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Gazdaságfejlesztés
Évkezdő beszélgetés T. Mészáros Andrással, aki 
kilencedik évét kezdi Érd polgármestereként.

3

Költségvetés
Az önkormányzatok nem a terhekre, hanem a 
lehetõségekre koncentrálhatnak.
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Elhurcoltakra emlékeztek

„Az emlékezés teszi nyilvánvalóvá, hogy ami történt, nem mese, nem kitaláció. 
Hogy vannak olyan tragikus eseményei a történelemnek, amelyek feldolgozása 
majdnem lehetetlen, de mégis kötelesség. Kötelességünk emlékezni és átadni a tu-
dást gyermekeinknek, hogy tudjanak elhurcolt, elpusztított honfitársaink sorsáról, s 
át is érezzék azt” – hangsúlyozta emlékezõ beszédében Bács István alpolgármes-
ter január 11-én, az Elhurcoltak emlékmûvénél megrendezett koszorúzási ünnep-
ségen, amelyen az 1945. január 8-án „málenkij robotra” elhurcolt honfitársainkra 
emlékeztek az érdiek.  5. oldal

Évzáró, halászlével

Érden több mint másfél évtizedes hagyománya van 
annak, hogy az Érd és Környéke Horgászegyesület 
decemberben, közvetlenül a karácsonyi ünnepek elõtt 
közös halászlékóstolásra várja nemcsak a rászoruló-
kat, hanem mindenkit.  11. oldal

Birkózás és szumó

A hagyományoknak megfelelõen a Vetker és a 
Centrum Kupával indult az idei nehézatlétikai ver-
senyszezon Érden, egészen pontosan a Batthyány 
Tornacsarnokban, ahol hazai és külföldi birkózók 
és szumózók mutatták be a tudásukat, sok-sok 
érdeklõdõnek. A nézõk kitûnõ küzdelmeket és magyar 
gyõzelmeket is láthattak a két szakág ünnepnapján, 
amelyet az idén is hibátlan körülmények között és a 
kiváló rendezés mellett bonyolítottak le. 16. oldal

Állami támogatás
Uniós támogatásra már nem számíthat Érd, álla-
mi forrásokra igen.
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A Mûvésztelep tárlata
Változatos válaszok az élet kérdéseire színekkel, 
formákkal, vizuális élményekkel.
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Decemberi közgyûlés
Több tucatnyi tárgyban kellett még döntést hoznia az érdi 
önkormányzat közgyûlésének az ünnepek elõtt, decem-
ber 18-án megtartott ülésén. Napirend elõtt azonban egy 
örömteli eseményre is sor került: T. Mészáros András 
polgármester átadta az Érd Szociális Munkájáért Díjat, 
amellyel Kiss Sándort, a Módszertani Gyermekjóléti 
Központ munkatársát tüntette ki a város.  9. oldal

Gyõzelmek

Három gyõzelem után az 
ÉRD csapatára egy héten 
belül ismét két találko-
zó vár. A 14. fordulóban 
a Mosonmagyaróvári KC 
SE otthonába látogat 
Szabó Edina csapata, 
amit lapzártánk után, 
január 14-én, 18 órától 
rendeznek, majd a 15. 
fordulóban a DVSC-TVP-
Aquaticum látogat az ÉRD 
Arénába.  13. oldal



és a mi terheinket – és lehe-
tőségeinket – növeli – mondta 
a polgármester, hozzáfûzve: a 
kormány 2015-től még több em-
bernek biztosítja a közmunka 
lehetőségét, és folytatódnak a 
foglalkoztatást ösztönző kor-
mányzati programok is.

– Fontos feladat a közneve-
lés további megújítása is. Egyre 
több gyermek jut ingyen tan-
könyvhöz. Folytatódik a pe-
dagógusok béremelése is, és 
a korai fejlesztés érdekében 
szeptembertől hároméves kor-
tól lesz kötelező óvodába já-
ratni a gyermekeket. A család, 
a munka és az oktatás mellett 
nagyon fontos, mindenkit érin-
tő téma az egészségügyé és a 
közbiztonságé is. Ami az előb-
bit illeti: a kormány folytatja 
az egészségügy fejlesztését; az 
ágazat több pénzhez jut 2015-
ben. Kiemelt cél a háziorvosi 
rendszer megerősítése: minden 
háziorvosi praxis plusztámoga-
tást kap, így a szolgáltatás szín-
vonala emelkedhet. A kormány 
folytatja a fiatal orvosok itthon 
tartását ösztönző programokat, 
valamint a kórházak fejleszté-
sét, az adósságaik rendezését. 
Kiemelt szerepet játszik az új 
egészségügyi rendszerben az 
egészségmegőrzés és a szûrési 
rendszer megerősítése – tette 
hozzá T. Mészáros András.

– Ami a közbiztonságot illeti: 
elindul a fegyveres és rendvé-
delmi életpályamodell. Emellett 
Érden megépül az új kapitány-

ság; a tervezés folyik, hama-
rosan kiírják a közbeszerzési 
eljárást, és nagy biztonsággal 
állíthatjuk, hogy 2015-ben át-
adják majd az új épületet, és a 
130-150 rendőr végre méltó he-
lyen dolgozhat – jegyezte meg 
a polgármester, aki elmondta 
azt is: a kormány céljai közt 
szerepel a nyugdíjak értékének 
megőrzése is. A nyugdíjak az 
infláció mértékével, 1,8 száza-
lékkal növekednek, és folytató-
dik a Nők 40 program, amely 
lehetővé teszi, hogy a negyven 
év munkaviszonnyal rendelke-
ző nők nyugdíjba mehetnek. 

– Nem szabad elfeledkez-
ni a fejlesztésekről sem: több 
mint 34 milliárd eurónyi támo-
gatás érkezik Magyarországra; 
ez a hazai társfinanszírozással 
együtt mintegy 12 ezer milliárd 
forintos fejlesztést jelent az el-
következő években. A kormány 
célja az, hogy a fejlesztési támo-
gatások legalább 60 százalékát 
gazdaságfejlesztésre és munka-
helyteremtésre fordítsa, és ha-
zánk az összes rendelkezésre 
álló uniós forrást lehívja. Mint 
polgármester, természetesen azt 
vallom, hogy az önkormányza-
tokra is oda kell figyelni, hiszen 
minden fejlesztés, folyamat, bő-
vítés kapcsolódik ahhoz a tele-
püléshez, ahol lezajlik. Fontos, 
hogy az önkormányzatok a fej-
lesztéseket infrastruktúrával, 
intézményhálózattal, megfelelő 
szociális támogatási rendszer-
rel erősíteni tudják. Remélem, 
hogy a 2015-ös költségvetés er-
re is lehetőséget ad a jövőben 
– mondta T. Mészáros András, 
aki felhívta a figyelmet arra is, 
hogy a közép-magyarországi ré-
gió ebben az uniós ciklusban 
nem számíthat olyan jelentős 
mennyiségû uniós forrásra, 
mint az előzőben, ugyanis nem 
tartozik a konvergencia régiók 
közé. Hogy Pest megye, illetve 
Érd további fejlődése akadály-
mentes legyen, a szaktárcák-
kal megkezdték a tárgyalásokat 
– tette hozzá.

– A fent vázolt célok alap-
ja a stabil pénzügyi politika. 
A költségvetés 2,5 százalékos 
gazdasági növekedéssel és 2,4 
százalékos költségvetési hiány-
nyal számol. Változatlan cél az 
államadósság további csökken-
tése; a költségvetés 75,4 száza-
lékos GDP-arányos szinttel szá-
mol. Fontos még megemlíteni, 
hogy 2015. az első olyan év, 
hogy az önkormányzatok nem 
a terhekre, hanem a lehetősé-
gekre koncentrálhatnak, hiszen 
megszabadultak a felhalmozott 
adósságállománytól. Az elfoga-
dott költségvetés ismeretében 
és a felhalmozott tudás birto-
kában nyugodtan nézhetünk a 
2015-ös év elé – zárta szavait a 
polgármester. Ádám Katalin

XXV. évfolyam, 2015. január 15.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.

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Közvílágítási hibabejelentés	 06-40/201-023

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

A parlament által elfogadott 
2015-ös évi költségvetés volt a 
témája az óév utolsó, december 
23-i polgármesteri sajtótájékoz-
tatójának. T. Mészáros András 
először azt hangsúlyozta: azért 
tartja fontosnak ezt a témát, 
mert a decemberi közmeghall-
gatáson nemcsak helyi, hanem 
országos ügyek, kérdések is fel-
merültek. 

