországi
Egyesületének, amit 1990. óta
tölt be, ahol mindig számíthatnak a segítségére, sok éves tapasztalataira. Még a nyolcvanas
években is jött egy olyan megbízatás, amiben szintén nagy szükség volt az évtizedes pedagógiai
és szaktanári tudására. Azt hiszem, itt Érden – bár rengetegen
ismerik – kevesen tudják, hogy
Somfai István miniszteri biztosként is tevékenykedett. Milyen
területen dolgozott?
– 1986-ban az akkori Oktatási
Minisztérium két évre miniszteri biztosnak nevezett ki, és az
Országos Pedagógia Intézetben
dolgozva az volt a feladatom,
hogy előkészítsem a két tannyelvû
gimnáziumok pedagógiai szakmai tervét és dokumentációját,
valamint fel kellett készítenem a
pedagógusokat is erre az oktatási
formára. Ez igen komoly megbízatás volt számomra, hiszen az
ország 20 gimnáziumában indult
ilyen tagozat, és az oroszon kí-

Somfai István a Poly-Art irodalmi szekciójának egyik pódium estjén köszönti
a megjelenteket – ezt a feladatot önkéntes, társadalmi feladatként vállalta

vül még öt idegen nyelvet; az
angolt, a németet, a franciát, az
olaszt és a spanyolt is érintette. A szaktanárokat mindezekre
egyformán kellett felkészíteni.
Köztudott, hogy az oktatásban
10-15 évenként újabbnál újabb
reformok zajlottak, így pályafutásom során még egy, nyolc évre
szóló tantervet is meg kellett írnom, amit olyan jónak találtak,
hogy a később tantervek elbírálására is felkértek.
– Nem szóltunk még arról,
hogy az Érdi Vörösmarty Mihály
Gimnáziumban nemcsak orosz
nyelvet, hanem latint is tanított,
és ebből a tantárgyból is rengeteg tehetséges diákot készített fel
országos és nemzetközi tanulmányi versenyekre.
– Valóban számos érdi gimnazista jutott el az Országos
Középiskolai Tanulmányi Verse
nyek döntőjébe, ahol legtöbbször
az első tíz helyezés valamelyikét
szerezték meg. A legjobb eredményt pár évvel ezelőtt értük el,
amikor két diákom bekerült abba
a kis csapatba, amely a Ciceró
szülőhelyén megrendezett latin
nyelvi diákolimpián képviselte
Magyarországot. Ez óriási eredménynek számít, hiszen nagyon
kevesen jutnak el eddig, és úgy
gondolom, egy ilyen eredmény
egyben hazánk idegen nyelv oktatásának presztízsét is erősíti.
– Az eddig leírtakban elsősorban az iskolai feladatokon túli
tisztségeket, megbízatásokat és
feladatokat foglaltuk össze, de
nem hallgathatjuk el, hogy miközben több évtizeden keresztül
az érdi gimnáziumban is tanított,
mellette – kizárólag társadalmi
munkában – a város kulturális
életében is tevékeny szerepet vállalt. Hogyan győzte energiával?
– A családom – feleségem és
a ma már felnőtt fiam – támogatása, biztatása nélkül nem ment
volna. Feleségem is pedagógus,
szintén a Vörösmartyban tanít,
a fiam, Péter pedig, úgy tûnik,
örökölhette a pedagógusi vénát,
mert nemsokára megszerzi a
történelem-latin szakos tanári
diplomáját, és reményeim szerint a nyomdokaimba lép majd.
Mindketten mellém álltak, és az
elmúlt ötven év alatt türelmesen
elviselték azokat az időszakokat is, amikor rendkívül zsúfolt
és feszült programjaim voltak.
Nemcsak támogattak, hanem
amikor szükség volt rá, bátorítottak és biztattak is, hogy ne
adjam fel. Ugyancsak sokat jelentett számomra a gimnázium öszszetartó, inspiráló közössége is.
Pedagógusi pályafutásom fél évszázada alatt csaknem kettőszáz
tanárral dolgozhattam együtt, és
úgy vélem, mindegyikük munkája engem is gazdagított, gyarapított az évek során, hiszen
valamennyiükben más-más értékeket fedeztem fel. Noha munkásságomat a korábbi években
már számos városi díjjal, szolgálati elismeréssel jutalmazták,
amelyek roppant kedvesek a
számomra, mégis úgy érzem, a
Bonis Bona – A nemzet tehetségéért díjjal mintegy megkoronázták mind a diákokért, mind pedig
a pedagógiai hivatás presztízséért végzett öt évtizedes erőfeszítéseimet, ezért különösen jól
esett számomra az a pedagógiai
szakmai elismerés, amit a „Jótól
jót tanulni” latin közmondás ihletett.
Bálint Edit

2014. november 3 – november 9.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.
november 03. hétfő
8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:15 Mozgás sportmagazin
9:45 Aggódunk érted…
A cukorbetegség veszélyei
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:25 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:55 Ízőrzők 14.
11:25 Fény-Kép kulturális magazin
15:30 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:15 Magyarok a balkáni háborúban 2. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’
17:05 Mozgás sportmagazin
17:35 Fény-Kép kulturális magazin
18:05 Szembesítés 1. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Békéscsaba
21:00 Szembesítés 1. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
21:55 Híradó ism.
22:10 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 65.rész
22:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:55 Híradó ism.
november 03. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted…
A cukorbetegség veszélyei
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
9:10 Mozgás sportmagazin
9:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:55 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Békéscsaba
11:25 Szembesítés 1. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
15:40 Híradó
15:55 Fény-Kép kulturális magazin
16:25 Magyarok a balkáni háborúban 2. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’
17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/80.
18:30 Ízőrzők 15.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép Kulturális magazin
20:00 Megáll az idő
színes, magyar filmdráma, 1981 96’
12 éven felülieknek!
rendező: Gothár Péter
operatőr: Koltai Lajos
szereplő(k): Znamenák István, Pauer Henrik,
Sőth Sándor
21:40 Híradó ism.
21:55 Bibliai Szabadegyetem 90/80.
22:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:10 Fény-Kép Kulturális magazin
23:40 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 65.rész
0:10 Híradó ism.
november 05. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Magyarok a balkáni háborúban 2. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’
9:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:50 Aggódunk érted…
A cukorbetegség veszélyei
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/80.
11:30 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 65.rész
16:00 Híradó
16:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Békéscsaba
18:00 Szembesítés 1. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Magyarok a balkáni háborúban 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Tóth-Péter Pál 41’
20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás sportmagazin ism.
21:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:45 Magyarok a balkáni háborúban 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Tóth-Péter Pál 41’
22:30 Charlie Chaplin: Charlie mulat
Burleszk
23:05 Szembesítés 1. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
0:00 Híradó ism.
november 06. csütörtök
8:00 Híradó
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Aggódunk érted…
A cukorbetegség veszélyei
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
9:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:40 Szembesítés 1. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
10:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
11:05 Charlie Chaplin: Charlie mulat
Burleszk
11:40 Fény-Kép Kulturális magazin
12:10 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
15:45 Híradó
16:00 Mozgás sportmagazin
16:30 Ízőrzők 15.
17:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:15 Magyarok a balkáni háborúban 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Tóth-Péter Pál 41’
17:55 Mozgás sportmagazin

18:25 Charlie Chaplin: Charlie mulat
Burleszk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Bibliai Szabadegyetem 90/81.
20:30 Megáll az idő
színes, magyar filmdráma, 1981 96’
12 éven felülieknek!
rendező: Gothár Péter
operatőr: Koltai Lajos
szereplő(k): Znamenák István, Pauer Henrik,
Sőth Sándor
22:10 Híradó ism.
22:25 Szembesítés 1. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
23:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó ism.
november 07. péntek
8:00 Híradó
8:15 Bibliai Szabadegyetem 90/81.
9:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:30 Magyarok a balkáni háborúban 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Tóth-Péter Pál 41’
10:15 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 65.rész
10:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
11:00 Aggódunk érted…
A cukorbetegség veszélyei
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
11:40 Fény-kép kulturális magazin
16:00 Híradó
16:15 Ízőrzők 15.
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Szembesítés 1. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 Úrvacsora
fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma,
1963 79’
rendező: Ingmar Bergman
szereplő(k): Gunnar Björnstrand, Ingrid Thulin,
Max von Sydow
21:20 Híradó ism.
21:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:50 Szembesítés 1. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
22:45 Mozgás sportmagazin
23:15 Híradó ism.
november 08. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:00 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 65.rész
10:30 Ízőrzők 15.
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Békéscsaba
15:00 Híradó
15:15 Mozgás sportmagazin
15:45 Magyarok a balkáni háborúban 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Tóth-Péter Pál 41’
16:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:50 Bibliai Szabadegyetem 90/81.
17:50 Fény-kép kulturális magazin
18:20 Aggódunk érted…
Her2 emlődaganat – betegvallomások
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
19:30 Charlie Chaplin: A csavargó
Burleszk
20:00 Aggódunk érted…
Her2 emlődaganat – betegvallomások
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
20:40 Szembesítés 1. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
21:35 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
ism.
22:05 Charlie Chaplin: A csavargó
Burleszk
22:35 Úrvacsora
fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma,
1963 79’
rendező: Ingmar Bergman
szereplő(k): Gunnar Björnstrand, Ingrid Thulin,
Max von Sydow
november 09. vasárnap
9:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
9:30 Mozgás sportmagazin
10:00 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:10 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:55 Ízőrzők 15.
11:30 Bibliai Szabadegyetem 90/81.
15:35 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:05 Aggódunk érted…
Her2 emlődaganat – betegvallomások
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Úrvacsora
fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma,
1963 79’
rendező: Ingmar Bergman
szereplő(k): Gunnar Björnstrand, Ingrid Thulin,
Max von Sydow
18:20 Csak tükörben – vallási műsor 10’
18:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Szembesítés 1. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
19:55 Szibéria 17/1. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
20:25 Mozgás sportmagazin
20:55 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:25 Charlie Chaplin: A csavargó
Burleszk
21:55 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
22:25 Fény-kép kulturális magazin
22:55 Szibéria 17/1. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
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panoráma

„Nem fogom a babámat az éttermi vécében megetetni!”

