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Migrációs ellenõrzések
Tömegszállásként mûködõ ingatlanokban tar-
tott vizsgálatot a rendõrség.

2

Közgyûlés
Megbírságolják azokat a lakosokat, akik a csa-
padékvizet a szennyvízcsatornába irányítják.

3

Adventi készülõdés

Pár nap, és kilépünk a borongós õszutóból; megkezdõdik az advent, az Úr eljö-
vetelére történõ várakozás – felkészülés az ünnepre, nemcsak fizikailag, hanem 
lélekben is. A vásárlás, takarítás nemcsak a pénztárcát, hanem az idõnket, energi-
ánkat is lohasztja, fogyasztja; a lelki felkészülésre gyakran alig marad idõ, hajlan-
dóság. Errõl beszélgettünk Labossáné Kõvágó Anita evangélikus lelkésszel az Érdi 
Evangélikus Egyházközség múlt vasárnapi rendezvényén. 10. oldal

Küzdelmes meccs a bajnokkal
A világ talán legjobb 
nõi kézilabda csapa-
tától, a gyõriektõl öt 
gólos vereséget szen-
vedett az ÉRD, a meg-
alkuvást nem tûrõ já-
tékot azonban joggal 
díjazta a közönség 
és bár pont nem járt 
mindezért, a folyta-
tásban hasonló játék 
ismét felsõházi tagsá-
got érhet. Az Európa-
bajnokság miatt a honi 
pontvadászat pihenõre 
vonul.   16. oldal

Az igazat mondd…

Eperjes Károly színmûvész évek óta hirdeti a költõk 
igéit, a magyar irodalom olyan ékesen csillogó vers-
gyöngyszemeibõl válogatva, amelyekbõl éppúgy ki-
cseng Isten dicsérete, mint az igazság és a haza 
szeretete, de a remény is, hogy van megbocsátás, 
van üdvözülés. A Kossuth-díjas színmûvész „Az igazat 
mondd, ne csak a valódit!” címû összeállítása az érdi 
közönséget is magával ragadta. 7. oldal

Interjú Simó Károllyal
Terveirõl, a szívéhez közel álló területekrõl 
beszélt lapunknak az új alpolgármester.

5

Gondoskodás
Tizenhét esztendeje világszerte megünne-
peljük a szociális munka napját. 

8



XXIV. évfolyam, 2014. november 27.Érdi Újság2 aktuális

A polgármester fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 06/23-522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SIMÓ KÁROLY
Bejelentkezés 06/23-522-313-as számon,  
fogadóóra előzetes telefonos egyeztetés alapján 
keddi napokon a Polgármesteri Hivatalban. 
DR. BÁCS ISTVÁN 
Bejelentkezés 06/23-522-313-as számon,  
fogadóóra előzetes telefonos egyeztetés alapján 
keddi napokon a Polgármesteri Hivatalban.

TÓTH TAMÁS 
Bejelentkezés 06/23-522-369-as számon,  
fogadóóra előzetes telefonos egyeztetés alapján 
keddi napokon.

 1.  ANTUNOVITS ANTAL    06/20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu  
képviselői fogadóóra: telefonon történő  
egyeztetés szerint

 2.  SIMÓ KÁROLY   06/20-564-4276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu  
képviselői fogadóóra: telefonon  
történő egyeztetés szerint

 3.  MÓRÁS ZSOLT  06/20-280-8197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

 4.  DR. BÁCS ISTVÁN   06/23-522-313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

 5.  TEKAUER NORBERT   06/20-914-4037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

 6.  KOPOR TIHAMÉR   06/30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: Minden hónap első hétfőjén 17-
18 óráig a Jószomszédság Könyvtárban, Sárd u. 35.

 7.  DONKÓ IGNÁC  06/20-571-1063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

 8.  DEMJÉN ATTILA   06/20-569-9243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

 9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ  06/20-513-7218 
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő egyeztetés alap-
ján minden hónap második csütörtökén 18-19 óra 
között az Összefogás Egyesület székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁLY  06/20-800-9079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

11.  DR. VERES JUDIT  06/30-962-6292 
 veres.judit@erdifidesz.hu. Képviselői fogadó-
óra: telefonos egyeztetés alapján minden hónap har-
madik hétfőjén 18-19 óra között a Polgárok Házában

12.  SZABÓ BÉLA  06/30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu. Képviselői fogadóóra: 
telefonon történő egyeztetés alapján a Parkvárosi 
Közösségi Házban, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206-208

     SZŰCS GÁBOR   06/20-399-6227 
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@gmail.com 
képviselői fogadóóra: telefonon mindennap, 
személyesen minden szerdán 15:00-20:00 
között a Mária utca 22-ben

     DR. HAVASI MÁRTA  06/20-994-3727 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
képviselői fogadóóra: előzetes egyeztetés  
szerint

     CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT  06/30-9868- 808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
képviselői fogadóóra: telefonon,vagy e-mailen 
történő egyeztetés után

     PULAI EDINA  06/70-374-8877 
  pulai.edina@jobbik.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő  
egyeztetés után

     DR. CSŐZIK LÁSZLÓ   06/30-268-3852 
 csozik@csozik-szala.hu 
képviselői fogadóóra: telefonos megkeresés 
vagy e-mail alapján folyamatosan

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Szomorú, de nemcsak Éren elő-
forduló esetről számolt be múlt 
szerdai polgármesteri sajtótájé-
koztatóján T. Mészáros András: 
egyesek rossz minőségû ingat-
lanokat adnak bérbe jellemző-
en külföldi állampolgároknak, 
úgy, hogy a lakás tömegszállás-
ként mûködik. Ez mind egész-
ségügyi, mind mentálhigiénés 
szempontból kockázatot jelent, 
ezért a városvezetés elhatároz-
ta, hogy minden lehetséges esz-
közzel fellép e gyakorlat ellen. 
Nogula Tamás főhadnagy, az 
Érdi Rendőrkapitányság mun-
katársa a városban tartott mig-
rációs ellenőrzésről számolt be 
a sajtótájékoztatón.

– A polgárőrséggel és a közte-
rület-felügyelőkkel feltérképez-
tük azokat a lakóingatlanokat, 
ahol hazánkban engedély nélkül 
tartózkodó személyek lakhat-
nak, és összesen nyolc épületet 
ellenőriztünk az egyik hajnalon. 
Azt tapasztaltuk, hogy ezekben 
a lakásokban jellemzően román 
állampolgárok élnek. Mivel ezek 
az emberek EU-tagországból ér-
keztek, a rendőrség nem tudott 
fellépni ellenük – tette hozzá 

a főhadnagy, aki elmondta azt 
is: az ellenőrzésbe bevonták a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, 
valamint a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalt. Az 
akcióban részt vett a polgár-
őrség, illetve az önkormányzat 
védelmi referense is, aki fotókal 
is dokumentálta, hogy milyen 
állapotok uralkodnak e tömeg-
szállásokon. 

– A nyolc helyszínen körül-
belül hatvan főt ellenőriztünk, 
közülük egy jogellenesen itt-
tartózkodó személyt tudtunk 
előállítani, vele kapcsolatban 
megtettük a megfelelő intézke-
déseket, elszállítottuk a beván-
dorlási hivatalba. Az ellenőr-
zéseket természetesen folytatni 
szeretnénk, folyamatosan tér-
képezzük fel azokat a helye-
ket, ahol külföldi állampolgárok 
laknak.

A főhadnagy kérte, ha va-
lakinek tudomása van arról, 
hogy a környékén ilyen tö-
megszállás mûködik, hívja az 
Érdi Rendőrkapitányságot (a 
23/365-007, illetve a 23/365-
041-es számokon), de írásban 
is bejelentést tehet az erdrk@

Érden nem lesz települési adó 2015-ben

Migrációs ellenõrzések a tömegszállásokon
Tömegszállásként mûködõ ingatlanokban tartott vizs-
gálatot a rendõrség; nyolc ingatlant és mintegy hat-
van embert ellenõriztek – hangzott el a múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájékoztatón. T. Mészáros András 
beszámolt arról is, hogy jövõre komoly büntetésre 
számíthatnak a csapadékvizet a csatornarendszerbe 
vezetõk, valamint azok az önkormányzati képviselõk 
is, akik nem vesznek részt a közgyûlés, illetve a bizott-
ságok munkájában. A polgármester elmondta azt is: a 
helyi adók mértéke nem emelkedik 2015-ben, és nem 
lesz települési adó sem.

Nogula Tamás fõhadnagy és T. Mészáros András polgármester a migráci-
ós ellenõrzésekrõl számoltak be múlt szerdán
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pest.police.hu e-mailcímen. Az 
önkormányzathoz tartozó vá-
rosrendészeten is várják a jelzé-
seket, akár névtelenül is. 

T. Mészáros András e témá-
val kapcsolatban elmondta: új 
önkormányzati rendeletek meg-
alkotásával is szeretnék meg-
akadályozni azt, hogy ingatlan-
tulajdonosok a nem megfelelő 
állapotú házaikat tömegszállás-
ként „üzemeltessék”. 

– Embertelen körülmények 
között élnek ezeken a szállá-
sokon. Miközben az EU sza-
bályozza az uborka hosszát 
és megszabja, hogy egy négy-
zetméteren hány tyúk tojhat, 
addig egyesek tûrhetetlen ál-
lapotokat teremthetnek más, 
EU-tagországból ide érkező 
embertársaiknak, akik sajnos 
rákényszerülnek arra, hogy itt 
keressenek megélhetést. Ezek 
a körülmények előbb-utóbb 
bûncselekményekhez is vezet-
hetnek, ezért meg kell akadá-
lyozni e tömegszállások létre-
jöttét, elterjedését. Volt már erre 
próbálkozás a múltban is, de a 
joghézagok miatt nem tudtunk 
fellépni a tömegszállásokat lét-
rehozók ellen – hangsúlyozta 
a polgármester, aki beszámolt 
azokról a fontosabb témákról 
is, amelyek a sajtótájékozta-
tót követő napon kerültek a 
közgyûlés elé. 

– Mivel a határozott tilalom 
ellenére sokan a szennyvízcsa-
tornába vezetik a csapadékvizet, 
súlyos károkat okozva ezzel, 
módosítjuk hulladékkezelési 
rendeletünket: közösségellenes 
magatartássá nyilvánítjuk ezt 
a gyakorlat, ami magánszemé-
lyek esetén 200 ezer, cégek és 
jogi személyek esetében 2 mil-
lió forint bírsággal lesz bün-
tethető. A hulladékkezelési ren-
deletet egy másik szempontból 
is módosítjuk: január elsejétől 
az egész városra kiterjeszt-
jük a házhoz menő szelektív 
hulladékgyûjtést – számolt be 
T. Mészáros András, emlékez-
tetve arra: Parkvárosban kísér-
leti jelleggel már mûködik ez 
a rendszer. Városi bevezetését 
fokozatosan, mintegy fél-há-
romnegyed év leforgása alatt 
tervezik a városban. 

– Remélem, amilyen sikeres 
volt Parkvárosban a fél éves 
kísérlet, úgy elmondhatjuk 
ezt majd az egész város tekin-
tetében is – húzta alá a polgár-
mester, aki beszámolt arról is, 
hogy megújul a szervezeti és 
mûködési szabályzatuk.

– Az elmúlt ciklusban sajnos 
voltak olyan képviselőtársaink, 
akik nem nagyon vettek részt a 
közgyûlés és a bizottságok ülé-
sein. Ezt szeretnénk a jövőben 
elkerülni, ezért az SZMSZ-ünk-
be beépítjük azt, amit a tör-
vény amúgy is előír: kötelező 
részt venni a közgyûlésen. Aki 
valamilyen (komoly, magya-
rázható) okból nem tud jelen 
lenni, annak ezt előre jeleznie 
kell. A bejelentést természete-
sen tudomásul kell venni, de 

ha a polgármester a távollétet 
nem igazolja, az illetőnek bün-
tetést kell fizetnie az igazolatlan 
távolmaradás miatt. Ha valaki 
nem vesz részt a közgyûlésen, 
illetve jelen van ugyan, de a 
konkrét munkában, döntés-
hozatalban nem vesz részt (a 
szavazógépét 51 százalékban 
nem használja), annak a havi 
tiszteletdíjából 25 ezer forintot 
le fogunk vonni. Reméljük, ez 
mérlegelésre készteti képvise-
lőtársaimat, hogy eljárjanak-e 
a közgyûlésekre – jegyezte meg 
T. Mészáros András, hozzátéve: 
ha valaki három bizottsági ülés-
ről igazolatlanul távol marad, 
illetve nem vesz részt a mun-
kában, visszavonhatják a külső 
tag, illetve képviselő bizottsági 
tagságát.

– Jelenleg minden képviselő 
két bizottságnak a tagja. Akinek 
visszavonják a tagságát, an-
nak a tiszteletdíja drasztikusan 
csökkenni fog. Reméljük, ezek-
kel az intézkedésekkel elérjük, 
hogy megváltozik az elmúlt 
négy év gyakorlata, nevezete-
sen, hogy az egyik oldal kép-
viselői lényegében nem vettek 
részt a munkában – mondta T. 
Mészáros András.

A polgármester beszámolt ar-
ról is, hogy a KLIK és a Pest 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
kérésére a korábban megszûnt 
II. Lajos iskola épületét a me-
gyei szakszolgálat rendelkezé-
sére bocsátják. Így az itt, illet-
ve a környéken élő gyermekek 
könnyebben hozzájutnak majd 
a szolgáltatásokhoz. 

T. Mészáros András elmondta 
azt is: a jövő évi költségvetést 
később tárgyalják majd.

– Reményeim szerint decem-
ber 18-án tudunk majd egy 
olyan koncepcionális, a 2015-
ös költségvetéssel foglalkozó 
előterjesztést tárgyalni, ami elő 
tudja készíteni a jövő év üzeme-
lési, mûködési költségeit, más-
részt a fejlesztési lehetőségeit 
is tárgyalni fogja – tette hozzá a 
városvezető. Újságírói kérdésre 
a polgármester kijelentette: a jö-
vő évben biztosan nem lesz te-
lepülési adó Érden. Hozzátette: 
amennyiben december 31-ig 
nem dönt a közgyűlés – már-
pedig nem fog dönteni, mivel 
ilyen előterjesztés nincs –, a jö-
vő évben semmiképp nem lesz 
bevezetve ez az adó. A későb-
bi bevezetés lehetőségét vizs-
gálni fogják, de mint mondta: 
„nem hiszem, hogy települési 
adó kivetésére Érden sor kerül 
majd. A következő esztendőben 
– valószínûleg jó nagy vita után 
– dől majd el, mit akarnak a 
lakók ebben a tekintetben. Ami 
az egyéb helyi adókat illeti: a 
választások előtt elmondtam, 
hogy mivel tavaly, illetve idén 
nem volt infláció, a kétévenkén-
ti inflációkövetést, értékmegőr-
zést sem hajtjuk végre az idei 
esztendőben, és ehhez tartom is 
magam” – zárta szavait a polgár-
mester. 

 Ádám Katalin

Tömegszállásokat ellenõriztek

Heten egy szobában, havi 900 forintért

Baleset- és járványveszély mindenütt

Ezt is kiadta valaki – és ezt is kivették

Az udvarra nyíló ajtók mögött családok laknak
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A piros  még  rendben  lett  volna, 
de szent Miklósnak már nem jut‑
hatott szerep még a téli ünnepkör 
legkedvesebb,  igaz,  a  karácsony‑
hoz  képest  csak  egyestés  ragyo‑
gásában  sem.  Miklós  püspökből 
nekünk  így  lett  télapó,  nehogy 
óvodásként  vagy  kisiskolásként 
ideológia  tévelygésen  kapjanak 
minket, vagy még inkább a kleriká‑
lis reakció hálójába kelljen vergőd‑
nünk. A gyerek persze gyanútlan, 
a  rajzpapírra  ragasztott  vattacso‑
mókat éppúgy elhittük szakállnak, 
mint  a  kultúrházból  kölcsönka‑
pott,  egyébként  a  tanácskozások 
ünnepi asztalát takaró vörös lepel 
nagykabátként való megjelenését. 
Már  nagycsoportos  óvodásként 
is volt közöttünk, aki egyszerûen 
lehülyézte  azokat,  akik  hittek  a 
Mikulásban,  de  ez  az  okos  ma‑
gabiztosság  nála  is  elpárolgott, 
amikor  a  nagy  zsákból  előkerül‑
tek az ajándékok: a hagyományos 
csomagok,  az  arannyal  szelídített 
virgácsokkal. 
Az  iskola  az  már  más  volt. 

Jóllehet,  ha  nagy  nehezen  érke‑
zett  valami  kis  havacska  az  érdi 
dombokra  így  kora  télen,  akkor 
aztán volt nemulass. Még szeren‑
cse, hogy az egykor a  török után 
itt  megtelepedő  rácok,  akik  per‑
sze katolikus horvátok voltak, s a 
hozzájuk csatlakozó dunai svábok 
kedvelték  ezt  a  hajlított  vidéket, 
így nem nagyon kellett a szánkó‑
helyeket  keresgélni.  A lejtős  utca 
mindent megadott, a forgalom pe‑
dig a kora hatvanas években a sze‑
kerekre korlátozódott. A teherautó 
ritka  szenzáció  volt.  Mi  meg  a 
szegecselt,  vagy a  –  ritkább – he‑
gesztett  vas  szánkón  (az  volt  a 
világcsúcs akkoriban) úgy szágul‑

doztunk, hogy még a  felnőttek  is 
megbámultak  minket  a  vakmerő 
kanyarokban, a kastélydomb felőli 
kocsma  előtt  álldogálva.  A ródli, 
mert  valamiért  így  szólították  er‑
refelé a szánkót, a nagy telek ide‑
jén tényleg jó szolgálatot tett, még 
akár a bevásárlásoknál is használ‑
ta  a  család.  Igaznak  tûnik  a min‑
denki által koptatott közhely, hogy 
a mi gyerekkorunkban még nagy 
telek  voltak. Ha meg nem,  akkor 
is,  ma  már  így  emlékezünk  rá. 
A télapónak  álcázott  Mikulás  pe‑
dig  járt, és mi a hivatalos óvodai, 
iskolai  ünnepség  után  hatalmas 
cipőpucolásba  kezdünk,  a  rug‑
dosódásokban,  szánkózásokban, 
csúszkálásokban  viseltessé  vált 
bakancsunkat  igyekeztünk vastag 
cipőkrém  réteggel  szalonképessé 
tenni. Én még a talpát is kikentem, 
hátha  a  Mikulás  azt  is  leellen‑
őrzi.  Reggelre  aztán  rendben  is 
volt  minden.  Az  akkor  édesipari 
kínálat  Szerencstől  a  Budapesti 
Csokoládégyárig  tartott, a  tejkara‑
mella órákig volt képes ragaszkod‑
ni  tejfogainkhoz, sőt, az  is előfor‑
dult,  hogy  a  makacs  csontdarab‑
kát  ezzel  sikerült  eltávolítanunk, 
teret adva az igazi fogaknak. Az a 
finom puha,  tehenes  tejkaramella 
csak a lengyelekkel való nagy ba‑
rátkozás  idején,  a  hetvenes  évek‑
ben, az egy és két táncos sörükkel 
együtt érkezett, de ekkoriban már 
minket már egy egészen másfajta 
édesség  foglalkoztatott:  a  kamasz 
szerelmek  érzelemileg  olyannyi‑
ra  kiszámíthatatlan,  de  varázsos 
világa.  A csoki  Mikulás,  „hála”  a 

globalizált  kereskedelem erőteljes 
jelenlétének, már lassan az arany‑
ba‑ezüstbe öltöztetett húsvéti nyu‑
lakat  követően  feltûnik  a  polco‑
kon. s ha ez mondjuk újságírói túl‑
zás is, az biztos, hogy a késő őszi 
kínálatban már ott sorakoznak. 
Idén  azonban  nyáron  is  talál‑

kozhattam  az  igazi  Mikulással. 
Ugyanis  innen,  Érdről  is  képes 
volt  egy  kedves  orvos  házaspárt 
Svédországba  szólítani  a  bizto‑
sabb  megélhetés  kényszere,  így 
nyáron  elmentünk  őket  vigasz‑
talni  a  sarkkör  közeli  Luleoba. 
Még  mindig  jobb,  hogy  egy  hé‑
ten  át  nem megy  le  a  nap  a  fe‑
jünk  felől,  mint  az,  hogy  télen 
három  hónapon  át  alig  jön  fel. 
S persze  Luleótól  már  „csak” 
230  kilométer  a  Mikulás  lakhe‑
lye,  a  közeli  Finnország  Tornio 
völgyi  világában.  És  mit  meg 
nem  tesz  az  ember  az  óvodás‑
korból  még  éppen  csak  kinőtt 
Stefánia  Irma  nevezetû  leányká‑
jáért? Menjünk  el  a Mikuláshoz, 
támad föl a játékos kedv a baráti 
családban  is.  A táj  gyönyörû,  ta‑
vak, erdők, tavak, erdők, tavak és 
egyre alacsonyabb növésû erdők. 
Közben  néhány  rénszarvas,  aki‑
ket  nyáron  a  friss  szellő  hoz  ki 
az  útra.  Rovaniemi  éppen  olyan 
finn város, mint  a  többi,  csak  itt 
Lappföldön, az igazi Mikulás lak‑
helyén találkozhatunk is vele. 
A japán  turisták  lelkiismerete‑

sen  fényképezkednek  a  sarkkör 
kijelölt vonalán, én meg nem áru‑
lom  el  Stefikének,  hogy még  há‑
rom  igazi Mikulás  lakik  a  három 
közeli palotában. Az üzlet az lapp‑
földön is üzlet. Az igazi, a mesebe‑
li élményt viszont haza kell hozni.   
  Antall István