– Az embereknek ahhoz, hogy 
biztonságban érezzék magukat, 
négy dologra van szükségük: 
munkára, jövedelemre, lakásra 
és megtakarításra. Ebben sze-
retne a költségvetés segíteni. 

A 2015-ös évben is kiemelke-
dő fontosságú lesz a családok 
támogatása: megmarad a gyed 
extra, új otthonteremtési prog-
ramok indulnak, és a bankok el-

számoltatásnak köszönhetően a 
devizahitelek törlesztőrészletei 
25-30 százalékkal csökkennek 
– hangsúlyozta T. Mészáros 
András, hozzátéve: a családok 
biztonságát alapvetően befo-
lyásolják a munkalehetőségek; 
ezért a 2015-ös esztendőben is 
az a fő cél, hogy segély helyett 
munkából éljenek a családok, 
és aki tud és akar, az dolgoz-
hasson.

– A kormány 2018-ra tûzte ki 
azt a célt, hogy senkinek se le-
gyen szüksége jövedelempótló 
támogatásra, azaz munkanélkü-
li segélyre. Érd önkormányzata 
ezt a célkitûzést támogatja, akár 
azon az áron is, hogy az át-
alakuló szociális rendszer nagy 
része júniustól az önkormány-
zat feladatkörébe tartozik majd, 

Az önkormányzatok nem a terhekre, hanem a lehetõségekre koncentrálhatnak

Országos és helyi feladatok  
az 2015-ös költségvetésben
A 2015-ös országos költségvetés volt a témája az óév utolsó, december 23-i pol-
gármesteri sajtótájékoztatójának. T. Mészáros András azt hangsúlyozta: ez az elsõ 
olyan év, amelyben az önkormányzatok nem a terhekre, hanem a lehetõségekre 
koncentrálhatnak, hiszen megszabadultak a felhalmozott adósságállománytól. A 
polgármester hangsúlyozta: az elfogadott költségvetés ismeretében és a felhalmo-
zott tudás birtokában az ország nyugodtan nézhet a 2015-ös év elé.

Fontos, hogy az önkormányzatok a fejlesztéseket infrastruktúrával, intézményhálózattal, megfelelõ szociális támo
gatási rendszerrel erõsíteni tudják – a Szivárvány óvoda Meseház tagóvodája még bõvítés közben
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Felhívás
Érd	 Megyei	 Jogú	 Város	 Közgyűlése	 minden	 évben	 egyszer	 –	 a Magyar 
Köztársaság nemzeti ünnepe, március 15-e alkalmával –	adományozza	
Érd	Megyei	Jogú	Város	legrangosabb	díjait,	melyek	a	következők:							

Az	 Érd	 Város	 Díszpolgára	 Kitüntető	 Cím	 a	 város	 legnagyobb	 elismeréseként	
annak	 a	 magyar	 vagy	 külföldi	 állampolgárnak	 adományozható,	 aki	 valamely	
kiemelkedően	 jelentős	 munkájával,	 tevékenységével	 vagy	 egész	 életművével	
mind	 a	 városban,	 mind	 országosan	 vagy	 nemzetközi	 viszonylatban	 általános	
elismerést	 szerzett,	 hozzájárulva	 ezzel	 közvetve	 vagy	 közvetlenül	 Érd	 város	
tekintélyének	növeléséhez.

Érd	Városáért	Kitüntetés	adományozható	azoknak,	akik	a	város	fejlesztésében,	
a	társadalmi,	szociális,	kulturális	és	gazdasági	élet	bármely	területén	kiemel-
kedően	 hasznos	 munkát	 végeztek,	 és	 ennek	 révén	 a	 város	 értékeit	 növelő,	
maradandó	eredményeket	értek	el.

Érd	Város	Életmű	Díja	annak	adományozható,	akinek	több	évtizeden	át	végzett	
kimagasló	 közösségi,	 tudományos,	 művészeti,	 kulturális	 életműve,	 valamint	
egyéb	 területen	 végzett	 tevékenysége	 példaként	 állítható	 a	 város	 közössége	
elé.

Az	Érdi	Tudományos	Díj	mindazoknak	a	személyeknek	adományozható,	akik	a	
tudományágak	 valamelyikében	 kimagasló	 teljesítményt	 nyújtottak,	 és	 ezzel	
hozzájárultak	Érd	Város	hírnevének	öregbítéséhez.		

Az	 Érd	 Megyei	 Jogú	 Város	 Önkormányzata	 által	 adományozható	 díjakról	 és	
kitüntetésekről	szóló	40/2011.	(VI.29.)	önkormányzati	rendelete	értelmében	a	
díjak	odaítélését	a	Közgyűlés	bizottságai,	a	polgármester,	a	városban	élő	nagy-
korú	 polgárok,	 intézmények,	 civil	 szervezetek,	 nemzetiségi	 önkormányzatok	
indítványozhatják.

Kérjük,	hogy	a	 javaslatokat	a	kitüntetendő	személyekre	2015. január 23-ig 
juttassák	 el	 T.	 Mészáros	 András	 polgármesternek	 címezve	 a	 Polgármesteri	
Hivatalba	(2030	Érd,	Alsó	u.	1.).

	 Polgármesteri Hivatal
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Előbb persze az Érd ófalui álta-
lános iskolában kellett szégyen-
keznem miatta, mert képtelen 
voltam úgy közeledni a füzethez, 
a könyvhöz, hogy könyökömmel 
föl ne gyûrjem a papír sarkát. 
Hiába volt minden visszasimoga-
tási, gyûrési kísérlet, hiába volt 
az erős külső és belső kényszer a 
figyelemre, valahogy ezek a sza-
márfülek végigkísértek az isko-
lában. Most azt nem is emleget-
ném külön, hogy mi mártogatós 
tollal írtunk már első évvégétől. 
Az akkori iskolapadok fedelébe 
süllyesztettek be egy már emlé-
kezetemben mûanyagnak tûnő 
edénykét, abba öntöttük a tintát. 
Már ha a tintának éppen kedve 
volt engedelmeskedni. Mert an-
nak a csodálatos színû üveges kék 
tintának különös képessége volt, 
hogy fröccsent és egyszerre tudta 
mind az öt ujjunkat kékre színez-
ni, képünkről, ruhadarabjainkról 
nem is beszélve. Nem segítettek 
az anyai, apai nyaklevesek sem, 
bármely barátságos, szeretetteljes 
formában is igyekeztek minket 
befolyásolni. A szüleink türelmet-
lensége csak fokozta ügyetlensé-
günket. Aztán ez is úgy múlt el, 
mint a kanyaró, vagy a szamárkö-
högés és a tintával együtt veszett 
el egyik legkedvesebb iskolai sza-
vunk is, a paca. 

Negyedikben, ötödikben már 
a csodának számító csehszlovák 
töltőtollak adtak különös szórako-
zást és a szintén onnan hozott töl-
tőceruzák, amelyeknek szépséges 
sárga fém testéből úgy lehetett a 
(nedvesre összerágott) papírgala-
csint kilőni, hogy csak célszemély 
kerülhetett általa bajba, mert mi, a 
többiek, köztük a ceruza tulajdo-

nosa is ártatlan képpel bámultuk a 
táblát. Az még teljesen papíralapú 
világ volt, életünkhöz a hangzó 
anyagot a rádió tette hozzá, és ép-
pen csak megjelent a televízió, de 
mindkettő szigorúan légköri sugár-
zással. Semmi digitális. A korabeli 
számítógépek még hatalmas ter-
meket megtöltő fémszekrények-
ben zúgtak, dübörögtek, s talán 
éppen annyit tudhattak, mint ma 
egy okostelefon. A könyv és a fü-
zet tehát mindenhova elkísért ben-
nünket, a bennük megtalálható 
szamárfüllel együtt. 