Szoptass szabadon! – Érden harmadszor

A szerző felvétele

A nyilvános szoptatás mellett állt ki az a tucatnyi édesanya, aki az érdi Központi Kávéházban egyszerre tette
mellre a gyermekét. Az anyukák az egyidejû, nyilvános helyen történõ szoptatással egy kanadai eredetû
nemzetközi mozgalomhoz csatlakoztak. A magyarul
Szoptass szabadon! elnevezést viselõ kampánynak hazánkban még kevés követõje van, Érden azonban már a
harmadik alkalommal rendezték meg.

Érden már harmadszor csatlakoztak anyukák a Szoptass szabadon! akcióhoz, amit idén is a Központi Kávéházban rendeztek meg
A nyilvános szoptatás természetes dolog, nem pedig gusztustalan és elítélendő cselekedet – ezt hirdeti a Kanadában
mintegy 15 éve indult Global
Breastfeeding Challenge mozgalom, amely rengeteg követőre
talált, nemcsak a tengerentúlon,
hanem világszerte. A mozgalom
célja, hogy nyilvános helyeken
(éttermekben, bevásárlóközpontokban, kórházak auláiban)
felhívják a figyelmet a nyilvános
szoptatás természetes voltára,
úgy, hogy a részt vevő édesanyák egyszerre teszik mellre

csecsemőjüket. Az akcióra minden év októberének első szombatján, helyi idő szerint 11 órakor kerül sor.
Magyarországon még nemigen
terjedt el ez a kezdeményezés
– évente jó, ha két-három hazai
csoport akad, amely vállalja a
nyilvános szoptatást. Érden van
az egyik: harmadik éve gyûltek
össze az édesanyák a Központi
Kávéházban, ahol egyszerre
szoptatják meg kicsinyeiket.
A (magyarítva) Szoptass szabadon! rendezvényre 2013-ban
kilenc, 2014-ben már 13 anyuka

jött el – látható tehát, hogy az
érdeklődés, ha lassan is, de nő
a kezdeményezés iránt.
– Szeretnénk elérni, hogy a
babájukat szoptató édesanyáknak ne jelentsen gondot az,
hogy kimozduljanak napközben
a gyermekükkel, hanem bárhol,
bármikor meg tudják etetni a
kicsit. Azok a mamák, akik ezt
fontosnak érzik, a mai napon
megmutathatják – világszerte
nagyon sok anyukával együtt –,
hogy a nyilvános helyen történő szoptatás megengedhető és
elfogadható – mondta lapunknak Bognár Krisztina, háromgyermekes édesanya, védőnő,
az érdi eseményt szervező
Kötelék – Érd térségi Közösség
a Családokért elnevezésû civil
csoport tagja.
– Harmadik éve veszünk
részt a mozgalomban, és reméljük, évről évre többen
csatlakoznak majd hozzánk.
A rendezvénynek minden évben a Központi Kávéház ad
otthont, ahol nagyon szívesen
látnak minket ezen a délelőttön
– fûzte hozzá Bognár Krisztina,
aki úgy látja: e figyelemfelhívó
rendezvények hozzájárulnak
ahhoz, hogy a társadalom elfogadja a nyilvános helyeken
történő szoptatást, és ahhoz
is, hogy az édesanyák igenis
merjék étteremben, játszótéren
mellre tenni a babájukat.
– Természetesen nem magamutogatásról, megbotránkoztatásról van szó – a gyermeküket
szoptató anyukák nem szeretnék zavarni mások érzékenységét – jegyezte meg a védőnő.
Az akción jelenlévő mamáknak bizony van már negatív tapasztalatuk a nyilvános szoptatás hazai fogadtatását illetően:

ahogy egyikük mondta, az éttermek közönsége elvárja tőle,
hogy a női mosdóban szoptasson.
– Ez engem felháborít, hiszen
senkit sem szokás a vécébe küldeni enni – márpedig a kisbaba
is táplálkozik, amikor szopik!
Gyakori, hogy miközben szoptatom a kislányomat, megrovó
pillantások érnek a többi asztalnál ülőktől, van, aki rám is szól.
Ugyanez előfordul a játszótéren, a parkban is, miközben a
dohányzó kamaszokkal senki
sem foglalkozik. Felháborít a
képmutatás is: sokak szemében
akkor vagyok jó anya, ha szoptatom a babámat – mindaddig,
amíg nem előttük csinálom!
Azért jöttem el erre a rendezvényre, mert szeretném, ha ez
a hozzáállás változna – mondta a tizenhat hónapos kislány
anyukája, aki tizenkettedmagával végre úgy szoptathatta meg
gyermekét, hogy sem elítélő pillantásokat, sem megjegyzéseket
nem kapott ezért, pedig a kávéházban lassan gyülekeztek az
első ebédelni vágyó „fecskék”.
A Szoptass Szabadon! akció nem az egyetlen rendezvénye az Érd térségi Közösség
a Családokért csoportnak.
Tavasszal a Születés Hete alkalmából, míg október második hetében a Nemzetközi
Babahordozó Héthez csatlakozva szerveztek programokat Érden, Százhalombattán
és Tárnokon. Szeptemberben
részt vettek a Városi Anyatejes
Nap
szervezésében
is.
Programjaikról, tevékenységükről a http://www.csaladikotelek.hu weboldalon tudhatnak
meg többet az érdeklődők.

Ádám Katalin
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Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2014. (IX.29.)
OMB határozat alapján ezennel kiírja 2015. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje:
2014. november 7.
A pályázati felhívások a www.erd.hu honlap Pályázatok,
álláshirdetések rovatából letölthetők, vagy átvehetők a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u.
3., Polgárok Háza fsz.).
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A Képzõmûvészek Érdi Közössége a természetben tartott festõ találkozót

„Kék” festmények a Duna-parton

A szerző felvételei

Bár egész nyáron buzgón készültek rá, az esõ rendszeresen elmosta a Poly-Art
Alapítvány képzõmûvészeti szekciójának, a Képzõmûvészek Érdi Közösségének
(KÉK) azt a tervét, hogy egy napsütötte piknik keretében legalább félnapos
festõtábort tartsanak a természetben, az érdi Duna-parton. A sorozatos halasztás
miatt már-már úgy tûnt, ebben az esztendõben már nem készülnek tájképek a
Dunáról, de szerencsére az õsz valamelyest kárpótolt bennünket a nyáron nélkülözött napsütésbõl. Így egy esõmentes napon a KÉK festõi mégis vállukra vehették
a festõi állványt, bepakolták a festékeiket, meg egyéb mûvészeti kellékeiket, és kivonultak az egykori téglagyár közelében könnyen megközelíthetõ érdi Duna-partra,
hogy meglessék, és azon nyomban meg is örökítsék mindazt amit látnak, illetve,
amit a természet szépségébõl láttatni, éreztetni próbálnak másokkal.

Tarnócziné Barabás Irén pasztell képet alkotott
hány tevékeny festőmûvésze vett
részt, hanem kíváncsi és bátorító
érdeklődők is akadtak: Daróci
Lajosné, az Irodalomkedvelők
klubvezetője, valamint Somfai
István, a Poly-Art elnöke is jelen
volt. Szinte gyermeki kíváncsisággal lesték, hogy a különböző
stílusban, különböző eszközökkel élő képzőmûvészek keze
nyomán, hogyan színesedik át

rajzlap, és bontakoznak ki rajta
fokozatosan, ám egyre inkább
felismerhetően az egyébként saját szemükkel is megtapasztalható, megfigyelhető tájkép apró
részletei. Mindez még izgalmasabb volt attól, hogy a kihívást
vállaló festők ugyanabból a
szögből figyelték meg a témát,
mégis alig összehasonlítható,
majdnem merőben más tájképek
születtek a kréta vagy ecsetvonásaik nyomán. Pedig a Duna
ugyanúgy csendesen hömpölygött, és ugyanazok a fák hajladoztak előttük haragos zölden,
vagy esetenként már jóval haloványabb, sárgásabb árnyalatú
leveleiket rezegtette az őszi szél.
Megannyi szín, forma és érzés,
amelyek fokról-fokra kitöltötték,
beszínezték az állványra még
makulátlanul felkerült, tiszta
lapot. A semmiből lett egyszerre minden, ami beleférhet egy
Duna-parti, kora őszi élménybe:
látvány, illat, hangulat, és az a
megfoghatatlan „valami”, amitől egy festmény más, és jóval
több a valóság puszta tükrözésénél! Ez utóbbi eredményezte
azt, hogy bár a téma ugyanaz
volt, mégis mindegyik mû más
és más volt.
A KÉK tagjai és az érdeklődők is – a kissé hûvös szél és a
folyton elrejtőző nap ellenére is
– remekül érezték magukat az
érdi Duna-parton, és egyetértettek abban, hogy ezt az alkotói
délutánt meg kell ismételni, míg
be nem köszönt a hosszú téli
időszak! Nemcsak az inspiráló
környezet, a csodaszép természet volt roppant vonzó az alkotók számára, hanem az alkotói
közösség hangulata is. Együtt
dolgoztak, mégis mindenki a
maga szempontjai szerint láttatta a Duna csöppnyi szakaszát.
Az itt született képekből pedig
– ha majd jó néhány elkészült
– akár egy közös, Dunai tájképeket bemutató kiállítás is születhet.
B.E.