Mikulás

A dolog  számszaki  részével 
nincs  semmi  gond.  Bárki  utá‑
naszámolhat: az első vasárnap 
időpontja  változó,  általában 
november  27.  és  december  3. 
közé  esik.  Tavaly  például  de‑
cember 1‑én került az asztalra a 
koszorú, idén pedig november 
30. a kezdő időpont, az első va‑
sárnap. Akkor lobbanhat fel az 
első,  az  egyik  lila  gyertya.  Az 
utolsó nap december 21., akkor 
kell mind a négy gyertyát meg‑
gyújtani. Igen, az adventről van 
szó, a kereszténység egyik leg‑
nagyobb  ünnepi  időszakáról, 
amely  a  karácsony  előtti  ne‑
gyedik  vasárnappal  veszi  kez‑
detét  és  egészen  vízkeresztig, 
vagyis január 6‑ig tart. Maga a 
szó  a  latin  Adventus  Domini, 
az  Úr  eljövetele  kifejezésből 
származik,  az  időszak  pedig 
nem  más,  mint  a  karácsonyt 
megelőző  várakozás,  a  készü‑
lődés az ünnepre. 
Tehát  – készülődünk. Rend‑

be  tesszük  a  lakást,  szűkebb 
környezetünket,  ami általában 
nem  különösebben  bonyolult 
tennivaló:  némi  takarítószer, 
néhány jól elhelyezett vezény‑
szó  szükségeltetik,  és  máris 
tiszta  a  függöny,  az  ablak, 
pormentes  a  szőnyeg,  ragyog 
a  csempe,  a  konyhakő.  Ennél 
sokkal kényesebb, nagyobb fi‑
gyelmet  igénylő  feladat  rendet 
csinálni,  kitakarítani  „belül”. 
Pedig erre is nagy szükség van. 
Belül is vannak kidobásra érett, 
használhatatlan,  régi  kacatok, 
de  vannak  értékes  holmik  is 
–  már‑már  elfeledett  szándé‑
kok, elképzelések – amelyekről 
csak  le  kell  tisztítani  a  rájuk 
rakódott  port,  hogy  olyanok 
legyenek,  mint  annak  idején, 
amikor  terveink  közé  illesz‑
tettük  őket.  Aztán  ha  ezzel  is 
megvagyunk, akkor bensőnket 
is  átjárhatja  a  napjainkra  bi‑
zony  néha már  feledésbe me‑
rült friss tisztaság‑illat.
Készülődünk  tehát  –  de 

tudjuk‑e,  hogy  mire?  Mert 

valamire  mindig.  Van,  mikor 
csupán  az  időjárás  változása‑
ira,  napsütésre,  vagy  éppen 
havazásra,  de  legjobban  talán 
mindennapi  életünk  feltételei‑
nek, külső és belső helyzetünk 
javulására.  Nélkülözhetetlen 
ehhez természetesen az alapos 
megtisztulás is, csak nem elég. 
Lehet, hogy katonás  rend  lesz 
a  lakásban,  hogy  minden  ra‑
gyog majd  a  tisztaságtól  –  és? 
Kitaláljuk‑e  szeretteink  kíván‑
ságát,  előteremtjük‑e  éppen 
azt  a  karácsonyi  ajándékot, 
aminek  legjobban  örülnének? 
Nem, nem tárgyi ajándékokról 
van szó,  inkább arról, hogy  le 
tudunk‑e majd ülni békésen az 
ünnepi asztalhoz, tudunk‑e be‑
szélgetni,  tudunk‑e  figyelni  a 
másikra,  előjönnek‑e  belőlünk 
a  tiszta  szavak  és  szándékok 
–  vagy  csak  közvetítjük  pana‑
szainkat,  elégedetlenségünket, 
a külvilág  feszültségeit baráta‑
inkra, a családra, társunkra is? 
Lehet‑e  jó  módszer,  célszerű 
recept  ahhoz,  hogy  az  adven‑
ti  készülődés  eredményeként 
olyan ünnep  szülessen,  amely 
valóban  ünnep?  Amikor  nem 
a harc, nem a küzdelem, nem 
a  verseny  a  fontos.  Amikor 
a  cél  nem  a  több  pénz,  nem 
a  magasabb  pozíció  elérése, 
de  még  csak  nem  is  a  minél 
drágább,  értékesebb  ajándék 
beszerzése, hanem valami egé‑
szen más. 
Lehet, hogy túl sokat készü‑

lődünk, és  így éppen a  lényeg 
vész el. Természetesen az még 
nagyobb baj lenne, ha nem len‑
nének célok előttünk, ha nem 
akarnánk  mindig  valami  újat, 
valami  mást,  szebbet,  jobbat 
elérni.  Így aztán készülődünk, 
és  ez  jó  dolog  –  kiváltképp, 
ha  azt  is  tudjuk,  hogy  mire 
készülünk.

A szerkesztõ jegyzete

Mire készülünk?

  Az  önkormányzati  választás 
után  az  októberi  ünnepi  ala‑
kuló  ülését  követően,  novem‑
ber  20‑án  tartotta  meg  első 
döntéshozó  tanácskozását  Érd 
Megyei Jogú Város Közgyûlése. 
A napirend  részletes  tárgyalása 
előtt  azonban  még  városi  ki‑
tüntetés  átadására  került  sor. 
T. Mészáros András polgármes‑
ter  átnyújtotta  Berta  Péternek, 
a  GIA FORM  Kft.  üzemcsarno‑
ka  tervezőjének és Gaszt Attila 
építtetőnek  az  Érdi  Építészeti 
Nívódíjat.  A folytatásban  a 
közgyûlés  a  város  hosszú  tá‑
vú,  2014‑2020‑ra  vonatkozó 
Integrált  Területi  Programjáról 
kezdte meg a vitát. A képviselők 
asztalára  került  anyag  egyelő‑
re  tájékoztató  jellegû  volt,  hi‑
szen  ezzel  kapcsolatban  már 
az  előző  közgyûlés  is  tárgyalt. 
Simó  Károly  alpolgármester  is‑
mertette a hosszú távú integrált 
fejlesztési  program  lényegét, 
amely három csoportba foglalta 
a  legfontosabb  városi  feladato‑
kat.  Egyik  az  óvodaépítés, má‑
sik  az  energetikai  megújítás, 
ami  főként  a  Batthyány  iskolát 
érinti,  a  harmadik  pedig  köz‑
terület  kiépítésére  vonatkozik, 
amely  Ófalu  központjának  ki‑
alakítását  tûzte ki célul. Havasi 
Márta  (DK)  azt  szerette  volna 
megtudni, hol tart az M7‑es au‑
tópálya  érdi  csomópontjának 
megépítése,  és  azt  is,  hogy  a 
Sparral  kötött  szerződés  tartal‑
maz‑e  olyan  garanciákat,  ame‑
lyek  megakadályozzák,  hogy  a 
cég kihátráljon a Bem téri beru‑
házásból.  A  napokban  ugyanis 
azt  lehetett  hallani,  hogy  adó‑
emelések  miatt  elhalasztják  a 
magyarországi  fejlesztéseiket. 
Szûcs  Gábor  (MSZP)  pedig  a 
Tállya  utcai  óvodát  és  az  érdli‑
geti  fejlesztéseket  hiányolta  az 
Integrált  Területi  Programból. 
Bács  István  alpolgármester  kö‑
zölte:  már  folyik  az  Iparos  úti 
csomópont kivitelezésének elő‑
készítése. Azt  is  elmondta, mi‑
nimális esélye van annak, hogy 
a  Spar  leállítsa  az  érdi  beruhá‑
zását.  T. Mészáros András  em‑
lékeztette  a  képviselőket,  hogy 
egy tájékoztató anyag került az 
asztalukra,  amely  szándékokat 

és  javaslatokat  fogalmaz  meg, 
de  semmi  sincs  „kőbe  vésve”, 
tehát  lehetőség  van  változtatá‑
sokra. Jogszabályi és egyéb vál‑
tozások miatt a közgyûlés újra‑
alkotta a Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatát.  Változás  például, 
hogy a jövőben a települési kép‑
viselő a törvényben foglaltaknak 
megfelelően köteles kapcsolatot 
tartani  a  választópolgárokkal, 
akiknek  évente  legalább  egy 
alkalommal  tájékoztatást  nyújt 
képviselői  tevékenységéről,  és 
ezt a képviselő a közgyûlésnek 
is  benyújtja  írásban. Az  önkor‑
mányzati  képviselő  havi  tiszte‑
letdíja  –  legalább két bizottsági 
tagság esetén – bruttó 200 ezer 
forint.  A bizottság  elnökének 
havi  tiszteletdíja  több  tisztség, 
bizottsági  tagság  esetén  sem 
haladja  meg  a  bruttó  250  ezer 
forintot,  míg  a  bizottság  nem 
képviselő  tagjait bruttó 65 ezer 
forint  tiszteletdíj  illeti  meg.  Az 
SZMSZ  új  rendelete  a  képvise‑
lők  távollétét  is  jóval  szigorúb‑
ban  szabályozza:  amennyiben 
a  képviselő,  illetve  a  bizottság 
tagja  a  közgyûlés,  vagy  a  bi‑
zottság  ülésén  nem  tud megje‑
lenni,  köteles  ennek  tényét  az 
ülés  előtt  írásban,  elektronikus 
úton, vagy kivételesen  indokolt 
esetben  SMS‑ben  bejelenteni  a 
polgármesternek.  A bejelentés 
alapján,  indokolt  esetben  a 
polgármester  a  távolmaradást 
igazoltnak  tekintheti.  Ha  távol‑
maradását nem jelenti be, vagy 
azt  a  polgármester  nem  tekinti 
igazoltnak,  vagy  a  képviselő  a 
közgyûlés  ülésén  a  szavazá‑
sok  51  százalékában  nem  vesz 
részt,  akkor  a  tárgyhavi  tiszte‑
letdíját  ülésenként  25  ezer  fo‑
rinttal csökkenteni kell. 
A közgyûlés egyetértett azzal 

a javaslattal is, hogy Csóli Csabát 
a  Pénzügyi  és  Költségvetési 
Bizottság  nem  képviselő  tag‑
jának  megválasszák,  valamint 
arról  is  döntött,  hogy  az  évi 
közmeghallgatását a decemberi 
tanácskozás  napján,  17  órától 
tartja meg. Ezt követően a kép‑
viselők  egyöntetûen  elfogadták 
azt a rendeletmódosítást, amely 
alapján  szigorú,  de  legfeljebb 
200  ezer  forint  bírsággal  sújt‑

ható  az  a  magánszemély  aki  a 
csapadékvizet  szabálytalanul  a 
szennyvízelvezető  csatornába 
belevezeti.  (Jogi  személy  ese‑
tén  akár  kétmillió  forint  lehet 
a  bírság  felső  határa.)  Erre  a 
szabályozásra  azért  volt  szük‑
ség,  mert  két  hónappal  ezelőtt 
a  városra  zúduló  felhőszaka‑
dás  következtében  az  áteme‑
lők  több  helyen  kiöntöttek,  a  
‑  szennyvízzel  vegyült  ‑  csa‑
padékvíz  pedig  elárasztotta  az 
alacsonyabban fekvő ingatlano‑
kat,  ami  tetemes  károkat  oko‑
zott sok ingatlantulajdonosnak. 
Az ellenőrzés az ÉTCS Társulat 
feladata,  a  bírság  mértékéről 
pedig  a  Polgármesteri  Hivatal 
szabálysértési  osztálya  hoz  ha‑
tározatot. 
Ezt követően a városi plénum 

első  fordulóban  tárgyalta az el‑
különített hulladékgyûjtés egész 
városra  kiterjedő  bevezetésével 
kapcsolatos  javaslatot.  Sikeres 
volt az M7 autópálya feletti tele‑
pülésrészen  tavaly  kísérleti  jel‑
leggel  bevezetett  házhoz menő 
szelektív  hulladékgyûjtés,  több 
lakossági  fórumot  is  tartották 
ebben  a  témában.  Simó Károly 
alpolgármester  kifejtette:  igaz, 
hogy ez a fajta hulladékgyûjtés 
rövid  távon  ráfizetéses  lehet, 
de hosszú távon mindenképpen 
megtérül a befektetés, nemcsak 
a  felhasználható  hulladék  újra‑
hasznosítása révén, hanem mert 
a  szelektív  hulladékgyûjtés  el‑
sősorban  a  környezetünk meg‑
óvását  szolgálja.  T.  Mészáros 
András  hozzáfûzte:  január  1‑
jétől törvény írja elő a szelektív 
hulladékgyûjtést.  A város  már 
egy  évvel  ezelőtt  benyújtotta 
a  hulladékgazdálkodásra  vo‑
natkozó  pályázatát,  amelynek 
köszönhetően  június‑júliusra 
már  felkészülhetnek  az  elkülö‑
nített  hulladékgyûjtésre.  Azt  is 
közölte:  emiatt  nem  tervezik  a 
szemészállítás  díjának  emelé‑
sét.  A képviselők  mind  egyet‑
értettek  azzal,  hogy  az  egész 
városban bevezetésre kerüljön a 
szelektív hulladékgyûjtés, majd 
a  baloldali  frakció  kivételével 
elfogadták  azt  is,  hogy  a  köz‑
étkeztetés  térítési  díjai  csekély 
mértékben emelkedjenek. Pulai 
Edina (Jobbik) felhívta a figyel‑
met arra, hogy továbbra is szük‑
ség  lenne  az  ételek  minőségé‑
nek  ellenőrzésére.  A közgyûlés 
egyhangúlag  elfogadta  azt  a 
határozati  javaslatot,  hogy  az 
Érd  Kiváló  Diákja  Emlékérem 
azoknak a diákoknak is adomá‑
nyozható  legyen,  akik  általá‑
nos  iskolai  tanulmányaik során 
nyolc  tanéven keresztül,  illetve 
középiskolai  tanulmányaik  ide‑
je  alatt  valamennyi  tanévben 
kitûnő  tanulmányi  eredményt 
értek el. Ezzel együtt a képvise‑
lők  azt  is  megszavazták,  hogy 
az  Érd Kiváló  Sportolója Díj  és 
az Érd Kiváló Sportcsapata Díjat 
változatlan  feltételekkel  kioszt‑
ják,  de  megszüntetik  az  Érd 
Kiemelkedő Sportolója díjat. 
A továbbiakban  döntött  a 

közgyûlés  a  védőnői  körzetek 
racionális  átalakításáról,  egyes 
fogorvosi  körzetek  ellátást 
érintő  személyi  változásokról, 
és  elfogadta  a  város  2014.évi 
Közbeszerzési Tervének módo‑
sítását,  valamint  egyetértett  az‑
zal  az  egyezségi megállapodás‑
sal,  amely a Hinterland Zrt.‑vel 
évek  óta  húzódó,  egyes  rende‑
zetlen  ügyek  végére  tesz  pon‑
tot.  A képviselők  egyöntetûen 
támogatták  (erről  csak  véle‑
ményt  kellett  alkotniuk),  hogy 
Weszprémy  Barna  Gábort,  az 
intézmény  jelenlegi  igazgatója, 
pályázati kiírás nélkül újabb öt 

Huszonkilenc napirendi ponttal tartotta meg elsõ ülését az új közgyûlés

Jövõre az egész városban bevezetik  
a szelektív hulladékgyûjtést
Szigorú bírságot kell fizetniük azoknak a lakosoknak, 
akik a csapadékvizet a szennyvízcsatornába irányít-
ják, jövõre az egész városra kiterjesztik a szelektív 
hulladékgyûjtést, a KLIK vagyonkezelésébe adják a II. 
Lajos iskola épületét, ide költözik majd a Pest megyei 
és az érdi Pedagógia Szakszolgálat – egyebek között 
errõl is döntés született az érdi közgyûlés novemberi 
ülésén. Szûcs Gábor bejelentette: az MSZP-DK-Együtt 
képviselõi frakciót alakítottak.  

évre  szóló  megbízatást  kapjon 
az  Érdi  Kós  Károly  Szakképző 
Iskola  magasabb  vezetői  teen‑
dőinek  ellátására.  Egyhangúlag 
döntöttek  arról  is,  hogy  az  ön‑
kormányzat az egykori II. Lajos 
iskola  épületét  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központ 
vagyonkezelésébe adja, ahol ha‑
marosan a Pest megyei és az ér‑
di Pedagógiai Szakszolgálat  fog 
mûködni.  A baloldali  frakció 
szerint  az  Érd  Városi  Televízió 
nem  tett maradéktalanul  eleget 
közszolgálati  kötelezettségének 
az önkormányzati választás ide‑
jén,  mert  –  ahogy  fogalmaztak 
– „politikai mûsoraiban nem az 
elvárásoknak megfelelően jelení‑
tette meg a város sokszínûségét, 
és  nem  tájékoztatta  kiegyensú‑
lyozottan a lakosságot”, emellett 
hiányolják  a  helyi  televízióból 
azokat  a  politikai  mûsorokat, 
amelyekben  a  város  lakossága 
is  megfogalmazhatná  sokszínû 
véleményét, ezért ők nem támo‑
gatják Fekete Zoltán ügyvezetői 
megbízatásának  meghosszab‑
bítását.  A közgyûlés  többsége 
azonban elfogadta, hogy az Érdi 
Városi  Televízió  és  Kulturális 
Nonprofit  Kft.  jelenlegi  ügyve‑
zetője  2018.  december  31‑ig  el‑
lássa ezt a feladatot. 
A képviselők egyhangúlag el‑

fogadták,  hogy  az  önkormány‑
zat  együttmûködési megállapo‑
dást  kössön  a  görög,  a  horvát, 
a  lengyel,  a  német,  a  roma,  a 
román  és  a  szerb  nemzetiségi 
önkormányzattal,  és elfogadták 
a Központi Ügyelet 2013. évi te‑
vékenységéről szóló – korábban 
visszautasított  –  beszámolóját, 
mert mint  elhangzott,  lényeges 
javulást  tapasztaltak  a  szolgál‑
tatásukban. 