Bármily hihetetlen, az Érden föl-
található jelentősebb magán- vagy 
közösségi könyvtárak, de még a 
családiak is hamarosan a politikai 
és eszmei harc színterévé váltak. 
Mi persze már csak a pusztítás 
nyomaival és erre-arra hányódó 
darabjaival találkoztunk, hiszen 
jó másfél évtizeddel korábban a 
népfőiskolaként mûködő kastély 
könyvtárának, kiadványainak 
darabjaira akadtunk egy-egy csa-
ládi könyvespolcon, de erre az 
időre volt tehető, hogy a kitele-
pített svábok után maradt – nem 
egy esetben gót betûs – bibliára 
is bukkanhattunk. A mai városi 
könyvtár elődjének átrostálásával, 
leselejtezésével már nem talál-
koztunk, mert az ötvenes évek 
által nem kívánt olvasmányokat 
teherautóval vitték a fővárosba 
bezúzni. Ekkortájt kezdtük föl-
fogni – amibe túlfûtött kamasz 
fantáziánk is belejátszott –, hogy 
a könyv is lehet „ellenség”, hogy 
lehetnek olyan tiltott könyvek, 
amelyek már egyszerûen a tilal-

mukkal különös élvezetet jelen-
tettek. Természetesen ennél von-
zóbb, olvasásra motiváló szándék 
nem is lehetett volna. Persze nem 
tudtunk mit kezdeni a népfőiskola 
gyakorlati mezőgazdasági köny-
veivel, de az akkoriban a tananya-
gokban nem szereplő Illyés Gyula, 
Féja Géza, Sinka István izgalmas-
nak mutatkozott, miközben Szabó 
Zoltán franciásan könnyed esszéi 
még messze meghaladták képes-
ségeinket. De ezeket a hányódó 
köteteket nem dobtuk el akkor 
sem. Mire iskoláinkat befejeztük, 
már nagyjából el tudtuk ezeket is 
helyezni a mûveltség és a közélet 
áramlataiban. Ha esetleg valami 
csoda folytán Márai, Krúdy, vagy 
Herczeg Ferenc került a kezünkbe, 
az csak hab volt a tortán. 

Tudom én, tudom, hogy meg-
jelentek, sőt, egyre inkább teret 
hódítanak az elektronikus köny-
vek. Elég az érd-budapesti „vasúti 
viszonylatra”, vagy a buszra föl-
kapaszkodni, már nem egy ilyen 
géppel találkozik az ember. Na, 
ezen nem gond a szamárfül. Még 
azt is megjegyzi a kütyü, hogy hol 
tartunk benne. Nem lapozhatjuk 
el, nem kell hozzá könyvjelző, 
csak bekattintjuk, és már repül-
het a táska vagy a ridikül aljára. 
Egyetlen hibája van, hogy nincsen 
papír- és nyomdafestékszaga. 
Persze ma már ezzel is óvatosan 
kell bánni, mert a digitális nyom-
dák sem festékkel dolgoznak. 
Nekem viszont visszaköszön a 
szamárfül. Rossz szokásként mai 
napig azzal jelzem, hogy hol kell 
folytatnom az olvasást. Viszont 
innen az éle felől mindig látszik, 
hogy egy könyvet már elolvastam. 

 Antall István

Szamárfül

Környezetvédelmi szempontok 
ide, energetikai hasznosítás oda 
– az utcákon még így vízkereszt 
után több mint egy héttel is 
ránk köszön jónéhány kidobott 
karácsonyfa. Nem túlságosan 
szívderítő látvány a nemrég 
még ünnepelt, de napjainkra 
már kopárrá szegényedett fács-
kákkal találkozni a járdaszélen, 
ahogy a fel-feltámadó szél meg-
lebbenti ágaikon az otthagyott 
szaloncukor-papírokat – de 
maradjunk néhány mondat 
erejéig ezeknél a papíroknál. 
Gyermekkorunkban a még tal-
pán álló karácsonyfára időn-
ként ráfújtunk egy jó nagyot. 
Nem azért, mintha lángra 
kapott volna és így próbáltuk 
volna oltani, egészen másról 
volt szó. Karácsonyt követően 
ugyanis folyamatosan eltűnt 
több szaloncukor csomagolásá-
ból a tartalom, a papír pedig ott 
maradt, üresen. Természetesen 
nem váltak léggé ezek a finom-
ságok, mi ettük meg, ami volt 
bennük, de ügyesen visszaiga-
zítva ott hagytuk a fán a csoma-
golást, így a szülők azt hihet-
ték, hogy minden rendben, a 
karácsonyfa úgy van, ahogy 
fel lett díszítve. Mi persze tud-
tuk, hogy egyre több köztük 
az üres, ezért kellett a ráfújás. 
Ilyenkor ugyanis az időközben 
kiürültek papírjai erős lengésbe 
kezdtek, jelezve, hogy bennük 
már nincs semmi, a még teli, 
valóságos szaloncukrok viszont 
mozdulatlanok maradtak, hir-
detve, hogy bennük valóban az 
van, amit a külső ígér.

Biztosan mások is, máshol 
is használták ezt a technikát, 
és talán nemcsak vízkereszt 
után, nemcsak szaloncukrok-
kal kapcsolatban, hiszen annyi 
minden van körülöttünk, ami-
ről első ránézésre nem min-
dig tudható, hogy üres, vagy 
van benne valami értékelhető. 
Látunk egy szónokot, hallunk 
egy nyilatkozatot, olvasunk egy 
szöveget. Esetleg még mond-

juk is magunkban: milyen jó 
szöveg – de milyen jó is lenne, 
ha egy ráfújással nyilvánvalóvá 
tehetnénk, hogy a csomag üres. 
Hogy nincs a szónoklatban 
tartalom, a merésznek szánt 
kijelentés csak hangoskodás, a 
leleplezésként tálalt mondat-
halmaz pedig hazug vádasko-
dás.

Hányszor találkozunk manap-
ság mozgalmakkal, politikai 
csoportosulásokkal, sőt, sze-
mélyekkel is csillogó, időszerű 
díszekkel ellátott csomagolás-
ban. Teret is kapnak, tévében, 
rádióban, újságban, leginkább 
pedig az utcán, hogy minden-
ki hallja, lássa: jelen vannak, 
sőt, készek az élünkre állni, 
átvenni az irányítást, a hatal-
mat. Mennyire elkelne ilyenkor 
valamilyen „ráfújás”, legalább 
jelképesen, amitől azonnal meg-
tudná mindenki, mi is van a 
csomagban. Mit takarnak a meg-
bukott, szétesett csoportosulá-
sok új nevei, milyen szándékok 
rejtőznek a hangzatos ígéretek 
mögött.

Sokszor azonban még ráfú-
jásra sincs szükség, elég, ha 
gondolkozunk. Vagy ha a 
memóriánkat használjuk, és 
emlékezünk rá, hogy ez az 
arc, ez a hang… igen. Ezzel 
már találkoztunk. Már akkor 
is hazudott, akkor is becsapott 
minket, csak akkor még más 
zászló, más tábla alatt szóno-
kolt. Ezért érdemes figyelni 
minden árulkodó apróságra, 
a nyilatkozatok, kijelentések 
minden részletére és gondol-
kozva véleményt alkotni. Ha 
ugyanis a külsőségeket, a fel-
színt fogadjuk el igaznak, akkor 
később könnyen csalódhatunk, 
esetleg rossz döntést is hozha-
tunk. És akkor – ahogy monda-
ni szokták – már fújhatjuk.

A szerkesztõ jegyzete

Csomagolás

A mögöttünk álló esztendő sem-
miképp sem minősíthető szok-
ványosnak, már csak a három 
választás miatt sem.

– A mögöttünk álló eszten-
dő bizonyos tekintetben való-
ban nagyon nehéz volt. Három 
választást kellett a hivatalban 
is, a közintézményekben is 
megszervezni, úgy, hogy nem-
csak a voksolások történjenek 
szabályszerûen, feszültség-
mentesen, hanem közben a 
munka is zavartalanul menjen. 
Ráadásul éppen ez idő alatt 
fejeződött be a harminc mil-
liárd forintos csatornaépítés 
is. Mindezeken túl – bizonyos 
törvénymódosításokból követ-
kezően – végre kellett hajtani 
különféle átalakításokat is, s 
ennek során különféle hivatali 
egységeket kellett átalakítani 
az oktatásban, az egészségügy-
ben és az intézmények tekin-
tetében. Összefoglalva tehát 
elmondható, hogy az elmúlt 
év különösen sok munkával, 
sok vesződséggel járó esztendő 
volt, de egyben sikeres is, mert 
a felsoroltak mindegyikére azt 
tudjuk mondani, hogy sikerült.

– Az idei év azonban teljesen 
más lesz, már csak azért is, 
mert nem lesznek választások…

– Ez igaz, de van egy olyan 
 klasszikus mondás, amely szerint 
a választási kampány általában 
már az előző választás eredmé-
nyének kihirdetésével kezdődik. 
Ez talán egy kicsit túlzás, mert a 
kampány mindig valamilyen kam-
pánycélra koncentrálódik, a mi 
céljaink azonban egyértelmûek 
2007 óta. Érd lakossága folya-
matosan növekszik, miközben 
Közép-Magyarországon is szá-
mos település van, ahol csök-
ken a népesség. Érd megyei jogú 
város, Pest megyében a legna-
gyobb. Évente ezer-ezerkétszáz 
ember költözik ide, általában 
Budapestről. Ott is dolgoznak, 
és ez a helyzet egyben meg is 
fogalmazza azokat a gondokat, 
tennivalókat, amelyek a város-
növekedéssel együtt járnak. Ez 
mindenekelőtt intézményhá-
lózat-fejlesztést jelent, hiszen 
akik ide költöznek, szeretnének 
orvoshoz menni, itt akarják a 
gyerekeiket óvodába, iskolába 
járatni, és hasonló a helyzet a 
közigazgatási szervezettel is. Itt 
jött létre a járásközpont, ennek 
a mûködési feltételeit meg kellett 
teremteni, szélesedett az egész-
ségügyi ellátás, az egynapos se-
bészettől a sürgősségi ellátásig, 
és a kommunális infrastruktúrát 
is úgy kellett fejleszteni, hogy 
láthatóan és érezhetően javuljon 
az élet minősége. 