Amíg csendesen hömpölyög a Duna, a KÉK alkotói buzgón dolgoznak

Wishin István „vizesebb” technikát választott

Már majdnem kész alkotások - talán csak pár simítás, és elkészültek

Bálint Imre is pasztellel festette Dunáról készült tájképét
Noha többen szerettek volna
ott lenni, a reggeli felhők sokakat elriasztottak, így csak a
legelszántabbak vállalkoztak a
festéssel egybekötött, pár órás
piknikre, de akik ott voltak,
nem bánták meg. A Duna felszíne – ezen a kéknek nevezett,
nagyszerû folyón a fátyolfelhőkkel takart fényben – a szürkéskék ezernyi árnyalatát tükrözte,

a parton viszont megannyi zöld
színben tetszelegtek a fák, bokrok, cserjék. Itt-ott még színes
virágaikat is mutogatták a szabadon terjedő növények.
A téma a mûvészek lába előtt
hevert, illetve tárult szemeik
elé, lehetetlen lett volna ellenállni ennek a pozitív kísértésnek.
A természeti „alkotótáborban”
azonban nemcsak a KÉK né-

étterem,

egy
BIPMMFIPSHPOZP[IBU

Látogasson el a budafoki Duna-partra, a Vasmacska Teraszra, mely
egész évben várja vendégeit! Télen fedett, kellemesen meleg
UFSBT[VOLPO OZBSBU JE[â IBOHVMBUPU WBS[TPMVOL " IJEFHFCC JEâ
CFMMUWBM TFN LFMM MFNPOEBOJB B T«MU IFLLSâM  SFUSPCVSHFSSâM  7BTNBDTLBU¢DTOJS¢M WBHZFHZWFMâWFMU¥MU¥UUCPSEBT[FMFUSâM
Várjuk szeretettel céges- és családi rendezvények alkalmával
is – amennyiben 2014. október 1. és 2015. március 31. között
 GâT SFOEF[WOZU B 7BTNBDTLB 5FSBT[SB T[FSWF[J  WFOEH«OLFHZ'USULæFCESFWBHZWBDTPSSB#FMTâUUFSN«OLGâ LJOUJUFSBT[VOLGâCFGPHBETSBBMLBMNBT

Nézzen be hozzánk, hozza el ezt az újságcikket, és
10% egyszeri kedvezményt adunk a teljes fogyasztás
árából 3000 Ft számlaérték felett.
99**LFS«MFU 'LF[âV 5FM
vasmacskaterasz.hu, vasmacskaterasz@gmail.com

Felállították a festõállványokat, kezdõdhet az alkotás!

Eszmecsere az alkotás örömérõl
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információk
Nyílászárócsere

FELHÍVÁS

az avarégetés szabályainak betartására
Érd Megyei Jogú Város Jegyzõje felhívja a lakosság figyelmét az avarégetéssel
kapcsolatos jogszabályok fokozott betartására.
Érd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezõ
igénybevételérõl szóló 23/2005. (VII. 01.) számú önkormányzati rendelete
alapján:
• Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tûzrakó helyen és telken szabad
égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és
az égetés hõsugárzása kárt ne okozzon.
• Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, állati
eredetû, illetve ipari eredetû hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).
• A szabadban tüzet gyújtani, tüzelõberendezést használni csak úgy lehet,
hogy az a környezetére tûz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelõberendezést õrizetlenül hagyni nem
szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell
oltani.
• A tüzelés, a tüzelõberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket
és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tûz terjedése
megakadályozható, illetõleg a tûz eloltható.
• A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a tûzvédelmi elõírások
betartásával elégethetõ.
Az avar és kerti hulladék égetése a város egész területén minden év
február 15. és április 30., valamint október 15. és november 30. között
engedélyezett.
• Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelõzõ napon délután
16 óra után, illetve, ha az illetékes miniszter fenti idõszakban tûzgyújtási
tilalmat rendel el.
• Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelõk, hitéleti középületek, az iskolák és óvodák, szociális intézmények 100 m-es körzetében
munkanapokon 18,00 óra elõtt, valamint hitéleti középületek esetében a
szertartások ideje alatt is.
• Érd Felsõ-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az avar és kerti hulladék égetése. Az avar és kerti hulladék égetésére csak vírusos, baktériumos,
gombás vagy egyéb fertõzéskor kerülhet sor.
A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeirõl szóló 34/2013.
(XI. 7.) önkormányzati rendelet alapján
50.000,- Ft-ig terjedõ helyszíni bírság,
illetve természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig,
jogi személy esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedõ közigazgatási bírság
szabható ki.
Kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos elõírásokat
– mindannyiunk egészségének megóvása érdekében – önként teljesítsék.
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Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyzõ

Tisztelt Érdi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium pályázatot hirdetett ki a Homlokzati
Nyílászárócsere alprogramra fordítható támogatásban való
részesülésre.
A pályázati kiírás lényeges elemei, feltételei az alábbiak:
Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram
– ZBR-NY/14
A pályázat célja: A pályázati úton elnyerhetõ forrás által
lehetõvé válik a lakóingatlanok elavult állapotú, gyenge
minõségû homlokzati nyílászáróinak cseréje. A megvalósuló
beruházások révén jelentõs mértékben csökkenthetõ az
épületek energiavesztesége és a szén-dioxid-kibocsátás.
A pályázók köre: azon magánszemélyek, akik a pályázattal
érintett lakóépület tulajdonosai és azt életvitelszerûen lakják. Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. május 1-jén
a törvény erejénél fogva megszûnt a mezõ- és
erdõgazdasági földekre, nem közeli hozzátartozók között, szerzõdéssel alapított haszonélvezeti jog, továbbá használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog).
A földhivatalnak legkésõbb 2015. július 31ig törölnie kell az ingatlan-nyilvántartásból
valamennyi, a fenti elõírás hatálya alá tartozó
haszonélvezeti jogot.
A törlési kötelezettség nem terjed ki a közeli
hozzátartozók között alapított haszonélvezeti
jogra, ezért a törvény alapján a bejegyzett
haszonélvezeti jogosultnak nyilatkozatot kell
tennie arról, hogy a közte és haszonélvezetet
engedõ személy (tulajdonos, volt tulajdonos)
között a szerzõdéskötés idõpontjában a közeli
hozzátartozói jogviszony fennállt-e, vagy sem.
2014 októberében az érintettek értesítésre
kerülnek nyilatkozattételi kötelezettségükrõl.

Elõzetes tájékoztató

Indulnak a zöldjáratok
Sokak megkeresésére előzetesen tájékoztatjuk tisztelt érdi lakossági ügyfeleinket, hogy
az idei őszre is elkészítettük az úgynevezett
zöldjárati munkatervet. Ennek során, az elmúlt
évek gyakorlatának megfelelően, a lakosságnál
összegyûlt kerti nyesedéket, lombot tervezzük
elszállítani.
A szállítási ütemezést az újonnan felálló Érd Megyei Jogú Város közgyûlése első
rendes munkanapjára kívánjuk jóváhagyásra
beterjeszteni. Terveink szerint a zöldjáratokat
november első felében indítjuk, amikorra már
jelentősebb mennyiségben elhullajtják lombjukat a fák.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a helyi

Tisztelt Érdi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
pályázatot hirdetett ki a Fûtéskorszerûsítés (Kazáncsere) alprogramra, valamint a Háztartási nagygépek energiamegtakarítást
eredményező cseréje alprogramra fordítható támogatásban való
részesülésre.
A pályázati kiírások lényeges elemei, feltételei az alábbiak:
Fûtéskorszerûsítés (Kazáncsere) alprogram – ZFR-KAZ/14
A pályázat célja: A pályázati úton elnyerhető forrásból lehetőség
nyílik a lakóingatlanok elavult állapotú gázkazánjainak új kondenzációs gázkazánra történő cseréjére, és ehhez kapcsolódóan
a fûtési és használati melegvíz-rendszerük korszerûsítésére.
A gázkazánok cseréjével jelentősen csökkenthető az energiaveszteség és a széndioxid-kibocsátás.
A pályázók köre: azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett életvitelszerûen lakott lakóépület tulajdonosai. Pályázatot
benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerûsítésére
lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak be
pályázatot.
A támogatás formája: vissza nem térítendő
A támogatás mértéke: max. 40 %
A támogatás összege: max. bruttó 650.000 Ft
A pályázat benyújtása: A pályázatot kizárólag elektronikus
úton, a pályázati portálon (http://zfr-kazancsere.hu) keresztül
nyújthatja be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon
ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy.
A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől (2014.09.22), és a pályázatot benyújtani 2014.10.22-től
2015. 01.31-ig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig
lehetséges.

iparosított technológiával épített lakóépület részét képezõ
lakás korszerûsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai
önállóan nyújthatnak be pályázatot.
A támogatás formája: vissza nem térítendõ
A támogatás mértéke: max. 40%
A támogatás összege:
Nyílászárócsere esetén max. bruttó 450.000 Ft
Az épületek nyári hõvédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy árnyékvetõ szerkezetek beépítésével kombinált
nyílászárócsere esetén max. bruttó 520.000 Ft.
A pályázat benyújtása
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (http://zbr-nyilaszarocsere.hu) keresztül nyújthatja
be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfél
kapus regisztrációval rendelkezõ természetes személy
A pályázatot benyújtani 2014.10.29-tõl a pályázat lezárásáig,
illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítás, valamint a részletes pályázati dokumentáció az
ÉMI Nonprofit Kft. pályázatkezelõ szerv honlapján (www.
emi.hu) érhetõ el.

A nyilatkozatot a felhívás kézhezvételétõl
számított 15 napon belül, de legkésõbb 2014.
december 31-ig lehet megtenni. Ezt követõen
a nyilatkozattételt elmulasztók haszonélvezeti
joga törlésre fog kerülni.
Az eljárás díjmentes.
Kérjük Önöket, hogy a megküldött formanyomtatványokat kitöltve, a hozzátartozói
viszonyt igazoló eredeti okiratokkal együtt
/egyenes ági rokonok és testvérek esetén születési anyakönyvi kivonatok, házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat, más közeli hozzátartozói viszony esetén gyámhivatali
határozat/ ügyfélfogadási idõben nyújtsák be
lehetõleg személyesen, vagy küldjék meg postai úton a felhívást kiadó földhivatalhoz. Az
eredeti anyakönyvi kivonat és a gyámhivatali
határozat személyes benyújtás esetén azonnal,
postai elõterjesztés esetén az eljárás lezárultát
követõen minden esetben visszajuttatásra fog
kerülni a nyilatkozatot tevõ részére.
 Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

sajtó valamennyi felületén, valamint az ÉTH
honlapján folyamatosan megjelentetünk minden információt a zöldjáratok útvonal tervéről
és indulási ütemezéséről.
Most is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy
Sas utcai telephelyünkön a zöldjáratok tervezett mûködése alatti időben (2014. november
10-től 2014. december 5-ig) az érdi lakosok
díjmentesen és korlátlan mennyiségben lerakhatják a kertjükben keletkezett nyesedéket,
lekaszált füvet, összegyûjtött lomblevelet az
évi 250 kg/ingatlan/év ingyenesen leadható
kontingensen felül.
Ugyanakkor javasoljuk azt is megfontolni,
hogy a kerti zöldhulladék kevés munkaráfordítással, komposztálással kitûnő tápanyag utánpótlásra alkalmas, ingyenes szerves alapanyag
minden kiskert tulajdonos számára.