(A közgyûlés  további  téma-
köreiről  beszámoló  a  következő 
oldalon olvasható)  
  Bálint Edit

A képviselõk is készen állnak, kezdõdhet a tanácskozás
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Fektess be a nyugdíjadba! cím-
mel rendezett előadást novem-
ber 17-én az Érd és Környéke 
Ipartestület, azzal a céllal, hogy a 
helyi vállalkozókat megismertes-
se a nyugdíj-kiegészítési lehető-
ségekkel. A téma aktuális: egyre 
többet hallhatunk, olvashatunk 
arról, hogy nem elég az állami 
nyugdíjrendszerre támaszkod-
nunk, magunknak is érdemes be-
fektetnünk idős éveinkre – főleg, 
ha igen alacsony nyugdíjjárulékot 
fizet utánunk a munkáltatónk, 
illetve vállalkozóként saját ma-
gunk. 

– Az a tapasztalatom, hogy 
azok az iparos társaim, akik pár 
éve nyugdíjba vonultak, most 
nehéz helyzetben vannak, hi-
szen járulékaikat a minimálbér 
után fizették, így jelentősen ala-

csonyabb a nyugdíjuk, mint a 
közalkalmazottaknak, vagy mint 
akik nagyobb cégeknél dolgoz-
tak. Sajnos, a vállalkozónak ah-
hoz, hogy versenyképes legyen, 
olcsón kell dolgoznia, ezt pedig 
úgy tudja elérni, hogy kevesebb 
járulékot, adót fizet, magának ke-
vesebb kivétet biztosít. Így fenn-
maradhat ugyan a vállalkozása, 
ám amikor eléri az inaktív idősza-
kot, ez a politika visszaüt – mond-
ta lapunknak Csóli Csaba, az Érdi 
Ipartestület ügyvezető igazgatója, 
az előadás szervezője. 

– A fiatalokban valószínûleg 
még nem tudatosult az, hogy 
előbb-utóbb ők is nyugdíjasok 
lesznek, és természetesen egyéb 
élethelyzetekre fókuszálnak: ott-
honteremtésre, családalapításra. 
Azoknak viszont, akik tíz vagy 

húsz évre vannak a nyugdíjtól, 
már fontos, hogy odafigyel-
jenek erre. Ez az egy-két évti-
zed még elég lehet arra, hogy 
összegyûjtsenek annyi pénzt, 
illetve megtakarítást, hogy nyu-
godtan nézzenek nyugdíjas éveik 
elé – hangsúlyozta Csóli Csaba.

Orbán Balázs, az MPI Global 
Vállalatmenedzsment és Pénzügyi 
Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója, a 
rendezvény előadója lapunknak 
úgy fogalmazott: minél közelebb 
van valaki a nyugdíjkorhatárhoz, 
annál hátrányosabb helyzetben 
van; az idősödő generációnak 
kevesebb idő áll rendelkezésére, 
tehát vagy többet fizet be, vagy 
kockázatosabb eszközökbe fek-
tet. Orbán Balázs kérdésünkre azt 
is elmondta: cégük többek közt 
nyugdíjtervezéssel foglalkozik, 
amit egyénre szabva végeznek. 
Ezt a szolgáltatást ingyen nyújt-
ják a hozzájuk fordulóknak. 

– Tapasztalataink szerint na-
gyon kevesen készülnek tudato-
san a nyugdíjas éveikre, annak 
ellenére, hogy ezt megtehetnék 
– mondta a szakember, akivel 
az előadás előtt beszélgettünk. 
Az érdi rendezvényen részt vevő 
vállalkozók száma is alátámasz-
totta ezt az állítást, hiszen alig 
néhányan jöttek el a beszélge-

Városunk ipari övezetében ta-
valy decemberben adták át a 
GIA FORM Kft. új üzemcsar-
nokát. A több mint háromezer 
négyzetméteres, többszintes, 
korszerû üzemcsarnok – mint 
arról az Érdi Újság 2014. ok-
tóber 23.-iki számában beszá-
moltunk – az Új Széchenyi terv 
keretében, az Európai Unió 
támogatásával és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával valósult meg. 
A cég mûanyag fröccsöntéssel, 
CNC forgácsolással és szer-
számkészítéssel foglalkozik. 
Már eddig is érdinek tudnak 
itt munkát biztosítani, az új 
üzem megépítésével új mun-
kahelyek is létesültek. Noha a 
GIA FORM Kft. idén egyedüli-

ként pályázott erre a kitünte-
tésre, a bíráló bizottság (amely-
nek tagjai a polgármester, a 
Városfejlesztési, Üzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság 
elnöke, az Oktatási és Mûv-
elődési Bizottság elnöke, a Pest 
Megyei Építész Kamara elnöke, 
felkért építészeti oktató illetve 
más szaktekintély és a városi 
főépítész) úgy döntött, hogy a 
felhívásra benyújtott pályázatot 
Érdi Építészeti Nívódíjjal ismeri 
el. A nívódíj odaítélésének egy-
hangú támogatása jelzi, hogy 
a város a díj adományozásával 
is elismeri a tervezői munka 
színvonalát, és a bíráló bizott-
ság tagjai azt is üdvözölték, 
hogy Érden ilyen, építészeti és 
belsőépítészeti megjelenésében 

egyaránt kiemelkedő, helyi vál-
lalkozó által épített üzemcsar-
nok létesült. A beruházás példa-
mutató az építtető igényessége, 
és a létrehozott munkahelyek 
színvonala szempontjából is. 

A díjátadást követően kezd-
te el döntéshozó munkáját a 
múlt hónapban megalakult érdi 
közgyûlés, amelyben két frakció 
mûködik. Egyik a Fidesz-KDNP 
12 egyéni képviselővel, a mási-
kat az MSZP-DK-Együtt balol-
dali pártszövetség három listá-
ról bejutott képviselője alkotja. 
Pulai Edina, a Jobbik képviselő-
je napirend előtt azért kért szót, 
hogy elhatárolódjon a budapes-
ti hétfői tüntetésen elhangzott 
„obszcén és nemzetgyûlölő” 
hangoktól, és a tüntetők rend-
bontásától. Szûcs Gábor (MSZP) 
erre reagálva kijelentette, nem 
hiszi, hogy a városi ülésen helye 
lenne az országos pártpolitikai 
vélemények ütköztetésének. 
Az önkormányzat Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatának tár-
gyalásakor a közgyûléstől szót 
kért – és meg is kapta – Németh 
Antal, aki érdeklődőként rend-
szeres látogatója a városi ülé-
seknek. Azt kifogásolta, hogy 

az újraalkotott, elfogadásra elő-
terjesztett SZMSZ rendeletből 
kimaradtak a részönkormány-
zatok, pedig a települési ön-
kormányzatoknak fontos szere-
pük volt a lakossággal történő 
közvetlen kapcsolattartásban. 
Általuk könnyen eljutottak az 
információk a lakosokhoz és 
még a döntések meghozatala 
előtt véleményt alkothattak az 
őket közvetlenül érintő ügyek-
ben, és arra kérte a közgyûlést, 
kezdeményezzék azt a módo-
sítást, amely lehetővé teszi, 
hogy ismét felálljanak a tele-
pülési részönkormányzatok. T. 
Mészáros András polgármester 
válaszában azt valószínûsítette, 
hogy oda nem figyelés okán ma-
radhatott ki a részönkormányza-
tok megalakítása az önkormány-
zati törvényből. Egyébként az 
egész országban egyedül Érden 
mûködött igazán példamutató-
an a részönkormányzatokkal ki-
bővített döntéshozatal. Ígéretet 
tett arra, hogy a jövőben kezde-
ményezni fogják az idevonatko-
zó törvény módosítását.

A nyílt tárgyalás utolsó napi-
rendi pontja „egyebek” címszó 
alatt lehetővé teszi, hogy a kép-

viselők öt percben ismertessék 
azokat a várost, illetve válasz-
tókerületeiket érintő problémá-
kat, amelyek nem kerültek szó-
ba a tanácskozáson. Dr. Veres 
Judit emlékeztette képviselőtár-
sait, hogy november 11-e volt 
a kiragasztott választási plaká-
tok eltüntetésének végső határ-
ideje. Kérte, hogy akinek még 
van teendője e téren, sürgősen 
lásson hozzá, mert a plakátok-
nak már nincs üzenetértékük, 
csak csúfítják a várost! Bács 
István alpolgármester bejelen-
tette: a következő ülésre ké-
szítenek egy kimutatást arról, 
mekkora összeget fordítottak a 
választási plakátok eltávolításá-
ra. A csatornázás befejezéséhez 
szükséges átemelőket illetően a 
polgármester arról tájékoztatta 
a közgyûlést, hogy a három hó-
nap csúszást az okozta: három-
szor kellett meghosszabbítani 
a beadási határidőt az érintett 
lakosság részére, így csak a 
közelmúltban derült ki, ponto-
san hány átemelőre van igény. 
Egyetértett azzal a felvetéssel, 
hogy erről a lakosságot levélben 
is tájékoztatni kell. 

 Bálint Edit

Ami a közgyûlés novemberi ülésérõl szóló beszámolóból kimaradt

Nívódíj, részönkormányzatok, átemelõk
A közgyûlés novemberi ülésének napirendje elõtt T. 
Mészáros András átadta az Érdi Építészeti Nívódíjat, 
amit ebben az esztendõben a GIA FORM Kft. Érden 
megvalósult fröccsöntõ új üzemcsarnokának tervéért 
és kivitelezéséért ítélt oda a bíráló bizottság. A terve-
ket a Triartstudio Kft. építészmérnökei: Berta Péter és 
Rácz Attila készítették, az építtetõ pedig Gaszt Attila, a 
kft. ügyvezetõ igazgatója volt.    

Elõtakarékossági megoldások érdi vállalkozóknak

Befektetés a nyugdíjas évekre
A nyugdíj-elõtakarékosságról tartottak elõadást múlt 
hétfõn az Érdi Ipartestület székházában. A rendezvény-
re kevesen jöttek el, pedig ez a téma a vállalkozókat 
bizonyosan érinti, hiszen járulékaikat a minimálbér 
után fizetik, így igen alacsony nyugdíjra számíthatnak 
– hangsúlyozta Csóli Csaba, az ipartestület ügyvezetõ 
igazgatója, aki úgy látja: fõleg azoknak érdemes már 
most gondolni inaktív éveikre, akiket tíz-húsz év vá-
laszt el a nyugdíjtól.

tésre – ennek oka lehet az is, 
hogy korai időpontban, délután 3 
órakor kezdődött, amikor a vállal-
kozók még javában dolgoznak… 
A jelenlévők többsége ráadásul 
már nyugdíjas volt; mint az egyik 
hatvannyolc esztendős vállalkozó 
elmondta, a nyugdíja ötvennégy-
ezer forint, úgyhogy még dolgoz-
nia kell, fuvarozást vállal. Bizony, 
korábban ő sem gondolta, hogy 
szüksége lehet valaha nyugdíj-
kiegészítésre…

– Mivel a nyugdíj-előtaka-
rékosság nem feltétele a napi 
mûködésüknek, a vállalkozók 
közömbösek e kérdés iránt, pe-
dig érdemes elgondolkodniuk 
e lehetőségen. Talán nem tud-
ják, hogy a nyugdíjkötvények, 
-biztosítások után húsz százalék 
szja-kedvezmény jár az állampol-

gároknak, ráadásul a vállalkozók 
(amennyiben cégük van) költség-
ként is elszámolhatják a befizeté-
seket – tette hozzá Orbán Balázs, 
aki konkrét példát is mondott: 
általában úgy lehet kalkulálni, 
hogy húsz év alatt a befizetett 
tőke megduplázódik (öt százalé-
kos kamatszint mellett). Ha tehát 
valaki évi 100 ezer forintot fordít 
nyugdíj-előtakarékosságra, 23 év 
alatt ez az összeg 2,3 millió fo-
rintra rúg majd, és feltehetően 
4,6–5,5 millió forinttal gazdálkod-
hat, mikor nyugdíjba megy. 

Aki többet szeretne tudni e 
témáról, az interneten bővebb 
anyagok állnak rendelkezésére, 
de az ipartestület is szervez to-
vábbi rendezvényeket is a nyug-
díj-előtakarékossággal kapcsolat-
ban. Ádám Katalin

Középpontban a nyugdíj – képünkön Orbán Balázs, az MPI Global Zrt. 
vezérigazgatója és az egyik ipartestületi tag 
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Simó Károly neve nemcsak azért 
csenghet ismerősen az olvasók 
előtt, mert nemrég alpolgármes-
terré választották. Gyakran ta-
lálkozhattunk vele az érdi utcá-
kon, amikor a csatornázást vég-
ző cégek munkáját ellenőrizte, 
illetve a lakossági bejelentések 
alapján vizsgálódott. Lapunk 
számtalan interjút közölt vele, 
mint a csatornatársulat elnök-
helyettesével, ott volt a lakossá-
gi fórumokon, és elektronikus 
hírleveleiben is rendszeresen 
foglalkozott a lakosságot leg-
inkább érdeklő csatornázási 
kérdésekkel, fejleményekkel. 
Ezúttal azonban – mondhatni, 
rendhagyó módon – nem a csa-
tornázással kapcsolatban kér-
deztük őt, hanem mint a város 
új alpolgármesterét.

– Nevét sokan kapcsolják a 
csatornázáshoz; többen azt 
hiszik, mérnök, pedig közgaz-
dász… Ön hogyan definiálná 
saját magát? 

– Érdi hosszútávfutó vagyok, 
többféle értelemben. Egyrészt 
szó szerint, másrészt a városfej-
lesztést illetően is. A nagyobb 
távokat futók tudják, hogy eh-
hez higgadtság, alázat, türelem, 
kitartás és fókuszálás kell. Azt 
gondolom, igaz ez a közéleti 
tevékenységre is. Míg a hosszú-
távfutásban megtett kilométe-
rekben gondolkodik az ember, 
a városfejlesztésben évtizedek-
ben: legalább 20-30 évben előre 
kell gondolkodni. Ezért minden 
mai cselekedetet úgy kell meg-
terveznünk, megtennünk, hogy 

közben nemcsak a jövő év vagy 
a következő választás lebeg a 
szemünk előtt. Erre jó példa a 
csatornázási projekt, ami 2006-
ban indult, de csak jövőre fe-
jeződik majd be, hatása pedig 
évtizedekre szól. 

– Született érdi?
– 1999 óta élek itt a családom-

mal. Korábban saját vállalkozá-
saimmal foglalkoztam, több ezer 
ember munkáltatója voltam. Öt 
éve éltem a városban, amikor 
elkezdtem jobban odafigyelni a 
problémákra, megismerkedni a 
képviselőkkel, azaz bekapcso-
lódtam a helyi közéletbe. 2006-
ban a polgármester úr felkéré-
sére kezdtem foglalkozni olyan 
nagyobb projektekkel, mint pél-
dául a Batthyány-terv kialakítá-
sa, különböző fejlesztési tervek, 
források bevonása. Úgy érzem, 
korábbi – a versenyszférában 
szerzett – tapasztalatom segítsé-
gemre volt munkámban és ab-
ban, hogy Érden is egy másfajta 
szemléletet tudtunk behozni a 
közéletbe. 

– Azzal, hogy alpolgármes-
terré választották, mi változott, 
változik a feladatkörét illetően?

– A csatornázást minden-
képp be kell fejezni, a projekttel 
kapcsolatos feladatokat tehát 
továbbra is ellátom. Örömmel 
látom, hogy ma már egy fiatal, 
nagy tapasztalattal és tudással 
rendelkező szakembergárda 
dolgozik az érdi hivatalban, 
akik képesek összetett és nagy 
értékű projekteket végigvinni. 

Őket szeretném segíteni azzal, 
hogy elhárítom az akadályokat 
a sikeres munkájuk elől, és köz-
vetítem a helyi társadalom elvá-
rásait feléjük. 

– Fontosnak tartja a civil kez-
deményezéseket és a civil szer-
vezetek helyzetének erősítését?

– Talán furcsán hangzik an-
nak a szájából, aki eddig csator-
názással, vízelvezetéssel, asz-
faltozással foglalkozott, de úgy 
gondolom: egy város nemcsak 
betonból és kőből áll. Az a cél, 
hogy az emberek otthonuknak 
érezzék a várost. Jól érezzék 
magukat itt, és ehhez kisebb-
nagyobb közösségekre van 
szükség. Lehet ez egy kismama 
klub, sportkör vagy nyugdíjas 
klub. Ezeket a csoportokat tá-
mogatni kell, akár személyes 
részvétellel, akár anyagiakkal 
vagy odafigyeléssel. Egy város 
attól lesz működőképes, hogy 
vannak olyan kis közösségei, 
ahol az emberek jól érzik ma-
gukat.

– Van még olyan terület, ami 
közel áll a szívéhez?

– Szeretnék kiemelten foglal-
kozni a választókerületem prob-
lémáival. Van olyan lakos, aki 
mint alpolgármestert aggódva 
keresett meg. Megnyugtattam, 
hogy elsősorban önkormányza-
ti képviselő vagyok, így a ke-
rület gondjaira odafigyelek, és 
örömmel veszem, ha megkeres-
nek problémáikkal az ott élők. 
Megbeszéltük, hogy ha azon-
nal nem veszem fel a telefont, 

az lehet, hogy azért van, mert 
éppen a város érdekében alpol-
gármesterként tárgyalok, vagy 
éppen megbeszélésen vagyok 
egy közfoglalkoztatással kap-
csolatos ügyben. Később min-
denképpen tudunk beszélni, de 
a legjobb, ha írásban, e-mailben 
keresnek meg. Ami a kerület 
problémáit illeti: vegyük példá-
ul a Batthyány iskolát, amely 
átépítésre szorul. Mindent meg-
teszek azért – nemcsak mint 
képviselő, hanem mint alpol-
gármester is –, hogy ez az intéz-
mény megújulhasson. Ez városi 
érdek, hisz sportiskolaként az 
egész város a beiskolázási kör-
zete. Ezért kiemelt projektként 
kell kezelni, hiszen nemcsak 
egy új iskolaépületre van szük-
ség, hanem ugyanitt középis-
kolai osztályokra is, illetve arra, 
hogy az egész környék (a mel-
lette lévő óvodával együtt) meg-
újuljon. Rendbe kellene tenni a 
Fácán közi lakóteleppel kapcso-
latos jogi kérdéseket is. Érdemes 
megemlíteni: a MÁV előkészí-
ti a Nagyállomás átépítésének 
terveit, és el kell mondanunk, 
hogy mi az, amit a város ré-
széről elvárunk tőlük. Azt már 
közöltük, hogy a korábbi rossz 
tapasztalatokból kiindulva az 
aluljáróban nem szeretnénk lif-
teket látni… Közel áll hozzám a 
vállalkozásfejlesztés is. Ezt egy-
részt a munkahelyteremtés mi-
att tartom fontosnak, másrészt 
úgy gondolom, jó lenne a saját 
magukat foglalkozató, „garázs-
vállalkozásokat” működtető fi-
atalokat megismertetni egymás-
sal, hogy fejlődjön a vállalkozói 
kultúra. Úgy érezem, a humán 
tőke ehhez megvan Érden. Jó 
lenne, ha a fiatalok is látnák: 
nem biztos, hogy Angliában 
vagy Németországban kell ke-
resniük a boldogulást, hiszen 
akár itt, Érden is vállalkozhat-
nak az internet segítségével. 
Oda kell figyelnünk az itt élő 
egyetemistákra is, akik gyakran 
keresnek fel bennünket azzal, 
hogy helyi témákban írnák a 
szakdolgozatukat. Érdemes len-
ne élő kapcsolatokat kiépíteni 
köztük és a vállalkozók között. 
Ezt gyakornoki, illetve mentori 
programokkal lehetne elérni.

Szeretnék még egy dolgot em-
líteni, amit a várospolitika szem-
pontjából nagyon fontosnak 
tartok: a választási kampányok 
véget értek. Most már minden-
kinek dolgoznia kell. Politikai 
kérdésekben természetesen 
másképp gondolkozhatunk, 
mint az ellenzéki képviselők, 
de meg kell győznünk egymást 
arról, hogy a helyi – időnként 
nem könnyű – döntéseket ala-
pos mérlegelés után, felelősen 
mégiscsak itt kell meghozni. Itt 
nem számít a pártpolitika, csak 

Beszélgetés Simó Károly alpolgármesterrel

Tervek, szándékok, elképzelések – és hosszútávfutás
Van, aki a csatornázás kapcsán, mások mint hosszútávfutót ismerik. Sokan azt hi-
szik, mérnök, pedig közgazdász; többen úgy gondolják, született érdi, pedig tizenöt 
esztendeje él városunkban. Simó Károly, városunk új alpolgármestere, aki ezúttal 
terveirõl, a szívéhez közel álló területekrõl beszélt lapunknak – no és egy kicsit 
persze a futásról és a csatornázásról is. 