– Ezek lesznek tehát az alapve-
tő feladatok 2015-ben, de van-e 
olyan tennivaló, amelyet fontos-
sága kiemel a többi közül?

– Igen, van még egy kiemel-
ten kezelt feladatunk, ez pe-
dig a gazdaságfejlesztés. Olyan 
programot fogalmaztunk meg, 
amelynek révén lehetővé sze-
retnénk tenni, hogy az Érden 
élők közül minél többen itt ta-
lálják meg a munkahelyüket. 
Ne kényszerüljenek utazásra, 
ingázásra. Érden a munkaké-
pes lakosok 80-90 százaléka a 
városon kívül hozza létre azt 
az értéket, ami után adózik, 
ezért Érden alacsony a befo-
lyó iparûzési adó összege. Arról 
sem szabad elfeledkezni, hogy 
naponta egy-két órát utazással 
tölteni az egyénnek is plusz ki-
adást jelent, az ingázás tehát re-
latív fizetéscsökkenést is jelent 

a munkavállalóknak.
– A városnak azonban nyil-

vánvalóan így sem lehet célja, 
hogy gombamód gyárkémények 
nőjenek ki Érden, és füstös, kor-
mos gyárvárosi levegőben élje-
nek az emberek…

– Természetesen erről szó 
nincs. Az Érden kijelölt gazda-
ságfejlesztési területek ugyan-
is – összesen mintegy 150-200 
hektár – kivétel nélkül a hatos út 
mellett vannak, azaz: lakott te-
rülettől távol. Most már nem úgy 
kell elképzelni egy ipari üzemet, 
egy gyógyszergyárat, vagy adott 
esetben logisztikai központot, 
hogy csak környezeti terhelé-
se van. A mai környezetvédel-
mi jogszabályok mellett nem 
manchesteri típusú gyártelepek 
jönnek létre. Ráadásul akik itt 
jutnak jövedelemhez, itt is akar-
ják kielégíteni az igényeiket: itt 
vásárolnak, itt vesznek igénybe 
szolgáltatásokat, ami további 
fejlődést jelent. Persze adódnak 
olyan igények is, például kőszín-
ház építése, amelyeket nem tu-
dunk a racionális igények közé 
sorolni, mivel húsz kilométeren 
belül az ország legjobb kőszín-
házai állnak rendelkezésre. De 
fodrász, gyógyszertár, vagy bár-
milyen más, a mindennapi élet-
hez szükséges szolgáltatás nyil-
vánvalóan minél közelebb kell, 
hogy legyen az itteni emberek-
hez. Mindennek az iparfejlesz-
tő, illetve szolgáltatásfejlesztő 
hatása szinte beláthatatlan, ez 
egy önmagát gerjesztő folyamat. 
Ezért fontos, hogy Érden minél 
több és minél korszerûbb keres-
kedelmi, ipari, illetve logisztika 
munkahely jöjjön létre.

– Vannak ezekre már jó pél-
dák?

– Vannak, nem is kevés. 
Például nem olyan régen, még a 
válság idején költözött ide a DM 
logisztikai központja. A válság 
vége felé, tavaly nyitotta meg 
a kapuit a Hyundai-csoport eu-
rópai központja. Ezek az érdi 
területek nagyon alkalmasak 
arra, hogy egész Európát ellátó 
központok létesüljenek, hiszen 
kiváló a közlekedés, autópályák 
találkoznak itt, van két vasút-
vonal, közel van a Liszt Ferenc 
repülőtér, későbbiekben a Duna 
kihasználtsága is lehetővé vál-
hat – ezek a tények logisztikai 
szempontból, nem túlzás, a vi-
lág közepévé teszik Érdet.

Szerintem az a legfontosabb, 
hogy itt, Érden olyan környe-
zetet teremtsünk a kis- és kö-
zépvállalkozóknak, az itteni 
vállalkozásoknak, amelyek kel-
lemesek, hasznosak számukra. 
A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a munkaerő lekötésében, 
a munkavállalók alkalmazásá-
ban a középvállalkozások a leg-
eredményesebbek, ezért fontos 
velük a jó együttmûködés, a 
pozitív környezet megteremté-
se. Ebben, úgy érzem, segítsé-
günkre van a kormány is, hiszen 
az elmúlt év végén szavaztak 
meg nekünk 600 millió forin-
tot, ezzel segítve Érd fejlesztési 
szándékait. Ezúton is szeret-
ném megköszönni a régió parla-
menti képviselőjének, Aradszki 
András államtitkárnak, hogy 
ezúttal is eredményesen lépett 
fel az összeg Érdre kerülése 
érdekében, mint ahogy eddig 
is mindent megtett azért, hogy 
források jussanak Érdre. Sajnos 
2015-ben nagyon nehéz lesz az 
uniós pénzekhez jutnunk, mert 
a közép-magyarországi régióhoz 
tartozunk, és ez egy fejlett ré-

gió, hiszen benne van a főváros 
is. Budapest fejlettsége pedig 
sajnos eltakarja a többi város 
fejletlenségét. Ezt a helyzetet 
2001 óta próbáljuk orvosolni, 
de eddig még nem sikerült. 
Ezért igyekszünk hazai forrás-
ból Érdre pénzeket hozni intéz-
ményfejlesztésre, infrastruktúra 
fejlesztésre, különféle életminő-
ség-javító intézkedésekre. 

– Összegezve tehát elmondha-
tó, hogy a választási jelmondat-
ban elhangzó ígéret, a „folyta-
tás” megvalósul…

– Én nagyon remélem, ez a 
szándékunk, ezt csináltuk ed-
dig is. Már 2006-ban, amikor 
először megnyertük a válasz-
tást, elmondtam, hogy ide éven-
te minimum két-három milliárd 
forint fejlesztési pénzt kell hoz-
ni, erre van szüksége a város-
nak. Az elmúlt nyolc év alatt 
ezt bőven meg tudtuk valósíta-
ni, hiszen mintegy közel ötven 
milliárd forint fejlesztési pénz 
érkezett Érdre. A következő 
esztendőkben is szeretnénk 
úgy ötmilliárd körüli éves át-
lagot teljesíteni. Emlékszem, 
hogy 2006-ban még a mi olda-
lunkról is sokan kételkedtek, 
hogy hogy ígérhetek ilyesmit, 
mi lesz erre a fedezet? Mégis 
sikerült. A továbbiakban is foly-
tatni akarjuk a megkezdett vá-
rosfejlesztést. Ahogy már emlí-
tettem: nagyon jó, hogy ebben 
partnerre találtunk Aradszki 
András országgyûlési képvise-
lő személyében, aki ráadásul 
fejlesztési területen államtitkár. 
Nem valamiféle jogtalan kijárás-
ról van szó, hanem a város érde-
keiről: Érden és a vonzáskörze-
tében megközelítőleg százezer 
ember él, megérdemlik, hogy 
javítsuk az életkörülményeiket. 