ÉTH Sajtószolgálata

Háztartási nagygépek energiamegtakarítást
eredményező cseréje alprogram – HGCS-2014
A pályázat célja: A háztartások energiahatékonyságának növelése meglévő háztartási nagygépek (hûtő/fagyasztó) új, magas
energiahatékonyságú hûtő/fagyasztó berendezésekre történő
cseréjének támogatására.
A pályázók köre: Magyarországi lakóhellyel rendelkező nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek.
A támogatás formája: vissza nem térítendő
A támogatás mértéke:
• A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén a bolti ár
50%-a, de maximum 25.000,- Ft / háztartási gép.
• A++ és A+++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése
esetén a bolti ár 50%-a, de maximum 35.000,- Ft / háztartási
gép.
A pályázat benyújtása: A pályázatot kizárólag elektronikus
úton, a pályázati portálon (https://uszt-hgcs.hu) keresztül
nyújthatja be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon
ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy.
A pályázatok benyújtása (a Közép-Magyarországi régióban)
2014. 10. 27. és 2014.11.30. között, illetve a rendelkezésre álló
forrás kimerüléséig lehetséges.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítás, valamint a részletes pályázati dokumentáció az ÉMI
Nonprofit Kft. pályázatkezelő szerv honlapján (www.emi.hu)
érhető el.
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Negyedszer tartották meg városunkban az országos mesemondó versenyt

Katyika meg Matyika – mesemondók Érden

A szerző felvételei

A korábbi évekhez hasonlóan idén is rengeteg kisdiák érkezett a városunkban immár
negyedik alkalommal megrendezett Katyika meg Matyika Országos Mesemondó
versenyre. A Városi Galéria emeleti terme zsúfolásig megtelt versenyzõkkel, akik a
népmesék tiszta, élvezetes elõadásában mérték össze tudásukat, rátermettségüket
és felkészültségüket. Az országos vetélkedõ védnöke Kóka Rozália, a Népmûvészet
Mestere, számos kiváló mesegyûjtemény szerzõje volt.

A diákok zöme olyan természetességgel mondta el az általa kiválasztott mesét, mintha mindennap ezt tenné
Úgy tûnik, elődeink pszichológiai ismeretek nélkül is tudhattak valamit a mesék jótékony
hatásáról, mert nemcsak a kicsinyeknek, hanem a felnőtteknek, azaz egymásnak is sokat
meséltek a hosszú téli estéken,
és ezek az egyszerû történetek – bár gyakran királyokról,
tündérekről, más esetben állatokról szóltak – tele voltak
népi bölcsességgel, olyan tanulságokkal, amelyek szinte észrevétlenül kínáltak megoldást
a mindennapi problémákra,
sőt, útmutatást adtak az emberi kapcsolatokhoz is. A mesék,
bár sok-sok évvel ezelőtt keletkeztek, ma is reneszánszukat
élik, sőt napjainkban olykor terápiaként is alkalmazzák őket.
Gyermekkorunkban pedig mesékkel kezdjük megismerni a
világot. A legkisebbek lelkének
„tündérkertjében” a játék és a
mese foglalja el a legfőbb helyet.
Mindkettőnek óriási szerepe
van a gyermekek egészséges fejlődésében. Fontos, hogy korukhoz igazodva minél több mesét
megismerjenek, mert a népmesék nemcsak szórakoztatnak,
hanem életbölcsességet is közvetítenek, és egyszerû, érthető
válaszokat adnak a felnövekvő
nebulók gyakori kérdéseire is.
Kezdetben a szülők meg az óvónénik mesélnek, később, amikor az apróságok megismerik a
betûket, már maguk is képessé
válnak arra, hogy elmélyedje-

nek a mesék világában. Aki sok
mesét hallgatott, és még többet
elolvasott, később felnőtté válva
maga is továbbadja majd ezeket
saját gyermekeinek, hiszen az
általuk közvetített erkölcsi értékek soha nem avulhatnak el,
minden korosztálynak ugyanazokat a megszívelendő üzeneteket közvetítik. A Katyika meg
Matyika érdi országos mesemondó versenyt Kóka Rozália,
a Népmûvészet Mestere, számos kiváló mesegyûjtemény
szerzője – aki maga is énekes

és mesemondó is – valamint
Nagyné Balázs Gabriella, a
Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola pedagógusa közösen indította el négy évvel ezelőtt,
és azóta minden esztendőben
a Kőrösi iskola szervezésében
kerül sor az iskolások vetélkedőjére. A versenynek híre ment,
így évről-évre egyre többen érkeznek nemcsak Érdről, hanem
távolabbi településekről is, hogy
elmondhassák kedvenc meséjüket. Persze ahhoz, hogy egy
mese igazán élvezetes legyen,

előadójának éppúgy szüksége
van a rátermettségre, a szép
kiejtésre és a pontos hangsúlyozásra, mint a jó versmondónak.
Az országos verseny résztvevői
már egy‑egy iskolai, vagy területi verseny legjobbjaiként érkeztek Érdre, így nem csoda, hogy
roppant erős volt a mezőny. A
zsûrinek bizony alaposan mérlegelnie kellett minden szempontot ahhoz, hogy a rengeteg
nagyszerû mesemondó közül
kiválassza a legeslegjobbakat.
A megmérettetés idei zsû
rijének tagjai: Nagyné Balázs
Gabriella drámapedagógus, Ko
por Tihamér önkormányzati
képviselő, a zsûri elnöke pedig
Kóka Rozália, a Népmûvészet
Mestere volt. A vetélkedőhöz
már indulásakor csatlakozott a
dunaújvárosi Cimbora Klub is.
A mesemondó verseny célja pedig nem más, minthogy Érden
és az ország bármelyik pontján kiemelt figyelmet kapjon a
hagyományőrzés, ezen belül a
népmesemondás, és ezáltal a
gyerekek megszeressék a meséket és az olvasást. A zsûri három szempont alapján pontozta
versenyzőket. Az egyik követelmény, hogy koruknak és egyéniségüknek megfelelő mesét
választottak‑e. A másik a szép
kiejtés, a harmadik pedig az
előadásmód. A legtöbb versenyző mindhárom szempontnak
megfelelt. Kiválóan választottak
maguknak mesét, és roppant
élvezetes volt az előadásmódjuk
is. A legjobbak értékes tárgyjutalmakkal távozhattak, de azoknak sem kell szomorkodni, akik
ezúttal díj nélkül mentek el,
hiszen rengeteg mesével gazdagodtak, és egymástól is sokat tanulhattak, ami majd a jövőbeni
felkészülésüket segítheti.

Bálint Edit

Érdi Újság

Az idejében felismert
melldaganat
gyógyítható!
A korai felismerés eszköze
a mammográfiás szűrővizsgálat.
Az Érden lakó
45–65 éves nők,
akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt 2 év,
meghívólevelet kapnak,
amin szerepel, hogy
mikor várják őket
a Romics László Eü. Intézetben
2030 Érd, Felső út 39-40.
tel.: 06 (20) 462-1825
vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is
a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes.
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
tel.: 06 (1) 465-3823
A lehetőség adott!
Éljen vele!
2014. október - december

A zsûrinek -- Kopor Tihamér, Kóka Rozália, Nagyné Balázs Gabriella -- nem volt irigylésre méltó a feladata, mert
idén is igen erõs volt a mezõny
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Látod? Nem látod? Na látod! Új mentõtiszti autó
2012-ben indult útjára a Látni és látszani nevet viselõ
országos baleset-megelõzési kampány. Az akció idén is
folytatódik, hiszen ha csak egy emberélet megmenekült
azzal, hogy kiemelt figyelmet kapott a látás és láthatóság, már célba ért a kampány. Persze ennél jóval
többrõl van szó: a nagy sikerû, egész Európát megmozgató kezdeményezés részeként Magyarországon is
autósok ezrei álltak a balesetmentes közlekedés mellé.
A jármûvek egyik legfontosabb
eleme a világítás, ezért az a baleset-megelőzés szempontjából is
kiemelten fontos. Az Országos
Rendőr-főkapitányság és az
Országos Baleset-megelőzési
Bizottság újra felkészülési időszakot hirdet a fokozott világítás‑ellenőrzés előtt. 2014. október
2. és december 12. között min-

denkinek lehetősége van betérni
egy, az akcióban részt vevő szervizbe, ahol díjmentesen átvizsgálják a jármû világítástechnikai
berendezéseit. Az akció részeként térítésmentesen ellenőriztetheti látását a kezdeményezéshez
csatlakozott optikákban.
A „Látni és látszani” kampány a motorosokért, az autó-

sokért és a teherautósokért van!
A rendőrség célja a minél biztonságosabb közlekedés, a látási
viszonyok javulása, a gyorsabb
ellenőrzés elérése. Az akcióban
részt vevő gépjármûvezetők
ugyanis igazolólapot kapnak a
regisztrált szervizektől, amelyet
az igazoltató rendőrnek kell
bemutatni az ellenőrzés során.
A rendőrségi közúti gépjármûv
ilágítás‑ellenőrzésnél könnyített
lehet az eljárás, ha az autós az
előzetes átvizsgálást igazoló lapját bemutatja.
A tél közeledtével kiemelten
fontos a látás és a láthatóság
kérdése, ugyanis jelentősen
romlanak a látási viszonyok és
hosszabb a sötétedés utáni időszak is. Így minden autós saját
érdeke is, hogy átvizsgáltassa

gépjármûvét és ellenőriztesse látását. Ehhez pedig egy díjmentes
akciónál jobb alkalmat keresve
sem talál. Szerviz- és optikuskeresőnk segítségével könnyedén
megtalálja az Ön lakhelyéhez
legközelebb eső regisztrált partnerünket.
További információkért látogasson el a http://latnieslatszani.
hu/ oldalra, vagy érdeklődjön
a pestmegyeibb@gmail.com címen.
A Pest Megyei Balesetmegelő
zési Bizottság hamarosan játékot
hirdet értékes nyereményekért
az akcióban résztvevők között.
További részletekért figyeljék a
Pest Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság Facebook oldalát
(https://www.facebook.com/
pest.megyei.baleset.megelozes)!

az ügyeleten

Az Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum gépparkja új
mentõtiszti autóval bõvült: reggel tíztõl este tíz óráig plusz
egy autó, illetve mentõtiszt áll a betegek rendelkezésére.
Az ügyelet így sokkal rugalmasabban tudja végezni a
betegek ellátását, ráadásul az ambulancia terhelése is
csökken – hangzott el az átadási ünnepségen.