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

a város hosszú távú érdeke. 
Remélem, ebben számíthatunk 
az ellenzékre is. Javaslom, pró-
báljunk úgy közelíteni egymás-
hoz, hogy ebben ne ellenségek 
legyünk, hanem partnerek.

– Hosszútávfutóként a város-
vezetés sporttal kapcsolatos ter-
veibe mennyire kíván beleszól-
ni? Sokan szorgalmazzák példá-
ul egy futópálya létrehozását…

– Fennáll a dilemma: amíg 
ilyen magas arányban vannak 
földutak Érden, addig előbb 
azok pormentesítésére kell-e 
koncentrálni, vagy inkább kielé-
gíteni a kerékpárosok és futók 
jogos és igen jelentős mérték-
ben megjelenő igényeit? Tavaly 

télen, amikor az érdi futókkal 
szinte a teljes várost megke-
rültük egy nemzetközi futónap 
alkalmával, örömmel láttam, 
hogy az utóbbi években meg-
épült 40 kilométernyi új úton 
milyen sokan bringáznak, ko-
cognak. Azt hiszem, ezen az 
úton kell elindulnunk: legyen 
biztonságos a közlekedés mind 
autóval, mind gyalogosan vagy 
más módon. Az is igaz viszont, 
hogy Érdnek jelenleg nincs 
klasszikus futópályája, jelenleg 
a gáton lehet hosszabbat futni. 
Ha olyan pályázati lehetőség 
merül fel, ahol pont ezt a célt 
támogatják, biztosan oda fogok 
figyelni… 

 Ádám Katalin

Simó Károly: Érdi hosszútávfutó vagyok, többféle értelemben

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2014. december 
1-jétől módosul a Pest Megyei Kormányhivatal kormányabla-
kainak és a járási székhelyek okmányirodáinak ügyfélfogadási 
rendje, a következők szerint:

Hétfő: 7.00 – 17.00
Kedd:   8.00 – 18.00
Szerda: 8.00 – 20.00
Csütörtök: 8.00 – 18.00
Péntek: 8.00 – 16.00

Okmányirodáink és kormányablakaink nyitva tartásáról 
honlapunkon, valamint a http://www.nyilvantarto.hu/ olda-
lon tájékozódhatnak.

December 5-én és 6-án újra jönnek a mikulások Érd fõterére! 
Délelõtt 9 órától déli 1 óráig várnak mindenkit, szeretettel.  
Lesz csoki, meg cukorka is, sõt, még krampusz is!

Ismét jönnek a mikulások!

Kínálatunkból:
- glutén-, laktóz-, adalékanyag-mentes és bio élelmiszerek
- paleo termékek, alapanyagok - diabetikus édességek,
   nyers vegán sütemények.

Cím: 2030 Érd, Budai út 22. (Rotunda Üzletház lakótelep felőli oldal)
Telefonszám: +36-30/498-4528 Weboldal: www.akredenc.hu 

Facebook: www.facebook.com/akredenc

Ételallergia, diéta és paleo szaküzlet

Kinyitjuk a Kredenc ajtaját!
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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.  

Kulturális és tudományos 

programok
2014. december 1 – 7.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu 
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre! 
Jegyvásárlás: hétfőtől – pén-
tekig 10-18 óráig, hétvégén 
rendezvénytől függően, a ren-
dezvény 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:

December 2-án, kedden 18 órakor
Többarcú emlékezés
visszapillantás életünkre irodal-
mi alkotásokkal
Vendégeink:
Császár Angela és Szersén 
Gyula színművészek
Az est házigazdája: 
Elmer István író, költő
A programra a belépés ingye-
nes! A műsor összeállítói: 
Elmer István és Szeghalmi 
Elemér 

December 6-án, szombaton 9-12 óráig
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák, játé-
kok cseréje, vására.

Minden vásárlót szeretettel 
várunk!

Mikulásváró 2014.

December 6-án, szombaton 16 órakor
Mikulás Mackóországban
zenés bábjáték az Óperenciás 
Bábszínház előadásában.
Belépő:  1000 Ft, 
Csomagjegy: 700 Ft. 
Minden 14 év alatti gyermek 
csomagot kap a Mikulástól! 
Jegyek elővételben  december 1-ig 
kaphatók a művelődési köz-
pont pénztárában.

December 6-án, szombaton 18 órakor
Az újjászületés lélektana
Müller Péter estje 
Beszélgetés az író októberben 
megjelenő „Halhatatlan szere-
lem” című könyvéről. 
A belépőjegy 2500 Ft,  
megvásárolható a művelődési 
központ jegypénztárában  
hétköznapokon 10-18 óra  közt,  
a DomiTours irodákban, és az 
Interticketnél.

Előzetes:

Színházbérlet 2014. Ősz 
felhívjuk figyelmüket a decem-
beri időpont- és műsorválto-
zásra!  
 
December 14-én, vasárnap 15 órakor 
Ron Aldrige 
Csak kétszer vagy fiatal 
vígjáték
Fordította: Hamvai Kornél
Szereplők: Hűvösvölgyi Ildikó, 
Mikó István, Nagy Gábor, 
Egri Márta, Nyírő Bea, Boros 
Zoltán, Tébi Márta 
Díszlet, jelmez: Theatrum 
Maximus. A rendező munka-
társa: Szabó Anikó
Rendező: Bodrogi Gyula Kos-
suth-díjas, Kiváló-és Érdemes 
Művész, Jászai Mari-díjas
 
December 29-én, hétfőn 18 órakor 
a kaktusz virága 
zenés komédia Nádas Gábor 
– Szenes Iván slágereivel
Szereposztás: 
Hujber Ferenc, Xantus Barbara, 
Bugár Anna, Harmath Imre, 

Schlanger András, Sándor Péter 
Vokál/táncosok: Görgényi 
Fruzsina, Gere Orsolya,
Élőben kísér a Chameleon Jazz 
Band.
Belépőjegy: 3200 Ft. 
 
Jegyek elővételben kaphatók 
a művelődési központ jegy-
pénztárában hétköznapokon 
10-18 óráig. és a Domi Tours 
Irodájában ( Budai  út 24.)

Klubok foglalkozásai:

Ingyenes meridián torna
Ingyenes gyakorló klub
hétfőnként 9 órakor!
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Kiállítás: 

A kamarateremben
Színes világ
a Szigetszentmiklósi Alkotói 
Kör Közhasznú Egyesület kiál-
lítása. Megtekinthető december 
5-ig.

Az előtéri kiállítótérben
Manó világ varázsa 
Gombor József és Szép Adrien
a két felnőtt „nagy gyerek”, kik 
mesében élik furcsa életüket.
Megtekinthető: egész december 
hónapban.

A fotógalériában
Érd képeken fotókiállítás
Érd a Duna-Art Fotóklub tagjai-
nak szemével
Megtekinthető: egész decemberben, 
hétköznapokon 10-19 óra között.

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

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás
Keddtől – vasárnapig 
10.00 – 18.00

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói.
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
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,- 

Kész rendezvény 
december 1. (hétfő) 18,00 óra
Dancs Rózsa erdélyi szárma-
zású, Torontóban élő írónő: 
Pokoljárás- sorsok az egykori 
romániai abortusztörvény 
idején című könyvének bemu-
tatója

Könyv bemutató 
December 4. (csütörtök) 17,00
Margittai Gábor (író, szer-
kesztő): A Szamár-sziget szel-
lemkatonái –  A nagy háború 
eltitkolt halálmarsa című 
kötetének bemutatása és a 
szerző előadása
A kötetet méltatja: Dr. Kubas-
sek János, a Magyar Földrajzi 
Múzeum igazgatója
A kötet a helyszínen megvásá-
rolható!
A belépés díjtalan!

 

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

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

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

A felnőttkönyvtár programja 
December 3. (szerda) 17 óra

Könyvbemutató – Büki Attila: 
Csavarvonal. Versek és versfor-
dítások
A könyvet bemutatja és az író-
val beszélget Dr. Gyurák Ferenc 
irodalomtörténész 
Közreműködik: Kubik Anna, 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas  
színművész, érdemes művész.

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:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h

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

06 23-360-143

Arnóti András
képzőművész kiállítása

Érdtől az óceánig
címmel

Megtekinthető:  
december 13-ig

Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h

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

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

A négy adventi vasárnapon 
gyertyagyújtásra várunk min-
denkit a Városközpontban a 
Sétányon felállított Betlehem-
nél és adventi koszorúnál. 

November 30-án vasárnap  
15 órakor

Vendégünk:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  

polgármester,
TÓTH TAMÁS  
alpolgármester

ERDÉLYI TAKÁCS ISTVÁN 
református lelkész
SZABÓ MIHÁLY  

görög katolikus parókus
Betlehemest mutatnak be a 

KINCSES ÓVODA  
ÓFALUSI 

TAGÓVODA ÓVODÁSAI
Karácsonyi énekek  

hangzanak el  
VARGA BERTA és  

a SZIRMOK NÕI KAR  
előadásában.

December 7-én vasárnap 
15.00 órakor
Vendégünk:

SIMÓ KÁROLY  
alpolgármester

ANTUNOVITS ANTAL  
önkormányzati képviselő
DR. LITERÁTY ZOLTÁN  

református lelkész
Közremûködnek  

F. NAGY ERIKA SZÍNÉSZNÕ,
ROZMARING NÉMET 
NEMZETISÉGI KÓRUS

December 14-én vasárnap 
15.00 órakor
Vendégünk:

DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyûlési képviselő

HAJDÚ FERENC  
katolikus plébános
LABOSSA PÉTER  

evangélikus lelkész
Közremûködnek:

 az ÉRDI GENERÁCIÓK 
–DEÁK MIHÁLY, 

PETRÁS MÁTYÁS, DEÁK 
BALÁZS, az ÚJVÁROSI 

JÉZUS SZÍVE TEMPLOM 
ZENEI EGYÜTTESE,

December 21-én vasárnap 
15.00 órakor
Vendégünk:

DR. BÁCS ISTVÁN  
alpolgármester,

MOJZER GYÖRGY  
katolikus plébános és

FÓRIZS GYULA ZSOLT  
baptista lelkipásztor

Közremûködnek: 
BOGNÁR ANNA  

SZÍNMÛVÉSZNÕ,
 a BUKOVINAI SZÉKELY 

NÉPDALKÖR

A programban adventi mû-
sorok hangzanak el, egyházi 
képviselők osztják meg az ün-
neppel kapcsolatos gondolata-
ikat és a város vezetőivel kö-
zösen gyújtják meg a gyertyát. 
Forralt borral, meleg teával, 
bejglivel várjuk a résztvevőket.

Adventi gyertyagyújtás  
a Városközpontban

Helyszín: Festal étterem, Érd, Dávid u. 4.
Vendég: Bolgár György újságíró, Klubrádió

Téma: Aktuálpolitika, a magyar kultúra

a mai magyar társadalomban

2014. december 4., 19:00
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december 1. hétfő
8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:15 Mozgás sportmagazin
9:45 Aggódunk érted… 

Inzulinpumpa kezelés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
11:15 Ízőrzők 18.
11:40 Fény-Kép kulturális magazin
16:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:45 Óceániai csavargások 4/2. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

17:15 Mozgás sportmagazin
17:45 Fény-Kép kulturális magazin
18:15 Erzsébet-út 1.rész 

Magyarországi programajánló 45’
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – SPONO Notwill
21:00 Erzsébet-út 1.rész 

Magyarországi programajánló 45’
21:45 Híradó ism.
22:00 Szibéria 17/4. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

22:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:45 Híradó ism.

december 2. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted… 

Inzulinpumpa kezelés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:30 Mozgás sportmagazin
10:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:15 Kézilabda mérkőzés ism. SPONO Notwill – Érd
11:45 Erzsébet-út 1.rész 

Magyarországi programajánló 45’
16:00 Híradó
16:15 Fény-Kép kulturális magazin
16:45 Óceániai csavargások 4/2. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/84. 
18:30 Ízőrzők 19.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Csillag a máglyán  

színes, magyar játékfilm, 1979 96’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Ádám Ottó 
író: Sütő András 
szereplő(k):  
Huszti Péter  
Sztankay István 

21:10 Híradó ism.
21:25 Bibliai Szabadegyetem 90/84. 
22:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:40 Fény-Kép kulturális magazin
23:10 Szibéria 17/4. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

23:40 Híradó ism.

december 3. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Óceániai csavargások 4/2. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

9:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:30 Aggódunk érted… 

Inzulinpumpa kezelés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-
dalom

11:00 Bibliai Szabadegyetem 90/84. 
12:00 Szibéria 17/4. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

16:15 Híradó
16:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:45 Erzsébet-út 1.rész 

Magyarországi programajánló 45’
17:30 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – SPONO Notwill
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Óceániai csavargások 4/3. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

20:30 Híradó ism.
20:45 Mozgás sportmagazin ism.
21:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:30 Óceániai csavargások 4/3. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

22:00 Larry Semon: A fűrészüzem 
Burleszk

22:25 Erzsébet-út 1.rész 
Magyarországi programajánló 45’

23:10 Híradó ism.

december 4. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Aggódunk érted… 

Inzulinpumpa kezelés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:00 Erzsébet-út 1.rész 

Magyarországi programajánló 45’
10:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
11:15 Larry Semon: A fűrészüzem 

Burleszk
11:40 Fény-Kép Kulturális magazin
12:10 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:05 Híradó
16:20 Mozgás sportmagazin
16:50 Ízőrzők 19.
17:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:35 Óceániai csavargások 4/3. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

18:05 Mozgás sportmagazin

18:35 Larry Semon: A fűrészüzem 
Burleszk

19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Csillag a máglyán  

színes, magyar játékfilm, 1979 96’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Ádám Ottó 
író: Sütő András 
szereplő(k):  
Huszti Péter  
Sztankay István 

21:10 Bibliai Szabadegyetem 90/85. 
22:10 Híradó ism.
22:25 Erzsébet-út 1.rész 

Magyarországi programajánló 45’
23:10 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó ism.

december 5. péntek
8:00 Híradó
8:15 Bibliai Szabadegyetem 90/85. 
9:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:30 Óceániai csavargások 4/3. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

10:00 Szibéria 17/4. rész  
magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

10:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:45 Aggódunk érted… 

Inzulinpumpa kezelés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:25 Fény-kép kulturális magazin
16:05 Híradó 
16:20 Ízőrzők 19.
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Erzsébet-út 1.rész 

Magyarországi programajánló 45’
18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 Pizsama-játék  

színes, magyarul beszélő, amerikai zenés  
vígjáték, 1957 97’  
rendező: Stanley Donen, George Abbott 
szereplő:  
Doris Day 

21:40 Híradó ism.
21:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:10 Erzsébet-út 1.rész 

Magyarországi programajánló 45’
22:55 Mozgás sportmagazin
23:25 Híradó ism.

december 6. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 Szibéria 17/4. rész  
magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

10:30 Ízőrzők 19.
11:00 Kézilabda mérkőzés ism. SPONO Notwill – Érd
15:10 Híradó
15:25 Mozgás sportmagazin
15:55 Óceániai csavargások 4/3. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

16:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:40 Bibliai Szabadegyetem 90/85. 
17:40 Fény-kép kulturális magazin
18:10 Aggódunk érted… 

Főzzünk okosan! 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 50’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
19:30 Larry Semon: Az előadás 

Burleszk
20:00 Aggódunk érted… 

Főzzünk okosan! 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 50’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

20:50 Erzsébet-út 1.rész 
Magyarországi programajánló 45’

21:35 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
ism.

22:05 Larry Semon: Az előadás 
Burleszk

22:35 Pizsama-játék  
színes, magyarul beszélő, amerikai zenés vígjá-
ték, 1957 97’  
rendező: Stanley Donen, George Abbott 
szereplő:  
Doris Day 

december 7. 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 19.
11:25 Bibliai Szabadegyetem 90/85. 
15:05 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:35 Aggódunk érted… 

Főzzünk okosan! 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 50’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:40 Pizsama-játék  

színes, magyarul beszélő, amerikai zenés vígjá-
ték, 1957 97’  
rendező: Stanley Donen, George Abbott 
szereplő:  
Doris Day 

18:20 Csak tükörben – vallási műsor 10’
18:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Erzsébet-út 1.rész 

Magyarországi programajánló 45’
19:45 Szibéria 17/5. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

20:15 Mozgás sportmagazin
20:45 Polgár-társ – vallás, nemzetiség,  

civil társadalom
21:15 Larry Semon: Az előadás 

Burleszk
21:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:15 Fény-Kép kulturális magazin
22:45 Szibéria 17/5. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

2014. december 1 – december 7.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

„Külön köszöntöm azokat, 
akik nem önszántukból jöt-
tek, hanem küldték őket!” 
kezdte – Négyessy Katalin 
gordonkamûvész zenei produk-
cióját követően – verses előadá-
sát Eperjes Károly Kossuth-dí-
jas színmûvész, aki „Az igazat 
mondd, ne csak a valódit!” címû 
rendhagyó irodalmi estjével im-
már több éve járja az országot. 
Célja, hogy versválogatásai se-
gítségével megértesse, hogyan 
segítenek a szavak kifejezni: 
érdemes tartozni valahová, ér-
demes Istenhez fordulva megta-
lálni a békességet, a nyugalmat, 
a csendet, a rendet, a remény-
séget. Ha netalán akadt is olyan 
a nézők soraiban, aki valóban 
azért volt jelen, mert „küldték”, 
pár perc múltán őt is magá-
val ragadta a színmûvész ka-
rizmatikus egyénisége. Minden 
vers egy dráma, csak sûrítve! 
– fogalmazott Eperjes Károly, 
aki az irodalmi zenés est so-
rán a XX. századi Istent kereső 
költők – többek között Babits 
Mihály, Ady Endre, József 
Attila, Pilinszky János, Weöres 
Sándor és mások – Istent kereső 
verseiből mondott el, összesen 
tíz-egynéhányat. Azért „csak” 
ennyit – magyarázta – mert min-
den költemény egy-egy szín-

darab, és mindegyikük többet 
mond, mint az egyszerû, filozo-
fikus versek. Az önálló, zenével 
tarkított est – ha már drámához 
hasonlítható – három „felvo-
násból” áll. Az első a szabad 
akarat, a második a megtérés, a 
harmadik pedig a lét végső ér-
telme alcímet kapta. Nem más 
ez, mint maga az evangélium: 
a szabad akarat a választás le-
hetősége Istentől adatott a meg-
térésre, ha elfogadjuk, és élünk 
a lehetőséggel, elnyerjük az élet 
értelmét. Kétféle létezés van: 
az öntörvényû, ami az egoiz-
mussal egyenlő, vagy az Isten 
törvénye szerinti létezés, Jézus 
követése. Egyedül nem megy, 
mert az egó, az önszeretet ön-
magát is becsapja. „Isten nélkül 
nincs szerelem, csak összefek-
vés. Isten nélkül nincs egység, 
csupán tömeg van” – hangsú-
lyozta Eperjes Károly, aki nem-
csak előadja, hanem ízekre 
bontva elemzi, magyarázza is 
a költők gondolatait, szenvedé-
lyesen, mély meggyőződésből, 
személyes hitéből fakadóan, 
esetenként a Bibliából is idéz-
ve mondja nemcsak a valódit, 
az igazat is. Elárulta, vannak 
olyan Istenes versek, amelyeket 
négy-öt év olvasás után mert 
csak elmondani, de máig akad 
olyan költemény is, amely-
lyel még most sem mer a nagy 
nyilvánosság elé kiállni. József 
Attilát „proletár, kommunista” 
költőnek bélyegezték, de ezt ne 
higgyék el! – figyelmeztetett, s 
később azt is megtudtuk, a köl-
tőnek van olyan verse, amivel 
„becsaptak” minket, mert négy 
sort kihúztak belőle, és minden 
kötetben így, megcsonkítva je-
lent meg. Pedig a legfontosabb 
sorok ezek. Ez „Az Isten itt 
állt a hátam mögött” címû vers, 
amelyből a két indító sor is hi-
ányzik: „Az Isten itt állt a hátam 
mögött, s én megkerültem érte 
a világot.”. Sok kötetben csak 
a folytatással kezdődik, amely 
tulajdonképpen a harmadik sor: 

„Négykézláb másztam. Álló 
Istenem lenézett és nem emelt 
föl engem. Ez a szabadság ad-
ta értenem, hogy lesz még erő 
lábra állni bennem. Úgy segí-
tett, hogy nem segített. Lehetett 
láng, de nem lehetett hamva…” 

József Attila verséből a tékoz-
ló fiú esetére ismert, s ugyan-
erre a következtetésre jutott 
Ady Endre: „Krisztus kereszt 
az erdőn” címû költeményét el-
mondva. Egy bocsánatkérő vers, 
amelyben az egykori gyermek 
megérti, miért süvegelte meg 
apja az erdőszéli keresztet, rá-
döbbentette, hogy a hívő édes-
apa lelke már ott van Istennél. 
Micsoda mélység, s erő lakozik 
Weöres Sándor mindösszesen 
két sorból álló költeményében 
is – mutatott rá a színmûvész 
– amely így szól: „Isten rajtad 
végtelen könny, Isten benned 
végtelen mosoly”. A külsőséges 
kereszténység Isten számára 
fájdalmas, de az ember belső, 
igaz hite mosolyt csal az ar-
cára, mert erre vár. Majd kö-
vetkezett Pilinszky János, akit 
Eperjes Károly „fantasztikus 
Istenes költőnek” nevez, nem 
is talált még tőle egyetlen „nem 
Istenes” verset sem! – közölte, s 
két Sztavrogin versét értelmezi. 
(Sztavrogin elköszön, Sztavrogin 

visszatér) „Unatkozom. Kérem 
a köpenyem. Mielőtt bármit el-
követnek, Gondoljanak a rózsa-
kertre, Vagy még inkább egyet-
len rózsatőre, egyetlen rózsára, 
uraim.” 