– Nem tudjuk elkerülni, hogy 
szót ejtsünk az Érdet is érintő 
autópályadíjakról…

– Valóban, elég nagy port vert 
fel az M0-ás és egyéb autópá-
lyák fizetőssé tétele, és ez Érd 
szempontjából is nagyon fontos 
ügy, amelyet racionálisan kell 
vizsgálnunk. Mi, érdiek, nem 
tehetjük meg, hogy – más te-
lepülésekhez hasonlóan – az 
indulatainkra, az érzelmeink-
re hallgassunk. Az nyilvánva-
ló, hogy senki nem szereti, ha 
valamiért fizetni kell. Másrészt 
azonban látni kell, hogy eddig 
Érd volt az a határ, ameddig in-
gyenes volt az autópálya, innen 
kezdve pedig már fizetni kellett. 
Ez azt jelentette, hogy a kör-
nyékbeli településekről Érden 
keresztül mentek fel az embe-
rek az autópályára, ezzel az 
érdi utakat koptatták, nem is kis 
mértékben, itt okoztak dugó-
kat és zsúfoltságot, itt okoztak 
környezeti terhelést. Ez komoly 
anyagi terhet jelentett a város-
nak, még ha ezt nem is érzé-
kelték közvetlenül az itt lakók. 
Az új rendelkezés okán ez jó 
eséllyel változni fog. A területi 
alapú autópálya díj a közös-

Évkezdõ beszélgetés T. Mészáros András polgármesterrel

Gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés
Kilencedik évét kezdi 2015-ben Érd polgármestereként 
T. Mészáros András. Mielõtt azonban megkérdeztük 
volna, hogy mennyiben más ez az esztendõ, mint az 
eddigiek, arra kértük a polgármestert: idézzük fel rövi-
den az elõzõ év néhány fontos eseményét.

ségnek mindenképpen hasz-
nos, de hasznos az egyénnek is, 
mert kevesebbet kell fizetnie. 
Nagyon hamar ki fog derülni, 
hogy aki ezentúl kikerüli az au-
tópályát, annak az többe kerül 
benzinben, időben. Ha csak azt 
tekintjük, hogy az érdiek kö-
zül sokan járnak a Balatonra, 
két-három megyei matricával 
el tudja intézni a díjat egész 
évre. És még egy dolog: most, 
hogy az M0-ás kész van, Érdről 
az összes autópálya elérhető, 
nem kell átmenni Budapesten. 
Azt sem szabad elfelejteni, hogy 
vannak az autópályáknak fenn-
tartási költségei is. Ennek két 
forrása lehet. Vannak a külön-
féle adófajták, jövedelemadótól 
a forgalmi adóig, és ebből az 
állam fenntarthatja a közösségi 
szolgáltatásokat, ezek között 
az autópályát is, és akkor va-
lóban lehet ingyenessé tenni. 
A másik lehetőség, ami talán 
igazságosabb, hogy aki hasz-
nálja, az fizessen. Gyakorlatilag 
a közösségi és az egyéni érdek 
egyensúlyát kell létrehozni, és 
úgy gondolom, hogy a területi 
alapú autópálya-használati díj 
az igazságosság felé tett lépés.

 Bognár Nándor

T. Mészáros András: Kiemelt feladatunk, hogy az Érden élõk közül minél 
többen itt találják meg a munkahelyüket
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Hatszáz millió forintot nyert Érd 
a Befektetés a jövőbe elnevezésû 
program előkészítéshez – jelen-
tette be T. Mészáros András pol-
gármester január 7-i sajtótájé-
koztatóján. Mint a polgármester 
elmondta: lehetővé szeretnék 
tenni, hogy olyan gazdaságfej-
lesztési program induljon el 
Érden, amelynek révén források 
érkeznek a városba, és ennek 
köszönhetően javul a szociális 
ellátás, új közösségi közlekedé-
si rendszer jön létre, és fejlődik 
az intézményi hálózat is. 

Aradszki András államtitkár, 
országgyûlési képviselő a sajtó-
tájékoztatón arról számolt be, 
hogy megbeszélést folytatott 
Rákossy Balázzsal, az európai 
uniós források felhasználásáért 
felelős államtitkárral. 

– Reményeink szerint ez egy 
hosszú távú befektetéssorozat 
első lépése, amelynek következ-
tében Érd ki tud lépni hátrányos, 
történelmileg örökölt helyzeté-
ből. Megbeszélésünkön elmond-

tuk, mi az elképzelésünk, mi-
lyen nehézségekkel küzdünk 
amiatt, hogy a közép-magyar-
országi régióhoz tartozva Érd 
elesik jelentős uniós forrásoktól, 
és kezdeményeztük: gondolkod-
junk együtt azon, hogyan tudjuk 
kormányzati támogatással meg-
teremteni a kitörés lehetőségét. 
Biztató jelzéseket kaptunk; úgy 
gondolom, hogy elképzeléseink 
hamar, egy kidolgozott terv men-
tén, állami kontrollal meg tudnak 
valósulni – mondta a politikus, 
aki a hatszáz milliós támogatás-
sal kapcsolatban elmondta, hogy 
azt Érd a lehető legszabadabban 
használhatja fel. 

T. Mészáros András a jövőbe-
li támogatásokkal kapcsolatban 
úgy fogalmazott: egyértelmûen 
látszik, hogy Érd – mivel a kö-
zép-magyarországi régió tagja 
– nagyon csekély mértékben 
pályázhat a jövőben uniós for-
rásokért, ezért a fejlesztéseket 
csak hazai forrásból tudják fi-
nanszírozni. 

– Nem lehet az ország köze-
pén, Budapest környékén egy 
„fejletlenségi gyûrût” létrehoz-
ni, miközben az EU-ból jóval 
több pénz jön, mint amennyi 
az előző időszakban érkezett 
hazánkba. Nem szabad hagyni, 
hogy miközben a konvergen-

cia régiók megkapják a lehe-
tőséget a fejlődésre, a közép-
magyarországi, lélekszámában 
folyamatosan gyarapodó terület 
lemaradjon – hangsúlyozta a 
polgármester. 

– Egyetlen jó kitörési pont le-
hetséges: ha új munkahelyeket 
teremtünk városunkban. Ha az 
itt élőknek nem kell bejárniuk 
a fővárosba, az már jobb élet-
minőséget teremt. Ha ezek a 
munkahelyek létrejönnek, nő 
az iparûzésiadó-bevétel, és a 
város több pénzt tud fordítani 
fejlesztésre is. Remélem, ma-
gyarországi támogatással egy 
önfenntartó folyamatot tudunk 
elindítani; a kormányzati szán-
dék egyértelmûen megvan, ezt 
illusztrálja a most kapott hat-
százmillió forint – mondta a 
polgármester.

T. Mészáros Andrást a saj-
tótájékoztatón megkérdeztük, 
mi a véleménye arról, hogy az 

M7-es eddig ingyenes szakaszá-
ra, illetve az M0-ás egyes része-
ire is kiterjesztették a díjfizetési 
kötelezettséget. A polgármester 
üdvözölte ezt a lépést, mert, 
mint mondta, az M7-es tekin-
tetében városunk volt az ingye-
nes zóna határa, ezért a szom-
szédos településekről érkezők 
közül sokan Érden mentek fel 
az autópályára. 

– A kommunikációval volt 
baj, azaz a bejelentés karácso-
nyi időzítésével és hirtelensé-
gével. A területi elvû autópálya-
matricának az az előnye, hogy 
sokkal elosztottabban, sokkal 
kevesebb költséggel sokkal több 
ember tud közlekedni – hangsú-
lyozta T. Mészáros András, míg 
Aradszki András úgy fogalma-
zott: az új rendszer igazságos 
és méltányos, hiszen Budapest 
környékén, az agglomerációban 
van a legkiterjedtebb autópá-
lya- és gyorsforgalmi rendszer 
– és eddig pont itt, a főváros 
környékén nem kellett fizetni 
ezen utak használatáért, míg az 
ország más részein igen. 

– A díj méltányos, és biztosít-
hatja a fenntartás és a fejlesztés 
költségeit – az M6-os autópá-
lyááért évi 60 milliárd forintos 
koncessziós díjat kell fizetni az 
üzemeltető részére, míg csu-
pán 8-10 milliárd forint jött be 
a matricákból. A különbséget 
eddig az adófizetők pénzéből 
kellett kifizetni, most ez áttevő-
dik az autópályát használókra. 
Választási lehetőség egyébként 
van: a régi útdíjrendszer most is 
hatályos – zárta szavait Aradszki 
András.

 Ádám Katalin

Közlemény
Érd Megyei Jogú Város lakói öröm-
mel vették a hírt, hogy Magyarország 
kormánya úgy döntött: 600 millió 
Ft egyszeri támogatást nyújt az érdi 
önkormányzat feladatainak bizton-
ságosabb ellátása érdekében. Ezáltal 
bizakodóbban nézhetünk a 2015-ös 
év elé.

A Közép-Magyarországi Régió 
egyetlen megyei jogú városaként Érd 
mindig is sajátos helyzetben volt 
a többi megyei jogú városhoz kép-
est. Ezt több illetékes minisztéri-
um részére is jeleztük, ami alapján 
elindult egy reményteli párbeszéd. 
Ezért örömmel vettük, hogy a kor-
mány tagjai pozitívan reagáltak kéré-
seinkre, amelyeket országgyûlési 
képviselõnk, dr. Aradszki András is 
tolmácsolt.