Pest megyei szervizek
Paulinusz József Autójavító ev.
Bubuvill Szervíz
Gyulai Autószervíz Kft.
Vadkerti Autójavító Kft. Bosch Car Service
CAR-ÉRA Kft. Bosch Car Service
Greg Silver Kft.
Zoller László Egyéni Vállalkozó
Filó és társai bt.
László Péter Autójavító és Opel Alkatrészbolt
Solymár-Szalay Kft.
Deltamark Kft.
Kamion Fényező Kft.
Draspó Tempó Kft.
Birinyi Auto-Elektro
Ford Kasza
Gaál-Auto Kft.
Lajkó Autószervíz Kft.

2730 Albertirsa, Rákóczi u. 38/2.
2040 Budaörs, Törökbálinti utca 21.
2700 Cegléd, Külső-Kőrösi út 01140/8 hrsz.
2373 Dabas, Temető út 11/a
2030 Érd, Iparos u. 40.
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi utca 39.
2626 Nagymaros, Villa sor 2.
2364 Ócsa, Lilaakác utca 1.
2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 37.
2083 Solymár, Sport utca 23.
2440 Százhalombatta, Kossuth Lajos utca 8.
2440 Százhalombatta, Benta Major 2982 hrsz.
2321 Szigetbecse, Petőfi utca 33.
2086 Tinnye, Berkenye utca 17.
2045 Törökbálint, Árpád utca 61.
2225 Üllő, Bimbó utca 20.
2072 Zsámbék, Bicskei utca 52.

Pest megyei optikusok
Kormos Optika
Start Optika
Bagoly Optika
Bibók Optika
Kovács és Fia Optika
Kaiser Optika Szemüvegszalon
3D Optika
Optic Zone

2740 Abony, Szilágyi E. u. 2/12.
2700 Cegléd, Rákóczi út 34-36.
2030 Érd, Budai utca 20.
2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 157.
2760 Nagykáta, Vadász u. 1/a
2000 Szentendre, Dunakanyar körút 12.
2600 Vác, Deákvári főtér 83/5.
2220 Vecsés, Telepi út 48.

Ki ismeri fel?
Az érdi rendőrök rablás bûntett
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytatnak eljárást egy férfi és egy nő ellen.
Harmadik társuk azonosításához kérik a lakosság segítségét.
Az Érdi Rendőrkapitányság
Vizsgálati Osztálya eljárást folytat rablás bûntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt K.
Klaudia 22 éves baracskai lakos
és 17 éves társa ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló
adatok szerint a gyanúsítottak
2013. március 19-én a délutáni
órákban – a főváros egy XXII.
kerületi bevásárlóközpontjában – rávették az általuk már
korábbról ismert 52 éves sér-

tettet arra, hogy menjen velük Tárnokra, mivel tudják,
hogy hol van a nő eltûntként
keresett férje. A sértett ennek
hatására elindult vonattal Érd
irányába a két gyanúsítottal.
Tárnoknál leszálltak és gyalog
mentek tovább, majd egy buszmegállóhoz értek, ahol odament hozzájuk egy ismeretlen
férfi. A sértett itt meggondolta
magát és jelezte, hogy haza
szeretne menni. Ekkor – feltehetően – az ismeretlen férfi
hátulról, a vállánál fogva lerántotta a földre, ahol mindhárman megütötték és megrúgták. A gyanúsítottak egyike
a sértett kabátjának zsebéből

elvette a pénztárcáját, melyben
készpénz volt. Az 52 éves nő
a bántalmazás következtében
megsérült.
A bejelentést követően a
rendőrök megjelentek a helyszínen, ahol K. Klaudiát és 17 éves
társát elfogták és előállították.
Harmadik társuk elmenekült.
A baracskai nőt és fiút a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.
Az ismeretlen tettes kb. 180
cm magas, 25-30 év közötti,
normál testalkatú férfi. Az orra
nagy és ferde. A bûncselekmény
elkövetésekor zöld színû kapucnis felsőt viselt.
Az ismeretlen férfiről grafika
készült.
A rendőrség kéri, hogy aki a
grafikán látható személyt felismeri, jelentkezzen szemé-

lyesen vagy telefonon az Érdi
Rendőrkapitányságon a 0623/365-007‑es telefonszámon,
illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111
„Telefontanú” zöld számán (h.cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy a 107,
112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Új mentõtiszti autóval bõvült az Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum gépparkja
Új mentőtiszti autóval bővült
az Érdi Kistérségi Ügyeleti
Centrum gépparkja, amely
eddig két autóból állt. A jármû
felszereltsége megegyezik egy
esetkocsiéval: van benne defibrillátor, EKG, pulzoximéter és
inhalátor is.
Az ügyeleti ellátást biztosító
Internationale Ambulance Kft.
vezérigazgatója, Molnár György
a gépjármû ünnepélyes átadásán hangsúlyozta: ez szakmailag nagyon nagy előrelépés lesz,
mivel így a betegek ellátását
sokkal gyorsabban, rugalmasabban tudják végezni.
– A betegek várhatóan rövidebb várakozási idővel számolhatnak majd, az ambulancia
terhelése csökken, a lakosság
elégedettsége pedig nőni fog
– jegyezte meg a vezérigazgató.
T. Mészáros András polgármester az átadáskor hangsúlyozta: nemcsak Érd, hanem
a környező települések, azaz
százezer ember egészségügyi
ellátása javul az új mentőtiszti
autó beállításával.
– Nagyon örülünk ennek a kapacitásbővítésnek, és reméljük,
hogy az előző évek egészség-

ügyi fejlesztéseivel – a szakorvosi rendelőintézet átépítésével,
a háziorvosi rendelők felújításával, illetve a 24 órás ügyelet
kapacitását jobban kihasználva
– hozzájárulunk ahhoz, hogy az
itt élők egészségesen tudjanak
élni – mondta a városvezető.
A mentőtiszti autó az első három hónapban próbaüzemben
mûködik majd, ez idő alatt elválik, hogy a reggel 10-től este 10
óráig tartó mûködés mennyire
felel meg a helyi igényeknek.
Dr. Veres Judit, az önkormányzat egészségügyi bizottságának
elnöke az átadáson azt emelte
ki: az autó alkalmas nemcsak
a felnőttek, hanem a gyerekek
sürgősségi ellátására is.
Annak, hogy egy ilyen
jármûvel bővült az ügyelet gépkocsiparkja, leginkább a városközponttól, azaz az ügyelettől
távolabb élők örülhetnek, akiknek gondot jelenthet az, hogy
minél hamarabb eljussanak az
orvoshoz – ezt Szabó Béla, az
M7‑estől északra fekvő érdi terület önkormányzati képviselője hangsúlyozta, hozzátéve:
nagy örömükre szolgál a kapacitásbővítés.
Á. K.
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„Azt szoktam mondani, hogy Érden élek, Csillaghegyre járok aludni”

Gyulán edzõtáboroznak városunk legjobb úszói
Amikor e sorok olvasóink kezébe kerülnek, az Elsõ Érdi Úszóegylet legjobbjai
már nem egy kemény edzésen vannak túl. A nyolcfõs csapat az elmúlt hét szombatján utazott el Gyulára, hogy ott már a következõ év legfontosabb versenyeire készüljön, napi két edzéssel. Az elutazás elõtt beszélgettünk a szakosztály
vezetõedzõjével, Selmeci Attilával.
– Nem állítható, hogy a Test
nevelési Főiskolán – mert ak
koriban még így nevezték az
intézményt, akárcsak az újabb
„keresztelő” után, napjaink
ban – megszerzett tanári dip
lomája után rögvest az érdi
úszásért tevékenykedett volna.
Az elmúlt bő harminc év alatt
sok egyesületnél megfordult.
Meséljen valamit a három év
tizednyi, medence parti mun
kájáról.
– Szívesen, de hadd tegyem
ezt csak röviden, mert ha bő lére eresztem, nem fér bele egyetlen cikkbe.
– Akkor mondja úgy, hogy
maradjon még hely más kérdé
sekre is.
– Megpróbálom… Friss diplomásként a Kőér utcába kerültem, a Bp. Spartacushoz, ahol
az utánpótlás vezetőedzőjeként
olyan kiváló sportemberek felkészítésében is részt vehettem,
mint Kovács Ágnes, vagy Cseh
László. Meghatározó évek voltak ezek a szakmai munkámban. Tizenhét évnyi Kőér utca
után Máltán folytattam, a válogatottjuk szövetség kapitánya
voltam, négy éven át.