Lelki megfordulás kell, hogy 
az ember keresztény legyen! 
Ez a Pinokkió-állapot, a tékoz-
ló fiú állapota – fûzi hozzá a 
színmûvész. A szabad akarat 
azt jelenti: mindent lehet, de 
csak a jót szabad! Mégis, az 
utolsó pillanatig van esélye 
mindenkinek akkor, ha az ige-
nünk igen, a nemünk nem, ha 
a beszédünk egyenes és tiszta. 
Eperjes Károly előadásával igét 
hirdet, prédikálja a költők igéit, 
a magyar irodalom azon ékesen 
csillogó vers-gyöngyszemeiből 
válogatva, amelyekből éppúgy 
kicseng Isten dicsérete, mint az 
igazság és a haza szeretete, de a 
remény is, hogy van megbocsá-
tás van üdvözülés. 

A tékozló fiú, amikor meg-
érkezik, nem azt mondja: 
„Szevasz fater, elszórtam a 
lóvét, bocs, adjál még!”, mert 
akkor csak hazalődörgő, ő vi-
szont megtért. A megtérés pe-
dig az, hogy kincset visz magá-
val, a legszentebb kincset. Mint 
ahogy a betlehemi jászolhoz is 
vittek kincset a három királyok. 

A tékozló fiú tehát megfordult, 
tökéletes bocsánatot kért, és így 
várta, tárt karokkal fogadta őt 
az apja. Ahogyan várja ma is 
valamennyi eltévelyedett, tőle 
messzire került gyermekét az 
Isten. Eperjes Károly rendhagyó 
irodalmi estjei azért megrázóak 
és különlegesek, mert nemcsak 
verset mond, hanem azok mély-
ségeit is keresi, magyarázza, 
értelmezi. Előadásai soha nem 
egyformák, mert vers-repertoár-
ját változtatja és folyamatosan 
érleli-alakítja, ezért gyakran a 
meglepetések, az újdonság ere-
jével is hat. 

A Marianum Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató Iskola torna-
terme zsúfolásig megtelt, hiszen 
a közönség soraiban sokan tud-
ták, kihagyhatatlan ez az él-
mény. Eperjes Károly – ki tudja 
számon tartani hányadik, talán 
a több századik – önálló verses 
előadóestje Érden is magával 
ragadó, megrázó és gondolat-
ébresztő volt. Mint a betlehemi 
királyok: kincsekkel érkezett a 
színmûvész és vele a lágy zenét 
szolgáltató gordonkamûvész 
is, ám ők ezúttal nem tár-
gyi értékekkel jöttek, hanem 
gyönyörûséges szellemi kin-
csekkel ajándékozták meg kö-
zönségüket.  Bálint Edit

Eperjes Károly és Négyessy Katalin elõadóestje 

Mindent lehet, de csak a jót szabad!
Eperjes Károly színmûvész évek óta hirdeti a költõk igéit, a magyar irodalom olyan 
ékesen csillogó vers-gyöngyszemeibõl válogatva, amelyekbõl éppúgy kicseng Isten 
dicsérete, mint az igazság és a haza szeretete, de a remény is, hogy van megbo-
csátás, van üdvözülés. A Kossuth-díjas színmûvész „Az igazat mondd, ne csak a 
valódit!” címû összeállítása az érdi közönséget is magával ragadta. A XX. századi 
Istent keresõ költõk verseibõl font, rendhagyó irodalmi zenés estet november 20-án 
a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola kulturális programsorozatában 
láthatta az érdi közönség.

Eperjes Károly színmûvész és Négyessy katalin gordonkamûvész elõadóestje különleges élményt nyújtott az érdi 
közönségnek

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Eperjes Károly számára az Isten
keresõ versek szentek – vannak 
köztük, amelyeket évekig érlelt 
magában, míg közönség elé mert 
állni velük.

A Marianum iskola tornaterme zsúfolásig megtelt, hisz jól sejtették,  
a humorral átszõtt versmagyarázatok komoly mondanivalót közvetítenek. 
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1997 óta világszerte november 
12-én ünnepelik a szociális 
munka napját; hazánkban is 
több mint tíz esztendeje mél-
tatják ezen a napon a másokért 
tevékenykedőket. A szakmabeli 
elismerések, köszönetnyilvání-
tások és a közös ünneplés mel-
lett jó alkalom ez arra is, hogy 
felhívják a közvélemény figyel-
mét azokra, akik az elesettekért 
dolgoznak nap mint nap, gyak-
ran nehéz körülmények között, 
távol a rivaldafénytől. 

Talán kevesen tudják, hogy 
a társadalom mintegy harmada 
küzd olyan problémával, ami 
valamilyen szociális gondozást, 
ellátást, kezelést igényel, le-
gyen szó családsegítésről, utcai 
munkáról, fogyatékos fiatalok 
habilitációjáról, vagy akár idő-
sek klubjáról. Érden a Szociális 
Gondozó Központ, illetve tag-
intézményei, a Családsegítő 
Szolgálat, a Módszertani 
Gyermekjóléti Központ, az 
Átmeneti Ellátást Biztosító 

Központ, a Habilitációs 
Központ és az Időseket Ellátó 
Központ látják el ezeket a fel-
adatokat, de a központhoz tar-
tozik a bölcsődei ellátás és a 
gazdasági iroda is. Nem csoda 
tehát, hogy a szociális mun-
ka napjának érdi ünnepségén 
– amit november 18-án tartottak 
– megtelt a Polgárok Háza dísz-
terme a helyi szociális intéz-
mények dolgozóival, illetve a 
meghívott vendégekkel. Köztük 
volt Érd polgármestere, illetve 

A szociális munka napja a Polgárok Házában

Gondoskodás, bölcsõtõl a sírig
Tizenhét esztendeje világszerte megünnepeljük a szociális munka napját. Érden 
a Polgárok Háza dísztermében gyûltek össze a Szociális Gondozó Központ és 
tagintézményeinek dolgozói, hogy együtt töltsenek egy délutánt. A megjelenteket 
T. Mészáros András köszöntötte, hangsúlyozva: a szociális munka megünneplé-
se azért is fontos, mert így fel lehet hívni az emberek figyelmét az e területen 
tevékenykedõk áldozatos munkájára.

Bács István és Simó Károly al-
polgármesterek is.

Az ünneplőket T. Mészáros 
András köszöntötte, hangsú-
lyozva: a szociális munka nap-
jának megünneplése nemcsak 
az ágazatban dolgozók, hanem 
az egész város, a közösség szá-
mára is nagyon fontos, hiszen 
ilyenkor fel lehet hívni az em-
berek figyelmét az e területen 
tevékenykedők áldozatos mun-
kájára.

– Legyen az ember fiatal vagy 
idős, gyermek vagy felnőtt, 
mindannyian rászorulnak, rá-
szorulunk az önök segítségére, 
és ezt a munkát önök helyett 
senki sem végzi el. Szeretném 
mind magam, mind a hivatal és 
az egész város nevében meg-
köszönni munkájukat, nagyon 
sok erőt, egészséget kívánva a 
továbbiakra is – hangsúlyozva 
T. Mészáros András.

Aradszki András országgyûlési 
képviselő, államtitkár levélben 
üdvözölte a résztvevőket és fejez-
te ki köszönetét a szociális szfé-
rában dolgozóknak; mint írta, e 
hivatást ritkán használt, és sajnos 
ritkán megélt szavak jellemzik, 
úgymint önzetlenség, szeretet, 
empátia és hivatástudat.

A politikus levelét Récsei 
Krisztina, a Szociális Gondozó 
Központ vezetője olvasta fel, 
majd köszönetet mondott az 
önkormányzatnak a 2014-es tá-
mogatásokért.

– Új épületeket kaptunk, ré-
gieket újítottunk fel, szolgálta-
tásokat fejlesztettünk és úja-
kat vezettünk be. Szeretném 
a rengeteg támogatást ezúton 
is megköszönni – hangsúlyoz-
ta az intézményvezető, majd 
a Szociális Gondozó Központ 
tagintézményeinek képvise-
lőit köszöntötte, egy Albert 
Schweitzer-idézettel kezdve sza-
vait: “Nem tudom mi a sorsod, 
de egy dolgot tudok: csak azok 
lesznek igazán boldogok, akik 
keresték és megtalálták, hogyan 
lehet másokat szolgálni.”

– A mi munkánk hivatás; 
azt szokták mondani, hogy er-
re születni kell. Megfigyeltem, 
mint régóta a szociális szférá-
ban tevékenykedő szakember, 
hogy ha jelen vagyunk egy tár-
saságban, közösségben, a baj-
ba jutott ember biztos felénk 
fordítja tekintetét, minket keres 
meg először és kér segítséget. 
Támogatjuk és segítjük a rászo-
rulókat, a bajba jutottakat, a tár-
sadalom által kirekesztetteket. 
A Szociális Gondozó Központ 
a bölcsőtől az elmúlásig az 
egész életúton segíteni tudja 
a rászorulókat, ami lehetővé 
teszi, hogy a tagintézmények 
egymást kiegészítve, munkáju-
kat összehangolva, kölcsönös 
megértésben végezhetik mun-
kájukat – hangsúlyozta Récsei 
Krisztina, aki minden tagintéz-
ményt kiemelt, beszélt munká-
juk nehézségeiről, szépségeiről 
is, és virágcsokorral üdvözölte 
az intézmények egy-egy képvi-
selőjét, vezetőjét. 

– A bölcsődében a legkiseb-
bekkel foglalkoznak; kezükben 
van a felnövekvő generáció fej-
lődése. Köszönet illeti az idő-
sek gondozóit is, akik nemcsak 
saját szeretteiktől búcsúznak 
el időnként, hanem azoktól a 
megfáradt, idős emberektől is, 
akik számára talán ők jelen-
tik az utolsó kezet, amely át-
vezeti őket egy más világba. 
A Gyermekjóléti Központ és a 
Családok Átmeneti Otthonának 
dolgozói nehéz éven vannak túl, 
új feladatokkal, elvárásokkal és 
kihívásokkal kellett szembenéz-
niük. Magas színvonalú szolgál-
tatást hoztak létre mindkét egy-
ségben, nemcsak a családokkal 
építve ki szoros kapcsolatot, ha-

nem egymással is megtalálták 
a közös hangot. A Családsegítő 
Szolgálat – melynek magam is 
munkatársa, illetve vezetője vol-
tam – munkája igen összetett; 
én egy rendező-pályaudvaréhoz 
szoktam hasonlítani, hiszen 
sokféle problémával keresnek 
meg minket. A szolgálat min-
dig magas színvonalon nyújtott 
segítséget. Szeretném kiemel-
ni a támogató szolgálat, illetve 
az utcai szociális munkások és 
a hajléktalanellátó csapatának 
munkáját, hiszen ők a legki-
szolgáltatottabbakat támogat-
ják. Köszönöm a szenvedély-
betegekkel foglalkozó kollégák 
munkáját, akik a nehézségek, 
bonyodalmak ellenére is helyt 
tudtak állni, átszervezés és át-
rendezés után gördülékenyen 
továbbvitték az intézmény éle-
tét, amiért nagyon hálás vagyok. 
Ide tartozik az ifjúságvédelem 
is, az itt dolgozók halmozot-
tan hátrányos helyzetû fiatalok-
kal foglalkoznak, támogatják 
őket, reményt nyújtanak nekik. 
Köszönet illeti a Habilitációs 
Központ munkatársait is: ők a 
fogyatékkal élő fiatalokkal fog-
lalkoznak, azon munkálkodva, 
hogy örömet szerezzenek ne-
kik akár egy kirándulással, akár 
az általuk készített gyönyörû 
alkotások árusításával, vagy a 
Csengettyûs együttes fellépése-
ivel. Nem utolsó sorban sze-

retnék köszönetet mondani a 
gazdasági irodának és a tag-
intézmények vezetőinek, akik 
segítenek, hogy kitûzött célja-
inkat valóra váltsuk: létrehozni 
egy családias, emberközpontú 
intézmény-komplexumot – zár-
ta szavait Récsei Krisztina.

A rendezvényen fellépett a 
Csengettyûs együttes, majd a 
Bolyki Brothers tagja, Bolyki 
Balázs énekelt a résztvevőknek. 
Mint mondta, édesanyja révén 
– aki a Csengettyûs együttes 
vezetője – ismeri ezt a világot, 
ahol „nincs cintányéros ünnep-
lés és meg kell vívni a minden-
napi harcokat”.

– Ez egy csodavilág, ahol bi-
zony sokszor magányosak a 
harcok; olyan eredmények szü-
letnek, amelyek egy-egy ember-
nek, családnak hatalmas örömet 
jelentenek, de a közösség nem 
tud róla, vagy pedig nem mél-
tányolja az elért sikereket, győ-
zelmeket – jegyezte meg Bolyki 
Balázs, aki két csodálatos dalt 
énekelt el az érdi szociális intéz-
ményekben dolgozóknak.

A szeretetvendégséggel záru-
ló mûsor talán nemcsak örö-
met, hanem erőt is adott részt-
vevőknek – erőt a télhez, azaz 
a sokasodó bajokhoz, a sok 
munkához, amit most is, mint 
mindig, csöndben, áldozatké-
szen végeznek az elesettekért, a 
rászorulókért. Ádám Katalin

A szociális munka napját ünnepelte a Szociális Gondozó Központ és összes tagintézménye a Polgárok Házában
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Az ünnepségen fellépett a sérült fiatalokból álló Csengettyûs együttes is

Az ünnepségen a Bolyki Brothers tagja, Bolyki Balázs is énekelt a részt
vevõknek

A Szociális Gondozó Központ a bölcsõtõl az elmúlásig az egész életúton 
segíteni tudja a rászorulókat – hangsúlyozta Récsei Krisztina intézmény
vezetõ

helyi társadalom
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Ada egészséges életmód iránti el-
kötelezett figyelme a család több 
tagjánál is jelenlevő cukorbeteg-
ség miatt alakult ki, mivel a nagy-
mamájánál és a dédmamájánál is 
diagnosztizálták a diabéteszt. 
Elvileg minden második generá-
ció örökli csak a cukorbetegséget, 
de vannak olyan rizikófaktorok, 
amelyeket kategorikusan próbál 
elkerülni a műsorvezető.

– Túlsúllyal is együtt tud járni a 
diabétesz. Ha az ember oda figyel 
arra, hogy mit eszik, az már egy jó 
irányvonal, de ez persze nem azt 
jelenti hogy biokajákon kellene él-
nünk. Én és a családom is normá-
lis és változatos ételekkel, mozgás-

sal védekezünk, és erősítjük az im-
munrendszerünket – mesélte.

A kétgyermekes anyuka egész 
életét végigkísérte a sport, ugyan-
is saját elmondása szerint min-
denféle edzésre járt már egészen 
pici korától kezdve: úszás, futás, 
ritmikus sportgimnasztika, majd 
a későbbiekben jött a konditerem 
és az aerobik. Édesanyaként gyer-
mekeinek is igyekszik minél több 
sportolási lehetőséget biztosítani.

– Szülőként az a feladatom, hogy 
megpróbáljam őket a rendszeres 
mozgás felé terelni. A fiúk ovis ko-
ruk óta járnak korcsolyára, focira, 
most éppen hokiznak. Valamilyen 

szinten erőszakosnak kell lenni, 
mert egy gyerek nem feltétlenül 
szeret edzésekre járni. Ez nálam is 
sokáig így volt, aztán, amikor már 
nem volt kötelező járnom, marhá-
ra akartam menni. Számomra a lé-
nyeg, hogy pozitív élményeket ke-
ressünk a sportban – mesélte Ada.

Ada fokozottan figyel a téli im-
munerősítésre, hiszen a munkájá-
hoz elengedhetetlen, hogy megfe-
lelő kondícióban lássuk a tévékép-
ernyőn. Viszont a családi élet nagy 
pillanatairól sem akar lemondani.

– Amikor csak tehetem ott 
drukkolok a hoki meccseiken – 
fűzte hozzá Ada.  KSZ

2014. november 26.4

– Tavaly sajnos épp elmaradt, mert 
torokgyulladásom volt és betegen 
nem lehet beadatni, de szerencsé-
re elkerült az influenza! C-vitamint 
viszont nemcsak télen, de nyáron 
is eszem, ilyenkor pedig még 
multivitaminokat is szedek. A tás-
kámban egyébként mindig van 
egy kis segítség torokfájásra, de 
például az orrnedvesítő tengeri 
sós vizet is mindig magamnál hor-
dom megelőzésképpen. Nem sze-
retem, ha nagyon beteg emberek 
mennek el dolgozni úgy, mintha 
mi sem történt volna és nem ér-
dekli őket, hogy megfertőznek 
másokat. Tudom, hogy nagyon 

nehéz megélni, de ne mártírkodjon 
senki, aki beteg, maradjon otthon! 
– vallja Csonka Pici, aki nem tit-
kolja hipochondriáját.

– Ez nálam inkább az odafigye-
lésben merül ki: ha ugyanis tüne-
tet érzékelek, nem teketóriázom, 
lehetőleg még aznap elmegyek or-
voshoz! Ami pedig a többi prakti-
kát illeti: gyakran hordok sálat, ami 
egyébként divatos is, így védem a 
hangszálaim. Arra pedig igyek-
szem odafigyelni az öltözködésnél, 
hogy a hátam sose fázzon, mert az 
nem tesz jót a deréknak. Egy szí-
nésznek folyamatos készenlétben 
kell lennie. Miattam még soha nem 
maradt el előadás. Ha dupla sze-
reposztás van, nyugodtabb va-
gyok, hiszen valaki le tud váltani, 
ha megbetegszem, de ha ez nincs, 
még nagyobb görcs van rajtam, 
mert senki nem tud helyettem 
csak úgy beugrani.  BZS

– Én a C-vitaminra esküszöm. 
Minden nap veszek be belőle. 
Ezen felül multivitaminos gyü-
mölcsleveket és olyan speciális te-
ákat fogyasztok, amik jót tesznek 
a hangszalagoknak. Van egyéb-
ként egy énekesi praktika, amit 
néha én is követek. A feketeretek 
belsejét ki kell kaparni, mézet ten-
ni bele, estére betenni a hűtőbe, 
és reggel elfogyasztani. Az ének-
tanárnőm javaslatára próbálkoz-
tam egy mézes, fokhagymás, cit-
romos recepttel is. Azt a fokhagy-

ma szaga miatt ajánlatosabb volt 
este elfogyasztani, különben 
egész nap kísért volna a különös 
illat. Rengeteg teát iszom télen 
egyébként, és ha mégis elkapok 
valamit, akkor egyfelől ha énekel-
nem kell más technikát alkalma-
zok, jobban artikulálok, másfelől 
pedig sós vízzel inhalálok. 