Ezúttal is köszönetünket fejez-
zük ki a támogatásért és bízunk 
benne, hogy az eddigi kiváló 
együttmûködés a kormány, a város 
országgyûlési képviselõje és Érd MJV 
Önkormányzata között a jövõben 
még sikeresebb, gyümölcsözõbb 
lesz!

T. Mészáros András
polgármester

Érd Megyei Jogú Város

Drágult a közétkeztetés
Januártól drágább lett a menza: az Érden iskolába járó diákok-
nak 21 százalékkal kell többet fizetniük a napi háromszori ét-
kezésért. T. Mészáros András polgármester ezzel kapcsolatban 
elmondta: változtak a közétkeztetésre vonatkozó jogszabályok; 
rendelet szabályozza az iskolai menzákon adandó ételek elké-
szítését, tápanyagtartalmát; emiatt emelkedtek a szolgáltató 
nyersanyagköltségei.

Mint megtudtuk, a normatív kedvezmények rendszere válto-
zatlan maradt: a fogyatékos gyerekek, valamint a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesülő bölcsődések, óvo-
dások, általános iskolások száz százalékos, a nagyobbak, 
azaz a középfokú oktatási intézményekbe járók 50 százalékos 
normatív kedvezményben részesülnek, és ugyanennyi jár a 
nagycsaládoknak is. Az önkormányzat vizsgálja annak a lehe-
tőségét, hogy az előbbiek mellett milyen további támogatásokat 
tud biztosítani.

Uniós támogatásra már nem számíthat Érd, állami forrásokra igen

Hatszáz millió érkezett, de még többet várnak a jövõben
Hatszáz millió  forintos állami támogatást nyert Érd – errõl számolt be T. 
Mészáros András elsõ idei polgármesteri sajtótájékoztatóján. Vendége Aradszki 
András államtitkár volt, aki január 7-i, a Nemzetgazdasági Minisztériumban foly-
tatott tárgyalásáról beszélt, hangsúlyozva: mivel az uniós forrásoktól Érd elesik 
a jövõben, állami forrásokra van szükség ahhoz, hogy ki tudjon lépni hátrányos, 
örökölt helyzetébõl.  

Aradszki András államtitkár és T. Mészáros András polgármester azt vázolták fel, hogyan léphet ki Érd örökölt 
helyzetébõl

A 
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Januártól csaknem 21 százalékkal többet kell fizetni az iskolai közétkezte-
tésért Érden

A Szent Margit Kórház 
adományokat gyűjt 

a központi műtő fejlesztésére

Az adománygyűjtés módja:

Átutalás:
Pilishegyi János Alapítvány, 

a Szent Margit Kórház 
központi műtő fejlesztéséért

Számlaszám:
HU37-10102103-40824000-

01004009
Számlavezető Bank:  

Budapest Bank
Kedvezményezett: 

Pilishegyi János Alapítvány

Adományvonal:

1.  Telefonhívással:
Tárcsázza a 13600-as számot, 

majd a hangjelzés után 
üsse be a 75-ös melléket.

2.  SMS küldéssel:
Küldje a 75-ös kódot 

SMS-ben a 13600-as számra
250Ft/ hívás vagy SMS

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

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 

matematika-bármely szakos tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: matematika tantárgy okta-
tása, az Érdi Tankerületben változó munkahelyen 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, matematika bármely szakirány, 
• büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, matematika-technika vagy matematika-fizika szakirány, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, diplomák másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 26. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi János nyújt, a 06-23-365-785 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldé-

sével (2030 Érd, Fácán köz). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
632-6/2014/KLIK/123 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos tanár. 

•  Elektronikus úton Rozgonyi János részére a batthyany.erd@gmail.com E-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 31. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Érdi Bolyai János Általános Iskola 

technika-bármely szakos általános iskolai tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Erzsébet utca 26-32. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: 
technika tantárgy oktatása 5-8 évfolyamosok számára, az Érdi Tankerületben változó 
munkahelyen 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
• Fõiskola, technika-bármely szakos általános iskolai tanár, 
• büntetlen elõélet, cselekvõképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel elátott szakmai önéletrajz, motivációs levél, diplomák másolata 
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követõen azonnal betölthetõ. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Teréz nyújt, a 06-23-365-
023 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Elektronikus úton Baranyi Teréz részére a baranyiterez63@gmail.com E-mail címen 
keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 31. 

Helyi szolgáltatók
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Az emléknap az újvárosi Jézus 
Szíve templomban reggel 8 
órától megtartott szentmisével 
kezdődött, majd a Kálvin téri 
református templomban is is-
tentisztelettel és koszorúzással 
emlékeztek az elhurcolt áldoza-
tokra. Ahogyan évek óta mindig, 
idén is 11 órakor gyülekeztek 
a megemlékezők a Domonkos 
Béla szobrászmûvész által alko-
tott elhurcoltak emlékmûvénél. 
Ezen a januári reggelen kegyes 
volt hozzánk az időjárás, csikor-
gó hóval és faggyal nem, csak 
meg-megeredő, szitáló esővel 
köszöntött ránk a vasárnap. 
A csípős szél azonban időnként 
idefújt némi „ízelítőt” abból a 
dermesztő hidegből, ami 1945. 
január 8-ától várhatott azokra 
a férfiakra, akiket a szovjet ka-
tonák aljas módon becsaptak, 
„kisebb munkákat” ígértek, 
amivel családjuk megélhetését, 
túlélését biztosíthatták volna, 
de tudjuk, nem ez lett. Máig 
nem tisztázottak pontosan az 
adatok, hogy valójában hány 
férfit hurcoltak el a szovjetek 
Érdről és a legközelebbi telepü-
lésekről, sokan úgy tudják, több 
ezren is lehettek. 

Persze, most megkérdezhet-

jük, miért jelentek meg mind-
annyian a vásártéren. Mert fo-
galmuk sem volt arról, mi vár 
rájuk, hiszen a szovjet hadsereg 
valójában a munkaadó hatósá-
got is birtokolta. Azt mondták 
az összetoborzott férfiaknak, 
hogy Székesfehérvárra viszik 
őket munkára, mégis Ercsi felé 
terelték az erőltetett, gyalogos 
menetet. Sokan már útközben 
odavesztek a kemény fagyban, 
akik pedig kibírták a hideget, 
az éhezést, a borzalmas és em-
bertelen megpróbáltatásokat, 
munkatáborokba, vagy sokkal 
messzebbre, Szibériába kerül-
tek. Sajnos, arról sincsenek ada-
tok, hogy pontosan hányan ma-
radtak életben, és tértek vissza 
otthonaikba. Akadtak túlélők, 
akik 1949-ben vagy az ötvenes 
években hazajöhettek, de ren-
getegen, több százan, több ez-
ren soha többé nem láthatták 
meg szülőföldjüket. 

Domonkos Béla szobrászmû-
vész várakozással teli, törékeny 
női alakja valamennyi édesanya, 
nővér, feleség, barátnő és hoz-
zátartozó mély fájdalmát jelké-
pezi, aki némán siratja a soha 
vissza nem térő, vagy a megtör-
ten, betegen, fizikai és lelki sé-

rülésekkel hazajutott érdi férfia-
kat, fiatalokat és érett korúakat 
– miközben az idei megemlé-
kezés napján csendben esik az 
eső, és csípős északi szél járja 
át a csontokat. Évekkel ezelőtt 
még bőven akadtak túlélők, 
akik emlékbizottságot alakítot-
tak, és kiharcolták, hogy legyen 
Érden helye a megemlékezés-
nek. Ám az idő előrehaladtá-
val egyre kevesebben vannak, 
ezért is fontos, hogy az utókor 
emlékezzék, hogy soha többé 
ne történjenek meg ilyen, vagy 
ehhez hasonló gaztettek – erre 
Bács István alpolgármester is 
utalt ünnepi beszédében. 

Az emlékünnepség kezde-
tén Deák Mihály operaéne-
kes vezetésével elénekelték a 
Himnuszt, ezután F. Nagy Erika 
előadómûvész mondott verset. 
Bács István alpolgármester az 
áldozatokról szóló megemlé-
kezését a történelmi tényekkel 
kezdte. 1944 októberében, köz-
vetlen azután, hogy a német 
megszállók elhagyták Érdet, 
Ófaluban megjelentek a szovjet 
csapatok. Alig három hónap-
pal később a Vörös Hadsereg 
katonái több mint háromezer 
érdi férfit és fiút hurcoltak el 

munkatáborokba, borzalmas 
emlékû „málenkij robotra”. Érd 
és a környező települések szinte 
teljes 15-60 év közötti férfila-
kosságát. A község vásárterére 
(a régi buszpályaudvar helyére) 
terelték össze őket azzal a ha-
zugsággal, hogy munkát adnak 
nekik. 