– Ha közbeszólhatok… ez nem
olyan, mint amikor a Bundes
ligából egy nevesincs bajnokság
ba igazol valaki?
– Utólag sem akarok semmi
rosszat mondani róluk, de a hasonlata nem is sántít nagyon.
– Akkor inkább jöjjünk ha
za, mert mifelénk ekkortájt már
sorra születtek a jobbnál-jobb
eredmények.
– Ezekből a magam módján
és helyén vettem ki a részem.
Előbb a Szőnyi úton, a BVSCnél, majd a Jövő SC-ben dolgoztam, 2008-ig. A következő évtől
a Honvéd vezetőedzőjeként voltam a medence partján, meg a
tornateremben, 2012-ig.
– Mindjárt „utoléri” saját ma
gát, már alig van hiányzó év a
pályájában…
– Tavaly megpályáztam az
úszószövetség szakfelügyelői
posztját. Elnyertem, s szeptembertől decemberig ezt a feladatkört töltöttem be.
– Ez nem volt hosszú… Máris
itthon vagyunk.
– Az idén január elsejétől
lettem az Első Érdi Úszóegylet

Lesz miért tempózni
Az következõ idõszak legfontosabb versenyei: rövidpályás
serdülõ ob, Budapest. Közép-európai országok ifjúsági verse
nye, Prága. Európai Ifjúsági Találkozó, Baku. Ifjúsági világbaj
nokság, Szingapúr.

edzője. Együtt dolgoztam Pla
gányi Zsolttal, a korábbi vezetőedzővel, aki áprilisban távozott
a szakosztálytól. Ezt követően
neveztek ki engem vezetőedzőnek.
– Ha tehát nagy múltja még
nincs is az érdi egyletnél, de
azért már nyilvánvalóan „bele
lát” a medencébe…
– Közeledve az egyéves ittlétemhez, elmondhatom, kiválóan érzem magam, kitûnő csapatban dolgozom, szuper körülmények között. Olyan utánpótlás-korú úszók munkáját
irányíthatom, akikben tényleg
van akarat, elszántság, s ezek
által fantázia is.
– Gondolom, az egész napját
a medence partján tölti.
– Már amennyire az időm engedi, mert van nekem egy másik
hivatásom is. A Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium
testnevelője vagyok. Ez is sok
munkát ad, de hát a tanári diploma az tanári diploma.
– Mivel tudnivaló, hogy az
úszók hajnali emberek, ön sem
lustálkodhat reggelenként.
– Olyannyira nem, hogy Pest
másik végéből, Csillaghegyről
utazom minden hajnalban
Érdre.
– Akárhogy is számolom, odavissza ez napjában nyolcvan ki
lométer. De legalább alaposan

A Gyulára utazó versenyzõk, mellettük a vezetõ edzõ, Selmeci Attila
át tudja gondolni az edzéster
veket…
– Azt szoktam mondani, hogy
Érden élek, Csillaghegyre járok
aludni.
– Ebből is következhet, hogy
„kell egy csapat”. Hányan segí
tik a munkáját?
– Nélkülük elképzelhetetlen
lenne a jó szakmai munka.
Egerszegi Klára, Magó Gábor,
Gyenese Ágnes és az edzői
pályával most ismerkedő
Boulsevicz Beáta nélkül bizony akkor is kevés lennék

egymagam, ha az uszodában
laknék.

a gyermek korosztályban úszó
talentumainkat.

– Mondta, hogy az elődjétől,
Plagányi Zsolttól áprilisban vette
át a vezetőedzői feladatokat. Úgy
sportszerû, ha az ő munkáját is el
ismerjük, ha szóba jönnek a nyári
serdülő bajnokság eredményei.
– Pontosan így van. Tekauer
Márk két aranyában és Kovács
Benedek két ezüstérmében
– hogy csak a legjobbakat említsem meg – természetesen benne van Zsolt jó munkája is, s
akkor még nem említettem meg

– Indulnak a gyulai edzőtábor
ba, amelynek a programja már a
jövő évi sikereket szolgálja. Kik a
kiválasztottak, kik utaznak?
– Nyolcan lesznek, akik
egy hétig „szenvednek” majd
az alföldi város uszodájában:
Tekauer Márk, Kovács Benedek,
Jánosi Kristóf, Molnár Bence,
Varga Marcell, Milák Kristóf,
Vigassy Bálint és Sós Dániel
edzéseit irányítjuk majd Mago
Gáborral. 
Róth Ferenc

A sajátos nevelési igényû gyerekek sikerei a sportban és a készségtárgyakban

Tavasszal diákolimpiát nyertek, pár napja a megyei õszi fordulón hat arany-, hat
ezüst- és három bronzérmet, valamint több IV-V. helyezést értek el az Érdi Móra
Ferenc Általános Iskola diákjai. E sajátos nevelési igényû gyerekeknek a sport, illetve
a többi készségtárgy jelenti az igazi sikerélményt. Hogy mi a sportban elért sikerük
titka, arról felkészítõ tanárukkal, Kevereschánné Szabó Máriával beszélgettünk.

A FODISZ Pest megyei atlétikai versenyérõl a hét gyerek húsz oklevéllel tért haza - balról: Kis Mária kísérõ tanár,
Csurán Mariann, Majsai Enikõ, Kanalas István, Rafael Dávid, Góman Ferenc, Csurán Mónika, Juhász Krisztina és
a felkészítõ tanár, Kevereschánné Szabó Mária
A Fogyatékosok Országos Diákés Szabadidősport Szövetsége
(FODISZ) minden esztendőben
megrendezi a tanulásban akadályozott gyerekek diákolimpiáját.
A versenyek ősszel és tavasszal
zajlanak; legutóbb október 15-én
gyûlt össze mintegy száz diák a
megyei őszi fordulón, Gödöllőn,
ahonnan az Érdi Móra Ferenc
Általános Iskola diákjai hat arany, hat ezüst- és három bronzéremmel, valamint egy IV. és négy V.
helyezéssel értek haza.

– Nagyon büszkék vagyunk
erre az eredményre, még
úgy is, hogy ennek az őszi
versenynek tulajdonképpen
nincs tétje. Nem így a tavaszi
mérkőzéseknek: ott a versenyszámok nyertesei továbbjutnak a zánkai döntőbe – mondta lapunknak Kevereschánné
Szabó Mária, a Móra iskola
testneveléstanára, a gyerekek
felkészítője. Mint ismert, az
iskolában sajátos nevelési
igényû gyerekek gyógypeda-

gógiai nevelése, oktatása folyik.
– Évek óta indulunk ezen a
diákolimpián, és tavaly Zánkán
elnyertük a Pest megye legeredményesebb csapata címet; egy
arany-, két ezüst-, egy bronzérmet szereztünk, valamint egy
IV., egy VIII. és egy IX. helyet
értünk el – hangsúlyozta a tanárnő, hozzátéve: a legeredményesebb Majsai Enikő diákolimpikon volt, aki aranyérmes
lett magasugrásból, ezüstérmes

kislabdadobásból és bronzérmes 300 méteres síkfutásból.
Solymári Csaba ezüstérmes lett
svédváltóból, a többiek (Balog
Mariann, Góman Ferenc, Rafael
István) a IV-IX. helyen végeztek.
– Az őszi megyei versenyre visszatérve, körülbelül száz
gyerek vett részt a Pest megyei
fordulón. Egy tanuló két ügyességi és egy futó, vagy pedig két
futó és egy ügyességi számban
indulhatott. A mi diákjaink távolugrásban, magasugrásban,
kislabdahajításban, 1500, 800,
300 és 100 méteres síkfutásban
mérették meg magukat, és a hét
gyerek összesen húsz oklevéllel
tért haza. Úgy érzem, nagyon
megérdemlik az elismerést, főleg annak tudatában, hogy az
iskolának nem éppen ideálisak
a körülményei a felkészülésre
– jegyezte meg Kevereschánné
Szabó Mária.
– Az említett zánkai döntőben elért eredmény valóban
kiemelkedő volt, de ezeken
az őszi és tavaszi versenyeken is rendre jó helyezéseket
érünk el. Sokszor gondolkodtam azon, mi lehet a diákjaink
sikerének a titka. Úgy látom,
egyrészt az akaraterő, a győzni vágyás különbözteti meg
őket más csapatoktól, másrészt
az, hogy őket ugyanúgy megtanítom a jó technikára, mint
ahogy az ép értelmû gyerekeket annak idején, egy másik
iskolában. Ezekre a versenyekre egyébként nagy hangsúlyt
fektetünk, hiszen – mivel ezek
a gyerekek tanulásban akadályozottak – ők nem fognak ma-

Forrás: Móra iskola

Diákolimpikonok a Móra iskolában

Az iskola diákolimpikonja, Majsai Enikõ, aki aranyérmes lett magasugrásban,
ezüstérmes kislabdadobásban és bronzérmes 300 méteres síkfutásban
tematikaversenyt nyerni; csak
a készségtárgyakban lehetnek
sikeresek. Ezért aztán a sport-,
rajz- és énekversenyeken szoktak indulni a tanulóink – hangsúlyozta a felkészítő tanár,
hozzátéve: sajnos, egyre kevesebb iskolák közi sportversenyt
hirdetnek, de ami elérhető, és
amire fel tudnak készülni, arra
el is mennek. A Móra iskola is
rendez sportdélutánokat, amelyeken a hasonló – tehát fogyatékos gyermekeket oktató,
nevelő – környékbeli intézményekben tanuló diákokat látják
vendégül. E rendezvényeken
nemcsak a sportolás, az eredmény a fontos, hanem az is,

hogy a gyerekek – és a kollégák
– megismerik egymást, közös
élményeket szereznek.
– A hozzánk érkező gyerekek gyakran súlyosabb fogyatékosságokkal küzdenek,
mint a hozzánk járó tanulók.
Nagyon jó látni az örömüket,
azt, hogy egy vidám délutánt
szerzünk nekik. Korábban ezeket a vetélkedőket, versenyeket pályázati pénzből fedeztük,
ez a forrás azonban megszûnt.
A hagyományt így is folytatni
akarjuk, bár szerényebb keretek
között. A gyerekek így is örömmel érkeznek hozzánk – zárta
szavait a tanárnő.

Ádám Katalin
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Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú
termékeket, kizárólag kiadónkon keresztül vásárolhatja meg.
Keresse webshopunkat a tema.hu oldalon,
vagy munkaidőben hívja a 06 20 319-9022 telefonszámot!
124

HŰVÖS FELTÖLTŐDÉS HÉTKÖZNAP 3 NAP/ 2 ÉJ

Hűvös napokon kényeztesse magát nálunk
melengető árakon.

123

VADÁSZREPÜLŐGÉP SZIMULÁTOR, 10 ALK.

Érvényes: 2014.11.01 és
2014.12.20 között, kivétel
péntek és szombat éjszaka.

Beülhetsz egy az igazihoz
megtévesztésig hasonló
MIG-29-es vadászgép
pilóta kabinjába,
de repülhetsz Szu-25,
Szu-27, Szu-33, F-15,
A-10 gépekkel is.