Olviért a mandulaműtétje előtt 
állandó betegeskedés kínozta.

– Amíg nem vették ki a man-
dulámat, havonta volt tüszős 
mandulagyulladásom. Most már 

szerencsére csak három-négy ha-
vonta kapok el valamilyen kisebb 
betegséget. Ez számomra a ko-
rábbi rendszeres betegeskedés-
hez képest óriási előrelépés – ma-
gyarázta az énekes.  BGY

1. Két teáskanál szárított ka-
kukkfüvet forrázzunk le egy 

csésze vízzel, öt perc után szűrjük 
le. Köhögésre vagy hörghurutra 
kiváló.

2. Két evőkanál szárított hársfa-
virágot forrázzunk le fél liter 

forró vízzel, hagyjuk állni tíz per-
cig. Nátha, köhögés és láz esetén 
naponta többször kortyoljuk.

3. A fokhagyma a kórokozók – 
baktériumok, vírusok és 

gombák – elleni védekezésben 
nyújt segítséget. Bármilyen formá-
ban fogyasztható, de elsősorban 
nyersen ajánlott.

4. A friss, reszelt torma tökéle-
tes orrtisztító. Étkezés után 

fogyasszunk belőle egy kávéska-
nálnyit.

5. A chili gyulladáscsökkentő 
hatású, de tisztítja az orrjára-

tokat, elmulasztja a megfázással 
járó fejfájást is

+1 A borsmentában több mint 
40 gyógyító vegyület rejtő-

zik. Megfázás esetén használjuk 
párologtatásra: csepegtessünk illó-
olaját a szobai párologtatóba.

Itt van például Amanda Seyfried, 
a Nyomorultak színésznője, aki 
saját bevallása szerint könnyen 
megbetegszik. Ő a sok folyadé-
kon és C-vitaminon kívül a 
whiskey-re esküszik, amit megfá-
zás esetén esténként fogyaszt, 
citrommal és mézzel. 

Madonna a vitaminok mellett 
teszi le a voksát, ha betegséggel 
küzd, szerinte a B12 vitamin a leg-
jobb megoldás, ami segít a vérsej-
teknek, hogy több oxigént tudja-
nak szállítani. 

Az énekeseknél természetesen 
nagy kockázata van egy betegség-
nek, hiszen többen is koncerteket 
fújtak már le, mert a hangjuk nem 

volt az igazi. Így tett például Adele 
és Taylor Swift is, ám Fergie-nek 
tuti tippje van, ha az immunrend-
szer védelméről van szó: almaece-
tet iszik egy kis vízben elkeverve.

Jennifer Morrison amerikai szí-
nésznő, az Egyszer volt, hol nem 
volt és a Dr. House egykori sztár-
ja egy különös módszerről szá-
molt be nemrég: múlni nem aka-
ró köhögésétől úgy szabadult 
meg, hogy egy kis káposztát tett 
egy vastag sálba, amit napokig a 
nyaka köré tekerve viselt. Nos, 
nem vagyunk biztosak benne, 
hogy a legkényelmesebb megol-
dás volt, ám köhögése valóban 
szinte azonnal elmúlt. BB

Ada mozgással gyógyul
Az RTL Klub kétgyermekes műsor ve
zetőnője mindig is elkötelezett híve 
volt az egészséges életmódnak. A leg
hatásosabb gyógymód véleménye sze
rint a megelőzésben rejlik, ami külö
nösen hangsúlyos a hideg évszak
ban mind saját, mind gyermekei 
egészsége érdekében.

Berkes Olivér: Fokhagymát csak estére! 
Berkes Olivér a Voiceban tűnt fel, és azóta is számos koncertet ad, 
rendszeres fellépője például az Orfeumnak. Énekesként fontos szá
mára, hogy óvja a torkát. Az őszi időszakban különösen könnyű 
elkapni valamilyen betegséget, így fokozottan figyelnie kell.

Cvitaminnal és meleg sállal 
óvja torkát Csonka András, 
aki nagy gondot fordít az inf
luenza megelőzésére, rend
szeresen jár például oltásra.

Cso  nka Pici sállal és C-vitaminnal védekezik

5 +1 tipp

Sztárok házi praktikái 
megfázás ellen

Híresek és gazdagok, a hétköznapi betegségekre azonban ők 
sem immunisak. Ha beköszönt az influenzaszezon, a külföldi 
sztárok sem bújhatnak el, hiába néznek ki ugyanis fantasztiku
san, a stressz, a kórokozók és a sok munka mindenki szerveze
tét legyengíti. Érdekes megvizsgálni, vajon melyik sztár milyen 
gyógymódra esküszik, ha gyors felépülésre vágyik?
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Amanda 
Seyfried Madonna

Fergie Jennifer Morrison

A téli hónapokban sohasem lehet kizárni, hogy egy ví-
rus által okozott influenzajárvány szenvedőivé válunk. 
Az influenzás megbetegedésekről, a viselkedési szabá-
lyokról, és azokról a szükséges intézkedésekről, amelyek 
segítségével csökkenteni lehet saját megfertőződésünk-
nek, és mások megfertőzésének a kockázatát, nagyon 
sok információnk van. Fontos alapismeret, hogy az em-
berek között az influenzavírus a köhögésnél, tüsszentés-
nél és lélegzésnél távozó nyálcseppecskék útján terjed. 
A fertőzés létrejöhet piszkos felületekkel való érintkezés 
útján (pl. ajtókilincsek, lépcsőkorlátok, munkafelületek, 
telefonhallgatók) vagy kézfogás által is. Különösen ma-
gas a fertőződés kockázata abban az esetben, ha egy zárt 
térben több ember tartózkodik (pl. színházban, koncer-
ten és sporteseményeken, mozikban, tömegközlekedési 
eszközökön vagy kávéházakban). A fertőzés és a fertő-
zési képesség már 24 órán belül kialakulhat, még az el-
ső szimptómák fellépése előtt. Általában a felnőttek 5 na-
pig, a gyermekek pedig 7 napig fertőzők az első tünetek 
megjelenése után. A betegség körülbelül egy hétig tart, 
amennyiben nem lépnek fel komplikációk.

A téli időben gyakran vesszük észre magunkon csak 
az egyszerű náthás megbetegedés kellemetlen tüneteit, 
mint például a rossz közérzet, fejfájás, orrdugulás, ka-
paró torok, orrfolyás.

A téli hónapokra jellemző időnként változékony idő-
járásra főként a gyermekek reagálnak érzékenyen, ezért 
náluk ilyenkor is magas a náthás-hurutos megbetegedé-
sek száma, amire fokozottan kell odafigyelni. 

Szervezetünk védekezőképessége a fertőzésekkel 
szemben ezekben a hónapokban rendkívül alacsony. 
Ennek oka, hogy a természetes forrásból származó vi-
tamintartalékaink folyamatosan kiürülnek, így ellenálló 
képességünk fokozatosan csökken.

A baktériumok, vírusok számára ebben az időszakban 
rendkívül kedvez az iskolai, vagy óvodai közeg, ahol a 
gyerekek hosszabb időt töltenek benn, együtt egy lég-
térben. A legyengült szervezetet ilyenkor támadják meg 
könnyen a kórokozók. A betegség terjedésének másik fő 
oka, hogy a beteg gyerekek nem maradnak otthon, ez-
által társaikat is megfertőzik. Nagyon fontos, hogy ha a 
betegség első jeleinél időben kezeljük a tüneteket, elke-
rülhető a további szövődmények kialakulása.

Mind a felnőttek, mind a gyermekek körében leg-
gyakoribb az egyszerű náthás megbetegedés. Ennek je-
lei az orrfolyás, orrdugulás, esetleg köhécselés. Néhány 
nap múlva az orrváladék sárgás színűvé válik, de ez 
nem feltétlenül baktérium okozta felülfertőződés je-

le, tehát rögtön antibiotikum adása csak emiatt szük-
ségtelen. Orrcsepp, orrkrém, szükség esetén az orrszí-
vás is segít. Ilyen orrtisztító pl. a tengeri sókat tartalma-
zó Aqua Maris orrspray, mely gyógyszertárban kapha-
tó orvostechnikai eszköz. A lázzal, kisebb fejfájással já-
ró tünetek kezelésére láz- és fájdalomcsillapítókat, 12 
éves kor felett pl. gyógyszertárban vény nélkül kapható, 
acetilszalicilsav-tartalmú gyógyszert, Kalmopyrint hasz-
nálhatunk. Fontos, hogy az alsó légúti megbetegedéseket 
leggyakrabban vírusok okozzák, ezáltal a betegség kez-
detben nem igényel antibiotikumkezelést, csak a szövőd-
mények kialakulásának veszélye, ill. a szövődmények ki-
alakulása igényel speciális antibiotikumos kezelést.

Néhány napos pihenéssel, C-vitamin fogyasztásá-
val, esetenként nyákoldóval vagy száraz, kínzó köhögés 
esetén köhögéscsillapítóval is elérhető a gyógyulás. Nem 
szabad türelmetlennek lenni, a hörghurut sosem néhány 
napos betegség.

Abban az esetben, ha a köhögés fokozódik, fulladás 
és/vagy magas láz jelentkezik, mindenképp keressük fel 
háziorvosunkat, ugyanis ez már komolyabb szövődmé-
nyek, vagy akár baktériumfertőzés kialakulását is jelez-
heti. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a gyógyulás 
érdekében célzott antibiotikumkezelést kell alkalmazni. 
Ügyeljünk arra is, hogy sok folyadékot fogyasszunk, hi-
szen a lázas betegnek magasabb a folyadékigénye.

Ha a táplálkozásunkban rendszeres a zöldség- és gyü-
mölcsfogyasztás, a vitamindús és változatos étel, akkor 
szervezetünk ellenállóbb, immunrendszerünk erősebb, 
így megelőzhetjük a betegséget, vagy elérhetjük, hogy az 
gyengébb lefolyású legyen. Az ellenálló képesség rend-
szeres sporttal is fokozható, amelyet a legjobb szabad le-
vegőn végezni. Sokszor a gyakori és kiadós közös séta az 
egész családnak is egészséges program lehet.

� Dr.�Zalai�Károly�
� gyógyszerész

A kockázatokról és mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze 

meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

ITT A TÉL, FOKOZOTT 
A VESZÉLY A MEGFÁZÁSRA
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– Az adventi időszak fontos 
része a lakás csinosítása, ünne-
pi díszbe öltöztetése, de a lelki 
ráhangolódás még fontosabb. 
Ahogy a lakást kitakarítjuk, jó 
lenne, ha ugyanúgy bennünk 
is nagytakarítást végezne az Úr 
– mert mi ezt nem tudjuk meg-
tenni –, hogy az ünnepi készü-
lődést hátráltató dolgok (békét-
lenség, türelmetlenség vagy a 
harag, viszálykodás) elmúljon 

belőlünk – mondta Labossáné 
Kővágó Anita. Mint hozzátette, 
a lelki ráhangolódáshoz főként 
tudatosság kell: így tudunk el-
lenállni az őrületes rohanásnak, 
a zajnak, mindannak, amit kí-
vülről próbálnak ránk erőltetni 
az ünnep előtt.

– Fontos otthon, a családban 
megteremteni a belső hangulatot 
közös énekléssel, igeolvasással, 
imával, beszélgetéssel. Ha csak 

Idén is folytatódik a tavaly el-
indult szép kezdeményezés: 
az egyházak támogatásával, 
a Szociális Gondozó Központ 
szervezésében minden adventi 
hétvégén meleg ebéddel ven-
dégelik meg a rászorulókat. Az 
idei vendéglátás részleteiről 
Vassné Baki Ilona, az Érd-park-
városi Református Gyülekezet 
lelkésze beszélt lapunknak.

– Oszlács Endre, gyülekeze-
tünk egyik tagja látta valahol e 
példát, elhozta nekünk Érdre, 
és a városban mûködő feleke-
zetek összefogásával megvaló-
sítottuk. 2013-ban minden ad-
venti vasárnap megvendégeltük 

a rászorulókat; ennek fedezetét 
a gyülekezetek adományaiból 
teremtettük elő. A Szociális 
Gondozó Központ munkatársai 
támogatták kezdeményezésün-
ket; ők intézkedtek, ha olyan 
nehézsorsú ember jött el az 
ételosztásunkra, aki egyéb te-
kintetben is segítségre szorult. 

Az idei program annyiban vál-
tozott, hogy nem a Mûvelődési 
Központ előtt, hanem a Szociális 
Gondozó Központ udvarában 
(a Központi Kávéház mellett) 
rendezzük meg az ételosztást 
– tette hozzá a református lel-
kész. (Tavaly az adventi gyer-
tyagyújtási ünnepség, illetve az 

ételosztás egy időpontban, egy 
helyszínen zajlott; az idei évben 
az adventi ünnepségre 15 óra-
kor kerül sor a városközpont-
ban felállított betlehemnél.)

A rászorulók megvendége-
lésére tehát november 30-án, 
december 7-én, 14-én és 21-én, 
advent négy vasárnapján ke-
rül sor, 13 és 15 óra között. 
A Szociális Gondozó Központ 
udvarába látogatókat idén sem 
csak meleg étellel, hanem friss 
gyümölccsel, és ami legalább 
ilyen fontos, törődéssel, oda-
figyeléssel, jó szóval várják a 
gyülekezetek tagjai, illetve a 
gondozó központ munkatársai. 

Ahogy tavaly, úgy idén is 
200-250 adag ételt osztanak 
majd szét. Tavaly a négy al-
kalom során előfordult, hogy 
maradt valamennyi a fazékban 
– ezt a hajléktalanszálló, illetve 
a Családsegítő Központ kapta 
meg. A felajánlásoknak köszön-
hetően idén is ennyi adaggal 
lehet majd számolni.

– Továbbra is várunk felaján-
lásokat. Úgy gondolom, mind 
a pénzbeli adományok, mind 
az élelmiszerek, ruhanemûk jól 
jönnek ilyenkor minden gyü-
lekezetben. Az ételosztás szer-
vezésben részt vevő lelkész 
társaimmal beszélgettünk arról 
is, hogy jó lenne ezt a kezde-
ményezést folytatni valamilyen 
módon. Dolgozunk azon, hogy 
az ünnep utáni hétvégéken is 
segíteni tudjuk a rászorulókat – 
akár ételosztással is –, amíg tart 
a hideg idő – tette hozzá Vassné 
Baki Ilona lelkész, aki az Érdi 
Újság olvasóinak figyelmébe 
ajánlott néhány különleges ad-
venti alkalmat is: november 30-
án Bolyki Gospel Kórus lép fel 
a Mûvelődési Központban, az 
Érd-parkvárosi Baptista, illetve 
az Érd-parkvárosi Református 
Gyülekezet szervezésében. 
Dececember 7-én délután gyü-
lekezetükben adventi ifjúsági 
koncertre várjuk az érdeklődő-
ket, 17 órától. 

 Ádám Katalin

Magyarok 
Vására
Advent és Luca nap lévén, eh-
hez a naphoz kapcsolódó lesz a 
mûsor. Délelőtt folyamán a nagy-
tétényi Bartók Béla  Általános 
iskola és az érdi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános iskola  diákjai 
mutatnak be adventi mûsort. 
Felnőtt és gyermek versmondók 
előadásait hallhatjuk. Délután, 
a Bukovinai Székely Népdalkőr, 
a Törökbálinti Hagyományőrző 
Táncegyüttes és a diósdi Dirkó 
és Bandája Népi zenekar szóra-
koztatja a vendégeket.

 A vásár ideje alatt szívesen 
lehetőséget biztosítunk min-
denkinek, aki egy szép énekkel 
vagy verssel emelni kívánja az 
adventi várakozás fényét.

 A nap folyamán lehetőség 
lesz Luca búzát  ültetni és haza 
vinni. 

 Kovács mesterségi bemutató 
és egész napos népi gyermekját-
szótér várja az érdeklődőket.

 Sok hazai kézmûves és terme-
lő kínálja egyedi és jó minőségû 
portékáit. 

 Kürtöskaláccsal, kenyér lán-
gossal, forralt borral, jó zenével 
igazi téli hangulatot varázso-
lunk a Főtérre.

 Szervező:  
Éltető Értékeinkért Egyesület

Kapcsolat:  
magervasar@gmail.com

Horvát közmeghallgatás
Az Érdi Horvát Önkormányzat 

Közmeghallgatást tart 
2014. december 02-án 

(kedden) 18 órától 
a Polgárok Háza Dísztermében 

(2030 Érd, Alsó utca 3.)

Adventi ételosztás négy vasárnapon

Meleg étellel várják a rászorulókat
Az egyházak, illetve a Szociális Gondozó Központ 
szervezésében idén is meleg ebéd vár a rászorulókra 
a négy adventi vasárnapon. A gyülekezetek képviselõi, 
illetve a központ munkatársai november 30-án, de-
cember 7-én, 14-én és 21-én 13 és 15 óra között min-
denkit szívesen látnak a Szociális Gondozó Központ 
udvarán, a Központi Kávéház mellett, ahol nemcsak 
ebéddel, hanem gyümölccsel, egyéb segítséggel is 
várnak minden betérõt.

Adventi ételosztás 2013-ban. A tál étel, pohár tea mellé jutott törõdés, jó 
szó is
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Adventi készülõdés, lélekben is
Pár nap, és kilépünk a borongós õszutóból; megkezdõdik 
az advent, az Úr eljövetelére történõ várakozás – felké-
szülés az ünnepre, nemcsak fizikailag, hanem lélekben 
is. A vásárlás, takarítás nemcsak a pénztárcát, hanem 
az idõnket, energiánkat is lohasztja, fogyasztja; a lelki 
felkészülésre gyakran alig marad idõ, hajlandóság. 
Errõl beszélgettünk Labossáné Kõvágó Anita evan-
gélikus lelkésszel az Érdi Evangélikus Egyházközség 
múlt vasárnapi rendezvényén. A jelenlévõ asszonyok, 
gyerekek adventi koszorút készítettek, Forray Lajosné 
virágkötõ segítségével; a résztvevõket meleg tea, 
sütemény várta, és a szebbnél szebb koszorúk, ajtódí-
szek mellett jutott idõ az áhítatra, beszélgetésre is. 

néhány percet is eltöltünk így 
együtt az adventi estéken, már 
sokat teszünk. Ha csupán sod-
ródunk, egyik tennivalóból ka-
punk a másikba és nem szánunk 
időt a lelki felkészülésre, ka-
rácsonyra kiborulunk. Nekünk, 
háziasszonyoknak kevés időnk 
van ilyenkor, sütünk, főzünk, 
takarítunk, de ezek közben is 
lehet igehirdetést vagy adventi, 
karácsonyi énekeket hallgatni, 
és bevonhatjuk a sütögetésbe a 
gyerekeket is. Ne feledjük azt 
sem, hogy advent, illetve az ün-
nep Jézusról szól – nemcsak a 
kisdedről, hanem a felnőttről, 
a Megváltóról, aki meghalt ér-
tünk. Karácsonykor a királyok 
királyát ünnepeljük – próbáljuk 
ezt elfogadni mi, asszonyok is, 
akik bizonyos mértékig király-
nők vagyunk: szeretünk ural-
kodni, szeretjük, ha a mi aka-
ratunk teljesül. Jó lenne úgy 
készülni az ünnepre, ha a király, 
vagyis az Úrjézus tervei valósul-
nának meg az életünkben, és 
úgy lehetnénk királynők – zárta 
szavait a lelkész. 