De nem ez történt. Előbb 
Ercsibe, majd tovább Szegedig, 
Temesvárig, a Donig hurcolták 
őket. Volt, aki még abban az 
évben, volt, aki csak tíz év-
vel később tért haza, de az el-
hurcoltak fele soha nem látta 
viszont szülőföldjét. Jeltelen 
sírokban fekszenek. Rájuk, az 
elhurcoltakra, az áldozatokra 
emlékezünk ezen a napon min-
den évben – mondta az alpol-
gármester, majd hozzátette: 

– Kötelességünk ez az emlé-
kezés, kötelességünk megőrizni 
és továbbadni a tudást arról, 
ami akkor történt. Mert ha ma, 
holnap vagy bármikor a jövőben 
valaki azt mondja: „nem tudok 
róla”, akkor ezzel azt is állítja, 
hogy nem történt semmi. Ez 
pedig azt jelenti, hogy újra meg-
történhet. Aki nem emlékezik, 
aki nem akar tudomást venni 
mindarról, ami megtörtént, az 
azt is állítja, hogy minden idők 
Bánffy Györgyeit, Pató Jánosait, 
Kernács Józsefeit, Tokics 
Istvánjait, Dávid Páljait, Eszes 
Vendeljeit vagy éppen Romits 
Antaljait újra el lehet hurcolni 
– sorolt a rengeteg név közül né-
hányat, ám az elhurcoltak leg-
többjéről semmit sem tudnak 
a hozzátartozóik. Leszögezte: 
minden kultúra, minden civili-
zált közösség, minden nemzet 
biztonságos létezésének alapve-
tő feltétele a közös emlékezet. 
Az emlékezés tudás. A tudás 
pedig tapasztalat, amely biz-
tonságot adhat. Európa törté-
nelmében sajnos számos példa 
bizonyítja, hogy az emlékezet, 
a felelősség, a szolidaritás hi-
ánya milyen tragédiákhoz ve-
zet. Bács István arról is beszélt, 
hogy Magyarországon a múlt 
elhallgatása nem volt más, mint 
hazugság. Azt hazudták, hogy 
nem történt meg, amit pedig 
elkövettek az ártatlanok ellen. 
Az alpolgármester emlékező 
beszédében kiemelte: az emlé-
kezés teszi nyilvánvalóvá, hogy 
ami történt, nem mese, nem 
kitaláció. Mindig újra rámutat, 
hogy vannak olyan tragikus 
eseményei a történelemnek, 
amelyek feldolgozása majdnem 
lehetetlen, de mégis kötelesség. 
Kötelességünk emlékezni és át-
adni a tudást gyermekeinknek, 
hogy tudjanak elhurcolt, elpusz-

A málenkij robotra elhurcoltakért tartottak emléknapot  

Emlékeztetni kell az utókort, hogy többé 
ne történhessenek ilyen gaztettek
„Az emlékezés teszi nyilvánvalóvá, hogy ami történt, nem mese, nem kitaláció. 
Hogy vannak olyan tragikus eseményei a történelemnek, amelyek feldolgozása 
majdnem lehetetlen, de mégis kötelesség. Kötelességünk emlékezni és átadni a tu-
dást gyermekeinknek, hogy tudjanak elhurcolt, elpusztított honfitársaink sorsáról, s 
át is érezzék azt” – hangsúlyozta emlékezõ beszédében Bács István alpolgármester 
január 11-én, az elhurcoltak emlékmûvénél megrendezett koszorúzási ünnepségen, 
amelyen az 1945. január 8-án „málenkij robotra” elhurcolt honfitársainkra emlé-
keztek az érdiek. 

tított honfitársaink sorsáról, s 
át is érezzék azt. Napjainkhoz 
visszatérve, elsősorban a fiatal 
nemzedékhez intézte szavait. 

– Az én generációmnak sze-
rencséje van. A kor, amelyben 
élnünk, más feladatot ró ránk, 
reményeim szerint egy boldo-
gabb világ megteremtésének 
terhét teszi a vállunkra. Olyan 
világét, amelyben a teljesít-
mény által ítéltetünk meg. De 
ennek a felelősségnek akkor 
tudunk megfelelni, ha soha töb-
bé nem találhat megértésre az 
embertelenség, az erőszak. Az 
emlékmû, amely előtt állunk, 
az embertelenség áldozatainak 
mementója. Az ő bátorságuk-
ból, önfeláldozásukból, emlé-
kezetükből épült. Jelzi a múlt-

ból vezető, jeltelen sírok övezte 
utat, s egyben megmutatja a 
helyes irányt a jövőbe. Hogy 
soha ne feledjük az áldozato-
kat, ne feledjük a mártírokat. 
És hogy soha ne feledjük a tet-
teseket! – zárta szavait Bács 
István alpolgármester, majd az 
emlékünnepség résztvevői – a 
városvezetés, az emlékbizottság 
tagjai, a pártfrakciók és a he-
lyi civil szervezetek képviselői, 
végül pedig a lakosok is – az 
Elhurcoltak emlékmû talapzatá-
nál elhelyezték a megemlékezés 
és a kegyelet koszorúit és virá-
gait. Az emléknap a Harmónia 
Vegyeskar közremûködésével 
egy baráti találkozóval, kötetlen 
beszélgetéssel zárult. 
 Bálint Edit

Noha nem faggyal érkezett ezúttal a reggel, az esõben és a csípõs északi szélben egy kicsit dideregtek a meg
emlékezõk

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Bács István alpolgármester a saját nemzedékét is felszólította az emléke
zésre, a tudás továbbadására

Elsõként az Emlékbizottság vezetõi koszorúztak

Az érdi önkormányzat nevében T. Mészáros András polgármester, Tóth 
Tamás és Bács István alpolgármesterek helyezték el a kegyelet koszorúját

Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

l
kovaridora@helyitema.hu

Hirdessen Ön is

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 Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ. 8200 
Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor. Nyomdai előkészítés: Tex-Ver Kft.  Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft. A lapban meg-
jelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2015. január 18 – 25.

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:

Január 24-én, szombaton 9-12 óráig 

Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cse-
réje, vására. Minden vásárlót 
szeretettel várunk!

Előzetes:

„Színház az egész világ”
Színházbérlet 2015. tavasz

2015. február 22-én vasárnap 15 órakor

Janikovszky Éva:  
A lemez két oldala
színházi előadás egy felvonás-
ban

A lemezt elővette és feltette: 
Tollár Mónika
A lemez két oldalán hallható:
Kovács Patrícia 
és Pikali Gerda

Családi matiné 

Február 28-án, szombaton 16 órakor

Kezdődhet a mulatság!
Halász Judit koncertje gyerme-
keknek. Belépő: 2500 Ft. 

Klubok programjai:

Vitalitás klub
Január 19-én hétfőn 17 órakor 
Lélekmozaikok. 
Önismeret, tudatosság. 
Könyvbemutató. 
Előadó: Hörömpőné Zsuzsa

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

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás 
Keddtől – péntekig  
 10,00–17,00
Szombat-vasárnap:  10,00-18,00

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói.
3.  3276 expedíciós nap, a 

múzeumalapító geográfus 
újraolvasva

4.  Hely- és sporttörténeti 
kiállítás

Január 23. 16,00
A magyar kultúra napja  
Fotókiállítás
Dr. Szilágyi László egyetemi 
tanár, Debreceni Egyetem: 
Elindultam szép hazámból 
című fotókiállításának megnyi-
tója. A kiállítást megnyitja Dr. 
Szabó József egyetemi tanár, 
professzor emeritus 

Könyvbemutató

1.  Kovács Sándor könyvtá-
ros helytörténész, Magyar 
Földrajzi Múzeum: Érdi 
honismereti kaleidoszkóp 

2.  Lendvai Timár Edit archí-
vumkezelő, földrajztanár, 
Magyar Földrajzi Múzeum: 
3276 expedíciós nap 
– Balázs Dénes múzeumala-
pító geográfus újraolvasva 
– múzeumi kiállításvezető

3.  Lendvai Tímár Edit archí-
vumkezelő, földrajztanár, 
Magyar Földrajzi Múzeum: 
Korok, emberek, történetek 
– a Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói 

A köteteket bemutatja: Dr. 
Kubassek János igazgató, 
Magyar Földrajzi Múzeum 

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,- 

 

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
21. (szerda) 17 órától
Magyar kultúra napja 2015
Gyorsvonat – vallomás sorskér-
déseinkről 
Koncz Gábor Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színész, 
színházi rendező, Érdemes 
Művész, a Halhatatlanok 

Társulatának örökös tagja elő-
adói estje
 
A  zenei könyvtár programja
23. (péntek) 18 órától
Zenei Klub 
– Új év – vonósnégyessel
közreműködik az Érdi 
Vonósnégyes
  
Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h

Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h 

Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h

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

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

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

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

06 23-360-143

Az Érdi Művésztelep 
alkotóinak kiállítása

Roma  
ügyfélfogadás

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila  
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között
ügyfélfogadást tart

a Polgárok Háza 204-es szobájában

Téli Tárlat
Az Érdi Galéria Téli Tárlat címen  képzőművészeti 
kiállítást szervez az Érden és környékén élő kép-
zőművészek számára. A tárlatra legfeljebb két 
alkotás – festmény, grafika, térben megjelenő 
mű – nyújtható be, maximum 1 m-es méretben.