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

www.sim-city.hu
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Telefon: +36 70 648 6648
E-mail: info@sim-city.hu

121

Listaár:
17.900 Ft

Akciós ár:

8.950 Ft

VERSENYAUTÓ SZIMULÁTOR, 10 ALKALOM

Bárki átélheti a biztonságos száguldás örömét!
Megtapasztalhatod, hogy
milyen lehet egy több,
mint 300 lóerős négykerék
meghajtású rally autót
vezetni.
www.sim-city.hu
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Telefon: +36 70 648 6648
E-mail: info@sim-city.hu

120

Listaár:
20.000 Ft

Akciós ár:

10.000 Ft

10.000 Ft értékű
10 alkalmas talpreflexológiás kúra a világ leghatékonyabb, talpmasszírozó
készülékével

Akciós ár:

10.000 Ft

Akciós ár:

5.000 Ft

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

118

Listaár:
20.000 Ft

Akciós ár:

10.000 Ft

ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

Akciós ár:

15.000 Ft

RETRO SZEMÜVEG AKCIÓ

Listaár:
43.990 Ft

1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 7.
(CBA mellett)
www.ceragembuda.hu

092

19.990 Ft

06-30-279-1690,
www.disztarcsadisz.hu,
www.facebook.com/
disztarcsadisz

Gerincterápia-nyújtással!
6.000 Ft értékű,
3 alkalmas regeneráló
gerincterápia 3D-s
gerinc feltérképezéssel.

Listaár:
25.000 Ft

1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 7.
(CBA mellett)
www.ceragembuda.hu

119

Listaár:
6.000 Ft

Akciós ár:

3.000 Ft

FOGYASZTÓ/SALAKTALANÍTÓ KÚRA

Részletekért érdeklődjön
a tema.hu/webshop oldalon

Akciós ár:

12.500 Ft

EGYEDI DEKORÁCIÓJÚ DÍSZTÁRCSA

Egyedi elképzeléseit,
mintaötleteit dísztárcsára varázsoljuk!
1 garnitúra (16 colos)
dísztárcsa dekorálva,
házhoz szállítással.
Akciós ár:

CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

10.000 Ft értékű
10 alkalmas, fogyasztó/
salaktalanító kúra
a világ leghatékonyabb
méregtelenítő övével

Részletekért érdeklődjön
a tema.hu/webshop oldalon

Listaár:
30.000 Ft

069

OXYDENTAL
1032 Budapest, Szőlő utca 80.,
1. em. 6. Kapucsengő: 6
Tel.: +36 70 270 32 25
www.oxydental.hu

117

Részletekért érdeklődjön
a tema.hu/webshop oldalon

Ultrahangos zsírbontás/
fogyasztás Youridm-mel
25.000 Ft értékű, 5 alkalmas
Ultrahangos zsírbontás mélyizom erősítéssel egyszerre!

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

Részletekért érdeklődjön
a tema.hu/webshop oldalon

Listaár:
10.000 Ft

Listaár:
20.000 Ft

3D VERSENYAUTÓ SZIMULÁTOR, 2 ALKALOM

www.sim-city.hu
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Telefon: +36 70 648 6648
E-mail: info@sim-city.hu

CSALÁDI FOGKŐELTÁVOLÍTÁS POLÍROZÁSSAL

Családi fogkőeltávolítás polírozással,
ingyenes kontrollal, szaktanácsadással,
50% kedvezménnyel 2 fő részére!

Bárki átélheti a biztonságos száguldás örömét
full motion car és oculus
rift autószimulátorainkon
(igazi erőhatássokkal,
3D megjelenítéssel).

TALPREFLEXOLÓGIA/GÉPI TALPMASSZÁZS 10 ALK.

1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 7.
(CBA mellett)
www.ceragembuda.hu

122

116

1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 7.
(CBA mellett)
www.ceragembuda.hu

Listaár:
10.000 Ft

077

Akciós ár:

5.000 Ft
ÜVEGASZTAL

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

Listaár:
17.000 Ft

Akciós ár:

8.500 Ft

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

Listaár:
51.990Ft

Akciós ár:

25.995 Ft
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Fűtés- és
szanitertechnikai
szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörökben
keres munkaerőt:

RAKTÁROSOKAT

dízel targoncavezetői engedély
és épületgépész végzettség előny

GÉPKOCSIVEZETŐT
E jogosítvánnyal + digitális kártya

Jelentkezés szakmai önéletrajz
e-mail útján történő
megküldésével az
szaboi@megatherm.hu címre.

ANTIK-RÉGISÉG

GUMISZERVIZ

 Érdligeten kiadó kertes házban külön
bejáratú 2 szoba összkomfortos lakrész.
T:06 70 978 2507

OKTATÁS

KONTÉNER

AUTÓ

GYÜMÖLCSLÉ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS
 Angol magánórák gyakorlott tanártól, hagyományos módszerrel, bármely
napszakban. T:06-20-9255-288

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
KOZMETIKA
INGATLAN
 Érd, Garam u. ikerház eladó egybe
v. külön is. Vállalkozásnak alkalmas
kétszintes, alápincézve, jó közlekedés.
XIV., XV. ker. kislakást beszámítok.
Iár:30 M Ft (egész). T:0670-540-6356
 Autószerelõt, gumiszerelõt keresünk
érdi mûhelybe. 0620/99-66-393

 Eladó Tabajdon jó állapotú 130 m²
családi ház, nagy pincével, iár:9,6 M Ft.
T:06 1 208 2471

 Érdi mûhelyembe kárpitost felveszek.
T:06 30 9 222 331

INGATLANIRODA

 Profi sminktetoválás, arcfiatalítás,
4D szempilla most KEDVEZÕ árakon.
T:0670 3344 884

KÖLTÖZTETÉS

TÁRSKERESÕ

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

PARKETTÁZÁS
 Parkettás munkák! Tel.: 0630/9488909

RUHAJAVÍTÁS

MOSOGATÓGÉPMOSÓGÉPJAVÍTÁS

 Vendéglátós végzettséggel, kedves,
mosolygós, fiatal kolléganõt keres
melegkonyhás étterem Érden. T:06 20
9 727 717

 Varrás: minõségi ruhajavítás, cipzár-,
kabát-, béléscserét, nadrágfelhajtást
vállalok. T: 06-30/460-3481

SZOLGÁLTATÁS

TELEK
 ÉRD-LIGET rózsadombján, a
Gyöngyvirág utcában, PANORÁMÁS,
déli lejtésû ÉPÍTÉSI TELEK, építési
engedéllyel eladó. Iá:13,9 millió. T:0670-426-1797

TÛZIFA

 Takarítónõt keresek 50 év alatt. T:06
20 9 727 717

JÁRMÛ

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

ÁLLÁST KERES
TV JAVÍTÁS

 Otthonápolást vállal megbízható,
szakképesítéssel rendelkezõ ápolónõ.
T:06 20 286 5551

ÁLLAT

KERT
EGÉSZSÉG

 Konyhakészen háztáji, tömött májkacsa
5-6 kg 7000 Ft/db májával. Márton napi
liba elõjegyezhetõ. T:06 30 532 6507

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

ÁLLATORVOS

AKCIÓS
OLTÁSOK

FELVÁSÁRLÁS

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

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

KIADÓ

GARÁZS KIADÓ
 Érdligeten, a Balatoni úton biztonságos, jól megközelíthetõ garázs, hosszú
távra kiadó. T:06-23-375-734, 06-30838-9733

 Albérlet Érdligeten! 40 m²-es felújított
ház, kerttel kiadó, 55 E Ft/hó+rezsi+2
hó kaució. T:06 70 332 5544
 Érden munkásoknak, brigádnak!
Külön bejáratú összkomfortos lakás
kiadó, kocsibeállással. T:23/367-922

 Megbízható, autóval rendelkezõ fiatal
lány, takarítást vállal, Érd, Sóskút, Diósd
környékén.T:0630-549-7750

MÛHELY - KIADÓ
 Érden kiadó 50 és 100 m²-es helyiségek! Aszfaltos út, ipari áram van. T:06
20 264 7849

RÉGISÉG
 Régi bútort, festményt, porcelánt
(Herendi, Zsolnay), ezüstöt, hagyatékot, szarvas trófeát, hullott agancsot
(4000-8000 Ft/kg-ig) vásárolok. T:06
20 314 9026

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS
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ÉRD - Dunaújváros Kohász KA 18-24 (6-9)

Örkény SE – Érdi VSE 0-4 (0-2)

Vereség, taktikai csatában Egyedül az élen
vívott két mérkőzésen egyaránt
döntetlenek születtek, igaz, a
büntetőpárbajban viszont Szabó
Edina együttese maradt higgadtabb és lett végül harmadik.
A mérkőzés előtti feszült várakozás ezúttal is kézzel fogható
volt, a pályára lépők közül mindenki tudta, mennyire kiélezett
csata vár rá, csakúgy, mint a két,
csapatát instruáló hölgy, Szabó
Edina és Mátéfi Eszter. Az első
percek a védőmunkáról, valamint a kapusok teljesítményéről
szóltak, Triffa Ágnes védése után
a beálló Szvetlana Gridnyeva a
vendégek egyik legjobbja, Bulath
Anita hetesét imádkozta ki a
kapuból. Az előző szezonban a
Kohász játékát a Bulath-FerlingVincze trió határozta meg és
ez a gerinc kiegészülve Azari
Fruzsinával, Triffa Ágnessel és
legvégül Triscsuk Krisztinával
egyre veszélyesebbnek tûnt.
A találkozó első gólját szintén
egy egykori érdi játékos, Vincze
Melinda szerezte, ezzel megágyazva a folyamatosan fennálló
vendégelőnynek. Még tíz percet sem kellett várni arra, hogy
Triscsuk Krisztina keserítse el volt
együttese szurkolóit, sőt, alig két
minutummal később a szerencsével sem állt hadilábon. Óriási
taktikai csata mellett a kapusok
különpárbaja zajlott a pályán,
Janurik Kinga és Triffa Ágnes
eszén nem volt egyszerû túljárni.
Utóbbi ráadásul most már a negyedik csapat mezében őrjíti meg
az érdi lövőket, hiszen korábban
a Debrecen, a Szekszárd, a Vác

A szenzációsan védõ Triffa Ágnes négy gólt engedett Katarina Krpezsnek,
ám lövések sokaságát hárította