Az Érdi Evangélikus Egyház-
község advent idején többféle 
programmal is várja az érdek-
lődőket: most vasárnap délelőtt 
istentisztelettel egybekötött 
szeretetvendégséget tartanak, 
december 7-én délután 4-től a 
Bach kamarazenekar ad hang-
versenyt a templomban, 14-én 
pedig a városi adventi gyertya-
gyújtáson szolgál a gyülekezet. 

 Ádám Katalin

Készülnek az adventi koszorúk, ajtódíszek
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helyi társadalom
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Figyeljünk egymásra!
November végén az éjszakák egyre hidegebbek lesznek, valahol már most 
megjelent a hajnali fagy, nemsokára beköszönt az igazi tél. A hideg idõjárás 
komoly fenyegetést jelent a fedél nélkül élõkre, azonban nem csak õk van-
nak veszélynek kitéve, hanem azok a többnyire idõs, egyedül élõ emberek 
is, akik korukra, egészségi állapotukra, vagyoni helyzetükre tekintettel - vagy 
egyéb körülmények miatt - nem tudják befûteni a lakásukat.  Sajnálatos 
módon minden évben elõfordul olyan haláleset, ami kihûlés következménye 
és ez a legtöbb esetben elkerülhetõ, megelõzhetõ lett volna. Az ilyen esetek 
megelõzése össztársadalmi érdek, az egyes állampolgároknak is fontos szerepe 
van ebben.

A rendõrség kéri a lakosságot, hogy senki ne menjen el a hidegben, a földön 
vagy padon fekvõ ember mellett, illetve, ha tudomásukra jut, hogy a környeze-
tükben valaki fûtetlen lakásban él, akkor értesítsék a hatóságokat a 107, vagy a 
112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. 

Tegyünk együtt azért, hogy senki ne essen a hideg idõ áldozatául! 
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Tájékoztató és tudnivalók 
a 2014. évi, õszi zöld- és biohulladék elszállításáról
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. az önkormányzati rendeletnek megfelelõen 2014. 
november 10. és 2014. december 05. között végzi el az õszi zöld- és biohulladék gyûjtését.

Kérjük, hogy a zöldhulladékot az ingatlan tulajdonosok zsákban helyezzék az ingatlan elé az ütem-
terven feltüntetett idõpontban.

A gyûjtés-szállítás ingyenes, azonban a zsákot az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. Kérjük, 
hogy a zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek el. A zsákot ne kössék be, mert annak tartalmát 
szúrópróbaszerûen ellenõrizzük. Amennyiben idegen anyagot találunk, a zsákokban úgy a teljes 
mennyiség elszállítását megtagadjuk. A zöldhulladékot zsákosan szállítjuk el, s a zsákokat nem adjuk 
vissza.

Fontos: a gyûjtést egy idõben több helyszínen kezdjük meg. Folyamatosan utcáról, utcára haladunk 
és nem tudjuk megoldani a késõn kirakott zsákokért a visszafordulást. Ezért az ütemtervben feltün-
tetett kezdõ napon az egész kijelölt területen, reggel 7 órára kérjük kihelyezni a zsákokat az ingatlan 
elé.

A zöldjárat teljes ideje alatt (2014. november 10-tõl 2014. december 05-ig) a hulladékudvarban (Sas 
utca 2. sz.) - az ÖK. rendeletnek megfelelõen érdi lakossági ügyfeleinktõl a beszállított zöldhulladékot 
korlátozás nélkül átvesszük. 

A gyûjtés ütemterve
2014. december 1.
Kérjük, hogy az itt megjelölt utcák ingatlan tulajdonosai, november 24-én, hétfõn reggel 7 órára 
szíveskedjenek az összegyûjtött zöld hulladékot (zsákokba gyûjtött lomblevél, fûnyesedék, valamint 
kötegelt ágak) az ingatlanuk elé kirakni.   

Ács u. Aggteleki u. Ajnácskõ u. Aknász u. Aradi u. Aradi u. Aszfaltozó u. Asztalos u. Bádogos u. 
Bajcsy-Zs. u. Bakonyi u. Bányász u. Barlang u. Bérc u. Betonozó u. Bihari u. Bikszádi u. Bognár u. 
Borszéki u. Börzsönyi u. Brassói u. Burkoló u. Búvár u. Bükk u. Cserhalmi u. Cserhát u. Csigás u. 
Csillés u. Csiszoló u. Csobánci u. Csókakõ u. Csúcs u. Csurgói u. Daróci u. Darukezelõ u. Debrõi u. 
Detrekõ u. Dévai u. Dévényi u. Drégely u. Egervári u. Esztergályos u. Faragó u. Fátra u. Favágó u. 
Fazekas u. Felvinci u. Fényezõ u. Festõ u. Firtos u. Fogarasi u. Földmérõ u. Földmunkás u. Fraknó u. 
Fûtó u Fuvaros u. Füleki u. Fûrészelõ u. Füzérvári u. Gépész u. Hargitai u. Hegesztõ u. Hegyalja u. 
Iglói u. Írottkõ u. Kalotaszegi út Kárpáti u. Kassai u. Késmárki u. Kolozsvári u. Komáromi u. Komlói 
u. Körmöci u. Korompai u. Korponai u. Kõhalmi u. Kõszegi u. Krasznahorkai u. Kubikos u. Liptói u. 
Lõcsei u. Mátra u. Mecseki u. Murányi u. Naszályi u. Nógrádi u. Orom u. Radnai u. Regéci u. Retyezáti 
u. Rozsnyói u. Salgói u. Selmeci u. Somogyvári u. Somoskõ u. Sóskúti u. Szendrõi u. Szigetvári 
u. Sziklás u. Szirtes u. Szovátai u. Tárnoki u. (a Bajcsy-Zs. U. és a Kolozsvári u. között), Tátra u. 
Temesvári u. Tömösi u. Tordai u. Torockói u. Törcsvári u. Trencséni u. Tusnádi u. Ungvári u. Üveges 
u. Vereckei u. Vihorláti u. Visegrádi u. Vízmosás u. Zengõ u. Zilahi u. Zólyomi u. 

Szamek Zsolt  ügyvezetõ igazgató           
Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.

Felhívás Csuka Zoltán-díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről 
szóló 40/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) értelmében a Csuka Zoltán-díj azoknak 
adományozható, akik a közmûvelődésben, valamint a kulturális élet szervezésében gyakorlati 
tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkásságukkal szolgálták a település 
mûvelődését.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül 
ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefoglalva, a 
javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban kell megtenni. 

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Mûvelődési Bizottsága véleményezi, és a 
Közgyûlés dönt a díjazott személyéről.

A díj a Magyar Kultúra Napján – 2015. január 22-én kerül átadásra.

A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyújtani postán (Polgármesteri Hivatal, Humán 
Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen (Érd, Budai út 8). 

A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 2014. december 1. (hétfő) 1830 óra.

Felhívás Érdi Mûvészeti Díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkományzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 
40/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésének értelmében az Érdi Mûvészeti 
Díj azoknak a személyeknek adományozható, akik a mûvészeti élet valamely területén kiemelke-
dő eredményeket értek el, magas színvonalú tevékenységükkel, alkotásaikkal hozzájárultak Érd 
város hírnevének öregbítéséhez.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül 
ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefoglalva, a 
javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban kell megtenni. 

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Mûvelődési Bizottsága véleményezi, és a 
Közgyûlés dönt a díjazott személyéről.

A díj a Magyar Kultúra Napján – 2015. január 22-én kerül átadásra.

A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyújtani postán (Polgármesteri Hivatal, Humán 
Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen (Érd, Budai út 8). 

A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 2014. december 1. (hétfő) 1830 óra.

Tájékoztató

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

A házhoz menő lomtalanítás rendje a következő:
1.   A szolgáltatás jelenleg szombatra igényelhető. Cégünk célja, hogy a szolgáltatást 

bővítve más napokon is biztosítani tudjuk. Igény esetén hétköznapra már most is 
tudunk vállalni házhoz menő lomtalanítást, de egyelőre még korlátozott számban. 

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

mobil: 06/70-466-6060 (Tesco: 06/23-522-607)
–  e-mail: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu  

honlap: www.eth-erd.hu 
– levélcím: 2030 Érd Sas utca 2.

3. Munkatársunkkal megbeszélheti:
–   milyen jellegû lomhulladékot szeretne elszállíttatni
– milyen mennyiségről van szó
–  egyeztetik, mely dátumra szeretné igényelni a szállítást
– rögzítik az ön elérhetőségeit

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

A megbeszélt időpontban az ingatlan tulajdonosa berakodhatja a megbeszélt 
mennyiségû lomot a gyûjtő jármûbe. 

Fontos: A lomhulladékot csak ingatlanon belül lehet összegyûjteni, amíg a szállító 
autónk megérkezik.

Közterületre, utcára, szelektív hulladék-szigetekhez bármilyen lomot kirakni szigorú-
an tilos és pénzbírsággal büntethető!

Reméljük, új szolgáltatásunk önnek is elnyeri a tetszését és közösen sikerül szebbé, 
tisztábbá tenni városunkat és természeti környezetünket.

Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. sajtószolgálata

Zöldforrás 2013
A Környezetvédõ Egyesület Érd tavaly folyamán nyert pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztérium, 

„Zöldforrás 2013” pályázatán, amelynek célja az Érden nagy számban található, zöld közterületek 

lakosság számára kikapcsolódásra alkalmas hasznosítási lehetõségeinek kiaknázása.

Az ötletet az egyesületnek a Diófa utcában élõ lakosok adták, akik egy az utcában található 

közterületen évek óta próbálnak létrehozni egy olyan közösségi teret, amely sok szorgalommal, 

és belefektetett munkával alkalmassá válhat közösségi tér szerepének betöltésére. Ehhez 2011. év 

folyamán az egyesület is hozzá tudott járulni egy másik pályázat jóvoltából, és a terület mostanra 

megkezdte azt az átalakulást, amelynek eredménye a helyiek reménye szerint egy kicsi, de annál 

szebb parkocska lehet. A kezdeményezés, hogy a közterület közvetlen közelében lakó helyi lako-

sok segítségével próbálja városunk zöld területeinek fejlesztését elõmozdítani a civil szervezet, 

elnyerte a Vidékfejlesztési Minisztérium tetszését, így idén novemberben két közterület szebbé 

tételéhez tudott hozzájárulni az egyesület. 

Az egyik ilyen terület tulajdonképpen már kialakított park, melyet önkormányzat pár hónapja 

adott át a lakosságnak, Óváros területén. A Hõsök tere további szépítése, funkció betöltõ felada-

tának elõmozdítása a helyi óvoda vezetõségével egyeztetve valósult meg. Az itt elültetett cserjék, 

fák, nem csak az óvodába érkezõ gyerekek, de a környéken lakók örömét is fogják remélhetõleg 

szolgálni. A másik terület, amely lakossági igények alapján került kijelölésre, a József téren 

található. Itt a lakosok igénye volt, hogy – ugyan a tér másik felén található kialakított, felszerelt 

játszótér -, a terület másik oldalán lévõ zöld felület funkciót kaphasson. A pályázatból beszerzett 

fák, bokrok segítségével az egyesület tagjai, és a környéken lakók közösen megtették egy hosszú 

folyamat elsõ lépéseit. 

A Környezetvédõ Egyesület Érd ezen megkezdett átalakításokat továbbra is igyekszik támogat-

ni, várja az újabb lakossági kezdeményezéseket, és azon lakosok jelentkezését, akik ebbõl, az 

egyesület mindennapi munkájából szívesen kivennék részüket. Jelentkezni lehet a kornyezetve-

doegyesulet@gmail.com címen. 

információk

Bíró András dedikál
A holokauszt margójára címû közelmúltban megjelent könyvét dedikálja a szerzõ november 28-

án 15–18 óráig a Bíró András (Óperencia) Könyváruházban (Érd, Budai út 24.). A könyvvel Bíró 

András édesapjának állít emléket, aki a második világháború idején egy internálótábor parancs-

nokaként sokat tett a zsidó foglyok megmeneküléséért.
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Régiós ökölvívó csapattalálko-
zóra került sor az elmúlt szom-
baton délután a Kőrösi Csoma 
Sándor általános iskola szom-
szédságában lévő sportcsarnok-
ban, az idén már második alka-
lommal.

A legilletékesebbet, a házigaz-
dát, az Érdi Boksz Klub elnökét, 
Dobrády Csabát kérdeztük, 
avasson be, mit is jelent a régiós 
találkozó? Az új ökölvívó termét 
az ősz elején megnyitó klub el-
nöke a válaszával rávilágított 
arra is, hogy bizony kevés a ver-
senyzési lehetősége napjaink 
bunyósainak. Így és ezért szüle-
tett meg a régió gondolata.

– Több régióra, területre osz-
totta a boksztérképet az országos 
szakszövetség, amivel az volt 
a célja, hogy az adott vonzás-
körzetben sportoló fiúknak és 
lányoknak minél több ringbelé-
pési lehetősége legyen. Az adott 
szakosztályok a saját régiójuk 
versenyein vesznek részt, így 
aztán ahol igény van bunyóra, 
ott kesztyût is húzhatnak a ver-
senyzők. Nem mondom, hogy 
annyi lehetőségük nyílik, mint 
régen, amikor szinte minden 
hétvégére jutott egy verseny, de 
a jót kell nézni. A lényeg, hogy 
meccsrutint szerezzenek a gye-
rekek. Ezzel a versenysorozattal 
életben tudjuk tartani a bokszot 
a mi régiónkban is. Ez az idei 
második, a klubunk által meg-
rendezett csapattalálkozó, s lát-
hatja, érdekli az embereket az 
ökölvívás, mert most is sokan 
jöttek ki, hogy megnézzék a 
Pest megyeiek és a budapestiek 
csapattalálkozóját.

Elnézve a teljes átéléssel és 
nagyobb részben hibátlan moz-
dulatokkal melegítő csapatokat, 

az embernek óhatatlanul is a 
szövetség elnökének, Csötönyi 
Sándornak az „örökzöldje” jut 
az ember eszébe, aki nem egy 
forrónak tûnő bokszprogram 
előtt az alábbi szavakkal csinált 
még nagyobb kedvet a szeretett 
sportágához, a maga stílusában: 
„Kérem, itt ma baltával fogják 
választani a frizurát…”

Ha nem is baltával, de 
kesztyûkkel igen, mert valóban 
kitûnő mérkőzéseket láthattak 
a nézők, akik meglepően sokan 
voltak az Aggtelek utcai sport-
csarnokban. Hiába, a bunyó, az 
ökölvívás örök sport, egyidős 
az emberrel. Mert ki ne akarná 
megvédeni a maga igazát, s ha 
nincs rá más módja, az ökleivel. 
Persze, szabályok közé szorí-
tottan.

Úgy, mint a szombat délutáni 
összecsapáson.

Nézzük, mi történt a szorító-
ban, abban a ringben, amelyet 
a régióba tartozó vecsésiek biz-
tosítottak a rendező érdieknek. 
Két hazai bunyós volt érdekelt 
a párok között. Az egyikük, a 
junior korú Gregor Alexandra 
bemutató-mérkőzést vívott 
az MTK bunyósával, Balogh 
Jeniferrel. Kétség sem férhetett 
hozzá, hogy az érdi lány volt a 
jobb. Õ mutatott érettebb, fel-
nőttesebb bunyót, még akkor is, 
ha csak junior korúként mutatta 
be a tudását az érte nagyon is 
szurkoló érdieknek.

A magabiztos sikere dicsérte 
az edzőjét, Dobrády Csillát is, 
aki – nem nehéz kitalálni – az 
elnök lánya. (Lesz még egy ifjú 
ember ebből a családból, de róla 
majd később…)

A tétre menő meccseken, 
a csapattalálkozón nem sok 

esélye volt a Pest megyei csa-
patnak, mert a fővárosiak 
egyértelmûen jobbak voltak. 
Azonban nem így a +80 kilósok 
között, ahol egy másik juni-
or korú tehetség mutatta meg, 
hogy kitûnő szakmai munka 
folyik az érdiek edzőtermében. 
S akkor most egy gondolat a 
harmadik Dobrádyról: Zsolt, a 
fiatal edző szép karrier előtt 
állhat a magyar ökölvívósport-
ban, ugyanis a Magyar Olimpiai 
Bizottság, a MOB Sportági 
Utánpótlás Vezetője, s nem mel-
lesleg az Érdi Box Klub vezető-
edzője is. Õ kísérte be a ringbe 
azt a fiatalembert, akitől, mint 
elmondta, sokat lehet remélni. 
Csóka Roland ugyanis egyike a 
legjobb érdi bunyósoknak.

Már a melegítés során látni 
lehetett, hogy „rendben van-
nak” a mozdulatai, így aztán 
győzelmi reményekkel várhatta 
az ellenfelét, az ugyancsak az 
MTK-ból érkezett Szabó Pétert. 
Igaz, a pesti fiú csaknem 30 
kilóval(!) volt nehezebb nála, 
de a mozgásából látszott: ezt 
a csatát csak Roland nyerheti. 
Azért is, mert többször mérkőz-
tek már egymással, s a legutób-
bi két győzelem a mosolygós 
érdi srácé lett.

Nem volt ez másként most 
sem, mert a végig támadó, sok 
ütésfajtát bemutató Csóka győ-
zelméhez nem férhetett kétség. 
Megnyerte az első menetet is, 
bár ekkor még volt levegője az 
MTK-s fiúnak. De ki is adott 
magából mindent, vagyis a 
második és a harmadik menet-
ben már az történt a kötelek 
között, amit Roland akart. Sok 
idegeskednivalója nem is volt az 
edzőjének, akinek kis túlzással 
csak annyit kellett mondania a 
tanítványának az eredményhir-
detés után, hogy „gratulálok”.

Ezt meg is tette Zsolt, Roland 
pedig az egyike lehetett a három 
bunyósnak, aki nyerni tudott 
a budapesti régiósok ellen az 
Aggtelek utcában.

Hogy is szokták monda-
ni? Az egyik szemünk sírt, a 
másik nevetett. Sírt azért, mert 
a megye „vastag” vereséget 
szenvedett, 16:8-ra maradt alul 
a fővárosi klubok válogatottjá-
val szemben. A másik viszont 
nagyon is mosolygós volt, mert 
a kötelek közé lépett két érdi 
öklöző, Gregor Alexandra (ő lett 
a legkiemelkedőbb Pest megyei 
utánpótláskorú versenyző is) 
és Csóka Roland olyan mérkő-
zés után lehetett boldog, ami 
azt jelezte, hogy nem telnek 
haszontalanul a napok váro-
sunk egyre népszerûbb ökölví-
vó-klubjában.

Budapest-Pest megye régiós 
csapattalálkozó 16-8.

 Róth Ferenc

Meglepetésre készültek a haza-
iak. Becsvágyukat csak növelte, 
hogy győzelmük esetén akár 
dobogós helyen is zárhatják az 
őszi szezont és ez nagy sikert 
jelentene. Az érdi csapat már 
távolabbra tekintett. Az őszi el-
sőség már rég a tarsolyban, a 
kérdés csak az volt, hány pont 
előnnyel zárja a szezont rivá-
lisai előtt. A vasárnap egy órai 
kezdés sem szegte kedvét az 
érdi szurkolóknak, akik ismét 
szép számmal kisérték el ked-
venceiket az újabb rangadóra.

Az első félidőben inkább a 
küzdelem jellemezte a játékot. 
Egyik csapat sem akart kockáz-
tatni, gondolván egy pont is 
több a semminél. Ebből adódó-
an a kapuk is ritkán forogtak ve-
szélyben, ennek ellenére az 
enyhe mezőnyfölényben játszó 
vendégek Csizmadia Z. révén a 
vezetést is megszerezhették vol-
na, de az érdi csatár fejese kapu 
mellé szállt. A félidő utolsó per-
ceiben felgyorsította a játékot az 
Érd, de ez az idő már kevés volt 
a vezető találat megszerzésére.