és most már a Fejér megyei klub
hálóját is hatékonyan őrzi a narancssárgák ellen. Komótosan, de
magabiztosan építgette előnyét a
Kohász, a szélről Azari Fruzsina
is eredményes volt, a megoldhatatlan feladatnak viszont Vincze
Melinda féken tartása bizonyult.
Az érdi támadójáték egyre jobban zsugorodott össze, az első
félidőben szerzett hat találat közül mindössze négy volt akciógól. A magabiztos újvárosi vezetésbe még az is belefért, hogy a
20. percben ugyan Bulath Anita
még sikerrel járt, ezt viszont már
az első játékrészben nem követte
újabb sikeres befejezés.
Katarina Krpezs jóvoltából ígéretesen kezdődött az ÉRD számára a második félidő, ám a lőtt gólra három kapott érkezett Triscsuk
Krisztinától, Bulath Anitától és
Vincze Melindától, úgy, hogy
ismét ötgólosra növekedett a
differencia. A kapusokon kívül
a sáncok is remekül mûködtek,
egy percen belül mindkét oldalon
volt ugyanis blokkolt lövés. Az
ÉRD képtelen volt közelebb férkőzni, sőt, Bulath Anita egészen
kiszorított helyzetből is betalált,
így tartva a megnyugtató különbséget. Triscsuk Krisztina sem
akart leállni a gólgyártással, így
az utolsó negyedórára kényelmes
helyzetből fordulhatott a Kohász.
A vendégek ráadásul még egy lapáttal rátettek, Vincze Melinda
szemfülessége, Kamper Olívia
harcossága pedig az addigi legnagyobb különbséget eredményezte, és még mindig nem volt vége.
A vendégek irányító-átlövője az
Újváros szempontjából legjobbkor táltosodott meg, az utolsó tíz
perc elején már 21-13-ra vezetett
a Kohász. A vajmi kevés esélyt
pedig nem sikerült kihasználniok
a hazaiaknak, Kovács Anna és
Katarina Krpezs ugyan szerzett
egy pár kedvesebb pillanatot, de
összességében a Dunaújváros
roppant taktikus és okos játékkal,
végig rendkívüli koncentrációval,
a vártnál jóval könnyedebb sikert
aratott. Az ÉRD egyik legjobbja,
Klivinyi Kinga ráadásul kis híján
szerzett gól nélkül zárt, végül
másfél perccel a vége előtt sikerült nagy nehezen feliratkoznia
az eredményjelzőre. Az első né-

gyes ezzel az eredménnyel elszakadni látszik az érdiektől, akikre
a hosszú szünet előtt a kupában
és a bajnokságban is igen nehéz
feladatok várnak. Kezdésként a
Békéscsaba ellen a győzelmen
kívül semmilyen más eredmény
nem elég.
ÉRD – Dunaújváros Kohász
KA 18-24 (6-9)
Érd, Városi Sportcsarnok, 1500
néző
Játékvezetők: Herczeg Péter, Südi
Péter
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva,
Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória (kapusok), Schatzl
Nadine 3 (3), Kovács Anna 4,
Szara Vukcsevics 1, Szekeres
Klára, Kisfaludy Anett, Klivinyi
Kinga 1, Pálos-Bognár Barbara
5 (2), Mariama Signate,
Jekatyerina Kosztjukova,
Katarina Krpezs 4, Takács Kitti,
Mester Nóra, Nick Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
DKKA: Triffa Ágnes, Víg Vivien,
Nagy Éva (kapusok), Ferling
Bernadett 2, Triscsuk Krisztina
5, Azari Fruzsina 3, Berta
Nikolett, Takács Dusmáta, Ács
Anna 1, Vincze Melinda 5,
Bulath Anita 4, Kamper Olívia
4, Takács Bianka, Ferenczy
Fruzsina, Hosszu Boglárka, Rádl
Tímea
Vezetőedző: Mátéfi Eszter
Hétméteresek: 6/5, ill. 1/0
Kiállítások: 10, ill. 10 perc
A 7. forduló
további mérkőzésein:
Eubility Group Békéscsabai
ENK SE - Siófok KC-Galerius
Fürdő 25-32 (11-16)
Győri Audi ETO KC – Fehérvár
KC 29-21 (16-11)
FTC-Rail Cargo Hungaria
– Ipress Center-Vác 32-20 (14-10)
Szeged KKSE - Mosonmagyar
óvári KC SE 29-36 (15-19)
MTK Budapest – DVSC-TVPAquaticum 27-28 ( 13-14)
A következő fordulóban az
ÉRD vendége az Eubility Group
Békéscsabai ENK SE lesz. A mérkőzést október 30-án, 18 órától
rendezik az ÉRD Arénában.


Szarka András

A szerző felvétele

Kérlelhetetlenül közeledik a
Horvátországgal közös rendezésû
női Európa-bajnokság és ennek
megfelelően a Németh András
szövetségi kapitány által vezetett válogatott a Provident Kupa
keretein belül lépett pályára.
A bajnokság tehát bő két hét
szünetre vonult, a magyar csapat felkészülése viszont jelesre
sikerült. Klivinyi Kinga és Schatzl
Nadine ráadásul tevékeny részt
vállalt a szlovák, az osztrák és
a cseh nemzeti csapat legyőzésében. A kontinensbajnokság december 7-i kezdéséig azonban
ismét a klubcsapatoké a főszerep,
és ebben a bő egy hónapos versenyfutásban még négy találkozó vár Szabó Edina együttesére.
A válogatott egyik alapembere
Triscsuk Krisztina, aki viszont
a Dunaújváros elleni mérkőzés során ellenfélként térhetett
vissza egykori állomáshelyére.
A védekezésben és támadásban
egyaránt kimagasló teljesítményre képes játékos ráadásul hamar
beilleszkedett új csapatába, a
Vác, illetve a Békéscsaba ellen is
kiválóan teljesített, ennek megfelelően a kicsit bukdácsolva kezdő
Kohász magabiztos sikereket aratott. Sőt, már az ÉRD előtt állt a
tabellán és látva körvonalazódó
erőviszonyokat – vagyis a Siófok
előretörését – egyáltalán nem kizárt, hogy a tavalyi bronzpárbaj
egyik résztvevője lemarad a felsőházi rájátszásról. A rivalizálás
ugyanis az előző évben nagyon
komoly szintet ért el az ÉRD és a
Dunaújváros között, az éremért

A zöldmezes érdi csapat az Örkény együttesét is nagy gólkülönbséggel
gyõzte le
Az Örkény csapata hazai pályán
mindenkinek nehéz ellenfél – ez
az együttes várt az Érdi VSE-re,
amely úgy lépett pályára, hogy
győzelme esetén a bajnoki táblázat élére ugorhat, így pontokkal is megelőzheti legnagyobb
riválisát, a Vecsés csapatát.
A vendég érdiek úgy kezdték a mérkőzést, hogy hamar
lerendezik a három pont sorsát. Alig néhány perc telt el,
mikor Gyurácz B. lövése a kapufáról jött vissza a mezőnybe. A gólra sem kellett sokat
várni a szép számban jelenlevő vendég szurkolóknak. A 12.
percben Gyurácz B. tört be a
hazai 16-oson belülre, ahol szabálytalanul állították meg. Obot
D.S. büntetőjét a hazai kapus
Czizmadia Z. elé öklözte, aki
nagy erővel vágta a labdát a
kapuba. 0-1. A gól után visszavett egy kicsit a vendégcsapat
a rohamaiból, így kiegyenlítetté vált a mérkőzés, helyzetek
egyik kapunál sem alakultak ki.
A megnyugtató érdi gól a 30.
percben született meg: Gyurácz
B. jobboldali beadását Obot D.
S. nehéz szögből lőtte a hosszú
sarokba. 0-2. Továbbra is a vendégek irányították a játékot, de a
sok pontatlan passz miatt újabb
gólt már nem sikerült elérniük,
sőt, a hazaiak előtt adódott lehetőség a szépítésre. A 44. percben Pintér N. kezére pattant a
labda a büntetőterületen belül.
A megítélt büntetőt Kertész F.
nagy bravúrral hárította.
A második félidő ismét érdi
támadásokkal indult, amelyek
újabb vendég gólt eredményeztek. A 49. percben Obot D.S.
kapott egy nagyszerû indítást,
lefordult védőjéről, majd a kapust is kicselezve gurított a
hálóba. 0-3. A háromgólos hátrányban sem adták fel a hazaiak a támadás lehetőségét,
harcosan küzdöttek a szépítő
gól megszerzéséért. A vendég
érdiek az eredmény biztos őrzése mellett gyors ellentámadá-

sokat vezettek, egy alkalommal
például Csizmadia Z. fejesét a
hazai kapus bravúrral hárította. A mérkőzés végeredményét
a 80. percben állította be az
érdi csapat: Ország P. beadását
Héray L. fejelte a hosszú sarokba. 0-4. A hazai csapat számára
hízelgő eredményt nagyban kapusuknak köszönhetik, aki több
bravúros védést mutatott be.
A Vecsés hazai pontvesztése után az Érdi VSE két pont
előnnyel, egyedül áll a bajnoki
táblázat élén – nem mellékesen
a gólkülönbsége is jobb az üldöző csapatokénál.
Örkény SE – Érdi VSE 0-4 (0-2)
Örkény, 100 néző
Vezette: Sinka Sz.
Érd: Kertész F. – Ország P.,
Ebedli Z., Csiszár Z., Pintér N.
(Berzédi D.) – Brkic D. (Feil
M.), Kónya B. (Héray L.),
Csizmadia Z., Cservenka G.
– Gyurácz B. (Kupi Z.), Obot
D.S.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Obot D.S. 31’, 49’,
Csizmadia Z. 12’ Héray L. 80’.
Sárga lap: Pintér N.
A hazaiak edzője a mérkőzést
követően a megérdemelt győzelmet emelte ki.
Limperger Zs. (Érd):
– Megérdemelten szereztük
meg a három pontot. Gratulálok
a fiuknak. Készülünk a következő mérkőzésre.
A 12. fordulóban, november 2-án vasárnap fél kettőkor
a Pilisi LK csapata érkezik az
Ercsi úti sportpályára, majd november 8-án szombaton fél kettőkor legnagyobb riválisa otthonában, Vecsésen lép pályára az
Érdi VSE.
Utánpótlás csapatok
eredményei:
U 21 Ráckeve – Érdi VSE 2-2
U 15 Sz.batta –Érdi VSE 1-9
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