A második félidőben mindkét 
csapat nagyobb sebességre kap-
csolt. A vendégek edzője a tá-
madójáték erősítése érdekében 
már a szünetben cserét hajtott 
végre. Ennek hamar meg is lett 
az eredménye, miután tíz perc 
elteltével egy hazai játékos má-
sodik sárga lapja után a kiállítás 
sorsára jutott. Ezt követően a 
vendég érdiek egyre nagyobb 
fölénybe kerültek. Hosszú per-
ceken át ellenfelük át sem lépte 
a térfelét, de a középen vezetett 
érdi támadások rendre elakad-
tak a hazai védőfalon. Hiába 
billent fel a pálya az érdi fö-
lénytől, a vezető gólra szinte 
az utolsó percekig kellett vár-
ni. Brkic D. szögletét a kapu 
előtt tömörülő játékosok mind 

elvétették, így a labda a hosz-
szú oldalon helyezkedő Ebedli 
Z. elé került,aki szépen levette 
majd kilőtte a kapu hosszú ol-
dalát. 0-1.  A  vendég szurkolók 
elkönyvelték az egygólos érdi 
sikert, mikor jött a slusszpoén. 
A 90. percben a hazai kapus 
fejjel mentett a 16-oson kívül, a 
labda a néhány perccel koráb-
ban beállt Héray L. elé került, 
aki mintegy 35 méterről, egy 
nagyszerû lövéssel megszerezte 
csapata második találatát. 0-2.

Az érdi csapat ezzel a győ-
zelemmel fölényesen, 12 pont 
előnnyel a második helyezett 
Tura csapata előtt a bajnoki ta-
bella élén zárta az őszi szezont, 
megalapozva egy sikeres tavaszi 
folytatást, amelynek célja nem 
lehet más, mint a bajnoki cím 
megszerzése.

Nagykőrösi Kinizsi LK – Érdi 
VSE 0-2 (0-0)
Nagykőrös, 200 néző
Vezette: Szalai L.
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Ebedli Z., Csiszár Z., Cservenka 
G. – Kovács B. (Pintér N.) 

Kónya B., Kupi Z. (Brkic D.), 
Csizmadia Z. – Gyurácz B. 
(Héray L.), Obot D.S.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Ebedli Z. 84’, Héray 
L. 90’
Sárga lap: Kónya B., Csiszár Z., 
Kupi Z.

A mérkőzést követően mind-
két edző a megérdemelt érdi 
győzelmet emelte ki.

Limperger Zs. (Érd): 
– Nagyon küzdelmes mérkő-

zésen ellenfelünk igazolta, nem 
véletlenül tagja az élmezőny-
nek. Helyzeteink alapján megér-
demelten szereztük meg a győ-
zelmet. Gratulálok a csapatnak 
és köszönet mindenkinek, akik 
hozzásegítették a csapatot az 
őszi elsőség megszerzéséhez. 
Néhány levezető edzés után 
következik a téli szünet, majd 
január közepén újra edzésbe 
állnak a játékosok, most már a 
bajnoki címért.

Az őszi szezon értékelését a 
vezetőedzővel és a szakosztály-
vezetővel a következő számban 
közöljük.  Harmat Jenő

Nagykõrösi Kinizsi TL – Érdi VSE  0-2 (0-0)

Veretlenül õszi bajnok az Érdi VSE

A zöld mezes érdi csapatnak a Nagykõrös sem tudott megálljt parancsolni

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

A felnőttek között is
December első hetében rendezik meg Kecskeméten az idei fel-
nőtt országos bajnokságot, amelyen lesz érdi bunyós is, nem 
kis örömre és meglepetésre. A 64 kilósok között Krämer Péter,  
a 91 kg-ban pedig Ványi Dávid képviseli az érdi színeket.

Csóka Roland gyõzelemmel segítette Pest megye csapatát

A pofonok délutánja a Kõrösiben

Eredményhirdetés után a szorítóban – kékben a gyõztes, Csóka Roland

Az érdi csapat tagjai – itt pofonok nélkül, mosolyogva

sport

VÁLTSON
A GRÁNIT
BANKRA!

2 hónapos lekötésre most
az éves betéti kamat,
és EBKM 4,50%!

Az ajánlat a Gránit 4,5-es betétre vonatkozik, a tájékoztatás nem teljes körű. A feltüntetett kamatnak feltételei vannak. Amennyiben a feltételek 
nem teljesülnek, az éves betéti kamat és EBKM: 1,00%. A betét részletes feltételeit és kondícióit a vonatkozó Hirdetmény, a Pénzforgalmi 
Szolgáltatásokra-, és a Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, valamint az Üzletszabályzat tartalmazza, amelyek elérhetők 
a Bank honlapján (www.granitbank.hu) és az ügyfélforgalom számára nyitva álló hivatalos helyiségeiben.
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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   

Akciós ár:
8.950 Ft

Listaár: 
17.900 Ft

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

Hűvös napokon kényez-
tesse magát nálunk 
melengető árakon. 
Érvényes: 2014.11.01 és 
2014.12.20 között, kivétel 
péntek és szombat éjszaka.

117 CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

Akciós ár:
3.000 Ft

Listaár: 
6.000 Ft

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

Gerincterápia-nyújtással! 
6.000 Ft értékű, 
3 alkalmas regeneráló 
gerincterápia 3D-s 
gerinc feltérképezéssel. 
Részletekért érdeklődjön 
a tema.hu/webshop oldalon

118 ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

Akciós ár:
12.500 Ft

Listaár: 
25.000 Ft

Ultrahangos zsírbontás/
fogyasztás Youridm-mel
25.000 Ft értékű, 5 alkalmas 
Ultrahangos zsírbontás mély-
izom erősítéssel egyszerre!
Részletekért érdeklődjön 
a tema.hu/webshop oldalon

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

121 VERSENYAUTÓ SZIMULÁTOR, 10 ALKALOM 

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

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

Bárki átélheti a bizton-
ságos száguldás örömét! 
Megtapasztalhatod, hogy 
milyen lehet egy több, 
mint 300 lóerős négykerék 
meghajtású rally autót 
vezetni.

077 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
25.995 Ft

Listaár: 
51.990Ft

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

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

122 3D VERSENYAUTÓ SZIMULÁTOR, 2 ALKALOM

Akciós ár:
15.000 Ft

Listaár: 
30.000 Ft

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

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



ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Közmûépítõ (csatorna, víz ) vál-
lalkozás segédmunkásokat keres 
azonnali kezdéssel. Jelentkezés : 06 
30 754 46 73

Szakácsot keres melegkonyhás 
étterem Érden. T:06 20 9727 717

ÁLLÁST KERES

Takarítást, gyermekfelügyeletet, 
bevásárlást vállalok. T:06 30 359 
2596

AUTÓ

AUTÓJÁT MEGVÁSÁROLOM! 
Lehet az sérült vagy akár roncs 
is. Forgalomból INGYENESEN kivo-
nom! Kiszállási díj nélkül a hét 
MINDEN napján! Tel: 06-70-433-
0123

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FELVÁSÁRLÁS

KIMAGASLÓ ÁRON VÁSÁROLUNK 
ezüst cukordobozokat, gyertyatartó-
kat, ipari ezüstöt, brilles ékszereket, 
aranyat: 06309448539 szondigale-
ria@freemail.hu József krt.15

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

Régi, kopott, sérült vagy lyu-
kas a fürdõkádja? Semmi gond!! 
KÁDFELÚJÍTÁS teljeskörû jótállás-
sal, 3 év lepattanás garanciával. 
Varga Zoltán 06-70-570-5515

GARÁZS KIADÓ

Érdligeten, a Balatoni úton bizton-
ságos, jól megközelíthetõ garázs, 
hosszú távra kiadó. T:06-23-375-
734, 06-30-838-9733

GUMISZERVIZ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS















GYÜMÖLCSLÉ

 

INGATLAN

Budapest XII., Lepke ösvény 7., 
250 nm-es telken, 100.00 nm-es, 
családi ház Kiadó. A tetõtér beépí-
tett. Ár: 25 +36709355758  
www.ingatlan.com/21111259

Érdligeten 78 m² 2 szobás saját 
részre felújított családi ház eladó, 
a telek 727 m², összközmûves. Ár: 
16,9 M Ft. T:06 30 407 5564, 06 
30 502 0875

JÁRMÛ

KERT

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







KIADÓ

Káros szenvedélytõl mentes 
középkorú férfinek v. fiatal lánynak 
albérlet kiadó, némi ház körüli segít-
ség fejében, kedvezõ bérleti díjért. 
T:06 23 367 590

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

Egy személy részére kiadó 1 
szoba összkomfortos kislakás, 
alacsony rezsivel, zöldövezetben. 
T:0620 920 4261

Egy szobás komfortos, beren-
dezett lakás kocsibeállóval 1 fõnek 
hosszú távra kiadó. T:06 30 860 
4733

Érdligeten a Duna utcában 3 szo-
bás, felújított családi ház hosszú 
távra kiadó. T:06 70 2138 211

Tusculánumban kiadó egy 50 és 
100 m² összkomfortos lakás. T:06 
30 964 9246

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER

KOZMETIKA

Profi sminktetoválás, arcfiatalítás, 
4D szempilla most KEDVEZÕ ára-
kon.T:0670 3344 884;  
www.epilmed.hu















KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS 
profi rakodókkal, igény szerint rak-
tározással. Vidékre és külföldre 
egyaránt! Ingyenes árajánlatért hív-
jon akár most: 06-30/52-98-244

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Intenzív OKJ képzések: Dajka, 
Pedagógiai és Gyógypedagógiai 
munkatárs, Szociális gondozó-
ápoló, Kisgyermekgondozó szak-
képzés indul. www.krudy.org 06-
30-951-8061

Német nyelvtanárt keresek 8. 
osztályos gyermekem oktatására, 
otthonomban. T:06-20-447-4450, 
06-23-368-781

Angol magánórák gyakorlott 
tanártól, sok beszéddel s nyelvtan-
nal, bármely napszakban. T:06-20-
9255-288

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgá-
ra felkészítés tapasztalt, diplomás 
nyelvtanárnál. T:06 70 235 3386

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 
0630/948-8909













RÉGISÉG

KIMAGASLÓ ÁRON vásárolunk 
hagyatékot, antik bútorokat, festmé-
nyeket, régi márkás órákat, Herendi 
és körpecsétes Zsolnai tárgyakat! 
06-30/944-8539 József krt.15

ROBOGÓ

SUZUKI robogó sürgõsen, olcsón 
eladó. T:06 20 920 4261

RUHAJAVÍTÁS

Varrás: minõségi ruhajavítás, cip-
zár-, kabát-, béléscserét, nadrágfel-
hajtást vállalok. T: 06-30/460-3481

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS olcsón, minõségi kivitel-
ben, bútormozgatással, takarással 
akár azonnalra! Vezetékes tele-
fon:706-6419 Mobiltelefon:06-20-
9877-273

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS











TÁRSKERESÕ

TELEK

ÉRD-LIGET rózsadombján, a 
Gyöngyvirág utcában,  PANORÁ-
MÁS, déli lejtésû ÉPÍTÉSI TELEK, 
építési engedéllyel eladó. Iá: 13,9 
millió. T:06-70-426-1797

TÛZIFA

TV JAVÍTÁS

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: 
csap, szifon, wc-tartály, radiátor, 
elzáró csere javítás. Vízóra csere 
beszerelés mosó és mosogatógép 
bekötés 06 70 642 75 26
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tíz perc alatt megfelezte a kü-
lönbséget az ÉRD. A szurkolók 
az addiginál is harsányabban 
buzdították a kedvenceiket és 
a kissé megrogyott címvédő 
mestere megelőző jelleggel kért 
időt, nehogy még nagyobb le-
gyen a baj. Természetesen nem 
érne el ekkora sikereket a Győr, 
ha ilyen helyzetben nem lenne 
a végletekig taktikus, lassítot-
ta a játékot, majd passzívnál 
Eduarda Amorim lőtt bomba-
gólt átlövésből. Ennek ellenére 
még az utolsó öt perc kezdetén 
sem vallhatta magát a biztos két 
pont birtokosának, ami pedig 
az ÉRD dicsérete. A lendületes 
hazai visszazárkózás lelassult, 
hiába próbálkozott többször is 
kapus nélkül Szabó Edina csa-
pata, amelyben Pálos-Bognár 
Barbara megkülönböztető 
mezben szerepelt, egy alka-
lommal az eladott labdát Heidi 
Löke azonnal góllal büntette. 
A megalkuvást nem tûrő játé-
kot azonban joggal díjazta a 
közönség és bár pont nem járt 
mindezért, a folytatásban ha-
sonló játék ismét felsőházi tag-
ságot érhet.  

ÉRD – Győri Audi ETO KC   
23-28 (10-15)
Érd, Városi Sportcsarnok, 1800 
néző
Játékvezetők: B. Pech Katalin, 
Vágvölgyi Mária
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 1, Kovács Anna 6, 
Szara Vukcsevics, Szekeres 
Klára, Kisfaludy Anett 1, 
Klivinyi Kinga 5, Pálos-Bognár 

Barbara 4 (2), Mariama 
Signate 2, Jekatyerina 
Kosztjukova 1, Katarina Krpezs 
3 (2), Takács Kitti, Mester Nóra
Vezetőedző: Szabó Edina
ETO: Herr Orsolya, Wéninger 
Alexa (kapusok), Heidi Löke 4, 
Baracskai Patrícia, Anna Szeny 
3, Korsós Dorina 1, Kovacsics 
Anikó 10 (6), Macarena 
Aguilar 1, Eduarda Amorim 4, 
Planéta Szimonetta 1, Szepesi 
Ivett 3, Vesna Milanovic-Litre 
1, Boczkó-Hornyák Ágnes, 
Bognár-Bódi Bernadett
Vezetőedző: Ambros Martin
Hétméteresek: 6/4, ill. 6/6
Kiállítások: 6, ill. 8 perc

A 9. forduló  
korábbi eredményei:
Győri Audi ETO KC – 
Dunaújváros Kohász KA  
27-19 (14-9)
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– DVSC-TVP-Aquaticum   
30-28 (17-12)
Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE – Mosonmagyaróvári 
KC SE 32-21(14-12)
MTK Budapest – Ipress Center-
Vác 25-23 (13-12)

A 10. forduló  
további eredményei:
Fehérvár KC – Siófok KC-
Galerius Fürdő 30-26 (11-15)
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE 42-27  (19-14)
Dunaújváros Kohász KA – 
MTK Budapest  31-24 (14-9)
DVSC-TVP-Aquaticum 
– Mosonmagyaróvári KC  
SE 27-25 (12-15)
Ipress Center-Vác – Szeged 
KKSE  27-19 (16-11)

Az Európa-bajnokság miatt 
a honi pontvadászat pihenőre 
vonul. A szünetet Szabó Edina 
csapata két felkészülési mér-
kőzésre használja fel az olasz 
Esercito-FIGH Futura Roma 
ellen, amelyeket december 
7-én és december 20-án, 18 
órától játszanak.  Az ÉRD a 
bajnokság folytatásán, a 11. 
fordulóban az MTK Budapest 
otthonába, az Elektromos 
Sportcsarnokba látogat. Az 
összecsapást december 30-án, 
18 órától rendezik. 

 Szarka András
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A világ legjobb nõi kézilabda 
csapatának látogatása nem csak 
amiatt igazán vonzó, mert a 
sportág tündöklõ csillagai 
mutatják meg tudásukat Érden, 
hanem azért is, mert most hosz-
szú szünetre vonul a bajnokság. 
Persze ez csak az érem egyik 
oldala, ugyanis decemberben 
hazánkba és Horvátországba 
érkeznek Európa legjobbjai a 
kontinensviadal keretein belül, 
ám való igaz, a klubversengések 
átmenetileg megpihennek. 

A Győri Audi ETO KC háza 
táján igencsak mozgalmas az 
élet az új szezonban. Katrine 
Lunde anyai örömök elé néz, 
és mint kiderült, Görbicz Anita 
szintén gyermeket hord szíve 
alatt. Ambros Martin dolgát az 
örömhíreken kívül sérülések 
nehezítik, hiszen a hatalmas 
várakozásokkal a Rába partjá-
ra igazoló Susann Müller eddig 
epizodista szerepre kényszerült 
ujjtörése következtében, Orbán 
Adrienn térdbántalmai miatt pe-
dig még az Európa-bajnokságot 
is kihagyja. A komolyabb sé-
rülések mellett Jelena Grubisic 

kiválása, valamint Bognár-Bódi 
Bernadett betegsége sem segí-
tette a zöld-fehérek helyzetét. 
Az ÉRD oldalán ellenben mos-
tanság nem sok negatívumot le-
het felsorolni, az európai kupa-
rajt kiválóan sikerült, a Magyar 
Kupa legjobb nyolc együttese 
közé rangadót kipipálva jutott 
el, ám a bajnoki helyezés egye-
lőre nem olyan fényes, mint az 
várható volt. 

Rengeteg ember, kiváló han-
gulat, valódi kézilabdaünnep 
várta a játékosokat az ÉRD 
Arénában a rajton, ám az első 
percek vendégörömöt hoztak. 
Eduarda Amorim átlövésből, 
Heidi Löke üres kapura volt 
eredményes, míg a hazaiak 
büntetőből találtak be. A hetek 
óta kiemelkedően teljesítő 
Klivinyi Kingával a kapufa volt 
kegyetlen, míg a Görbicz Anita 
hiányában vezérszerepet kapó 
Kovacsics Anikó esélyt sem ha-
gyott Szvetlana Gridnyevának 
a büntetőknél. Az ÉRD három-
gólos hátrányban tartotta a lé-
pést vetélytársával, sőt a szüli-
napos Schatzl Nadine remekbe 

szabott góljával csökkenteni is 
tudott a különbségen. Planéta 
Szimonetta ráadásul egy eladott 
labdával újabb esélyt adott, de 
a túljátszott támadás végén a 
fiatal jobbátlövő lökte tovább az 
ETO szekerét. Az orosz Anna 
Szeny dupláját követően tudta 
magabiztosabbra hizlalni elő-
nyét a vendégcsapat, amely a 
hajrát is uralta. Janurik Kinga 
és Herr Orsolya is többször vé-
dett bravúrral, ám az érdi ka-
pus az utolsó másodpercekben 
Eduarda Amorim lövésénél túl-
zottan kiszolgáltatott helyzetbe 
került, így pedig megnyugtató 
előnnyel mehettek az öltözőbe 
a győriek. 

Az ÉRD harciassága továbbra 
sem lankadt, a bajnoki címvé-
dő egyáltalán nem engedhette 
meg magának, hogy csökken-
jen a figyelme. Ebből fakadóan 
tovább építette előnyét, sőt, a 
második félidő első öt perce 
egyértelmûen a Győrnek si-
került sokkal jobban. Kovács 
Anna azonban gyorsan neki-
látott az eredmény szépítésé-
nek, egyszerûen képtelen volt 
hibázni, góljai nélkül roham-
léptékben távolodott volna el az 
ETO. Kisfaludy Anett első gólját 
szerezte, ám utána megállt a 
tudomány, Heidi Löke használt 
ki kiváló passzt, míg Kovacsics 
Anikó legeredményesebb mecs-
csét játszotta a szezonban – he-
tese után pedig már számolha-
tott ellenfelére a Győr. Az elke-
serítő eredmény sem törte meg 
a hazaiakat, akik továbbra is 
komoly elszántsággal küzdöt-
tek, kihasználták, hogy még ne-
gyedóra rendelkezésükre áll a 
szépítésre. Kovács Anna lendü-
lete megállíthatatlan volt az ETO 
számára is, sőt, Klivinyi Kinga 
lerohanásból lőtt könnyû gólt, 
elérve azt a bravúrt, hogy szûk 

ÉRD - Gyõri Audi ETO KC  23-28 (10-15)

Büszkén, de pont nélkül

Bravúros védõmunka – aki bemutatja: Mariama Signate

Pálos-Bognár Barbara dilemmája: lövés, vagy bejátszás?

Jobb kézben a labda? – Kovács Anna ekkor sem jött zavarba