Beadási határidő: 

2015. január 20-21., 10 - 18 óráig.

A leadás helye: 

Érdi Galéria  2030 Érd Alsó u. 2.  
 Tel. 0623- 360 -143 

Elérhetőség: 

06 20 800-90-79,  
erdigaleria@gmail.com 
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január 19. 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… 

Asztma COPD 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 30’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:45 Ízőrzők 25.
11:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
11:30 Fény-Kép kulturális magazin
16:05 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:50 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/5. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

17:20 Mozgás sportmagazin
17:50 Fény-Kép kulturális magazin
18:20 A termékeny káosz 2. 

dokumentumfilm 
Rendező: Tóth-Péter Pál

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés Érd – DVSC
21:00 A termékeny káosz 2. 

dokumentumfilm 
Rendező: Tóth-Péter Pál

21:40 Híradó ism.
21:55 Szibéria 17/11. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

22:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:40 Híradó ism.

január 20. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted… 

Asztma COPD 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 30’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:00 Mozgás sportmagazin
9:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:45 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – DVSC

11:15 A termékeny káosz 2. 
dokumentumfilm 
Rendező: Tóth-Péter Pál

16:00 Híradó
16:15 Fény-Kép kulturális magazin
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Kézilabda mérkőzés ism. Mosonmagyaróvár 

– Érd
18:30 Ízőrzők 26.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 Elveszett paradicsom 

fekete-fehér, magyar játékfilm,1962 91’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Makk Károly 
szereplő(k): Pálos György (Sebők Zoltán), 
Páger Antal (apa), Törőcsik Mari (Mira), 
Esztergályos Cecília, Koltai János, 
Demjén Gyöngyvér, Siménfalvy Sándor

21:35 Híradó ism.
21:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:05 Fény-Kép kulturális magazin
22:35 Szibéria 17/11. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

23:05 Híradó ism.

január 21. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/5. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

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

Asztma COPD 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 30’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:00 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-
dalom

10:30 Kézilabda mérkőzés ism. Mosonmagyaróvár 
– Érd 

15:50 Híradó
16:05 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
16:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:50 A termékeny káosz 2. 

dokumentumfilm 
Rendező: Tóth-Péter Pál

17:30 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – DVSC
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Benyovszky Móric és a malgasok földje  

6/6. rész magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

20:30 Híradó ism.
20:45 Mozgás sportmagazin ism.
21:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/6. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

22:00 Stan Laurel: Fagyos szivek 
Burleszk

22:25 A termékeny káosz 2. 
dokumentumfilm 
Rendező: Tóth-Péter Pál

23:05 Híradó ism.

január 22. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Fény-Kép Kulturális magazin
9:15 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/6. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

9:45 Stan Laurel: Fagyos szivek 
Burleszk

10:10 A termékeny káosz 2. 
dokumentumfilm 
Rendező: Tóth-Péter Pál

10:50 Aggódunk érted… 
Asztma COPD 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 30’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:20 Szibéria 17/11. rész  
magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

16:05 Híradó
16:20 Mozgás sportmagazin
16:50 Ízőrzők 26.
17:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

17:35 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/6. rész 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

18:05 Mozgás sportmagazin
18:35 Stan Laurel: Fagyos szivek 

Burleszk
19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Elveszett paradicsom 

fekete-fehér, magyar játékfilm,1962 91’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Makk Károly 
szereplő(k): Pálos György (Sebők Zoltán), 
Páger Antal (apa), Törőcsik Mari (Mira), 
Esztergályos Cecília, Koltai János, 
Demjén Gyöngyvér, Siménfalvy Sándor

21:00 Beszélgetés egy bíróval 6/1. rész
21:45 Híradó ism.
22:00 Szibéria 17/11. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

22:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:45 Beszélgetés egy bíróval 6/1. rész
23:30 Híradó ism.

január 23. péntek
8:00 Híradó
8:15 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – DVSC
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 Szibéria 17/11. rész  
magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

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

Asztma COPD 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 30’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:15 Fény-kép kulturális magazin
16:20 Híradó 
16:35 Ízőrzők 26.
17:05 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:20 A termékeny káosz 2. 

dokumentumfilm 
Rendező: Tóth-Péter Pál

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 Iszony 

színes, magyar filmdráma, 1965 162’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Hintsch György 
szereplő(k): Drahota Andrea (Kárász Nelli), 
Kállai Ferenc (Takaró Sanyi), Páger Antal (Nelli 
apja), Latinovits Zoltán, Psota Irén, Kiss Manyi, 
Bessenyei Ferenc, Kálmán György, Halász Judit, 
Sulyok Mária, Bulla Elma

22:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:00 Mozgás sportmagazin
23:30 Híradó ism.

január 24. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 Szibéria 17/11. rész  
magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

10:30 Ízőrzők 26.
11:00 Kézilabda mérkőzés ism. Mosonmagyaróvár 

– Érd
15:35 Híradó
15:50 Mozgás sportmagazin
16:20 A termékeny káosz 2. 

dokumentumfilm 
Rendező: Tóth-Péter Pál

17:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:15 Beszélgetés egy bíróval 6/1. rész
18:00 Fény-kép kulturális magazin
18:30 Aggódunk érted… 

Asztma COPD 2. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 30’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
19:30 Larry Semon: Anyai öröm 

Burleszk
19:55 Iszony 

színes, magyar filmdráma, 1965 162’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Hintsch György 
szereplő(k): Drahota Andrea (Kárász Nelli), 
Kállai Ferenc (Takaró Sanyi), Páger Antal (Nelli 
apja), Latinovits Zoltán, Psota Irén, Kiss Manyi, 
Bessenyei Ferenc, Kálmán György, Halász Judit, 
Sulyok Mária, Bulla Elma

22:40 Aggódunk érted… 
Asztma COPD 2. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 30’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

23:10 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
ism.

23:40 Larry Semon: Anyai öröm 
Burleszk

január 25. 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 26.
14:50 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
15:35 Iszony 

színes, magyar filmdráma, 1965 162’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Hintsch György 
szereplő(k): Drahota Andrea (Kárász Nelli), 
Kállai Ferenc (Takaró Sanyi), Páger Antal (Nelli 
apja), Latinovits Zoltán, Psota Irén, Kiss Manyi, 
Bessenyei Ferenc, Kálmán György, Halász Judit, 
Sulyok Mária, Bulla Elma

18:20 Csak tükörben – vallási műsor 10’
18:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil tár-

sadalom
19:00 A termékeny káosz 2. 

dokumentumfilm 
Rendező: Tóth-Péter Pál

19:40 Szibéria 17/12. rész  
magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

20:10 Mozgás sportmagazin
20:40 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:10 Larry Semon: Anyai öröm 

Burleszk
21:35 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:05 Fény-Kép kulturális magazin
22:35 Szibéria 17/12. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

2015. január 19 – január 25.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Az Érdi Mûvésztelepet hat év-
vel ezelőtt hozták létre  váro-
sunkban. Résztvevői a város 
közönségnek minden év végén 
bemutatják a kéthetes alkotói 
táborban született legsikeresebb 
munkáikat. A 2014. decem-
ber 19-én megnyílt kiállításon 
tizennégy mûvész csaknem 
negyven festményét, kom-
pozícióját csodálhatták meg a 
mûvészetkedvelők. A tárlatot 
hagyományosan az alkotókat im-
már kiválóan ismerő mûvészeti 
író, az Érdi Mûvésztelep rend-
szeres szakmai látogatója, 
Novotny Tihamér nyitotta meg. 
Hozzáértő és iránymutató tár-
latvezetése előtt a közönségnek 
még alkalma nyílt arra is, hogy 
Györffy Gergely hegedûmûvész 
magával ragadó játékában gyö-

nyörködjön. A mûvészeti író 
azzal indította tárlatmegnyitó 
beszédét, hogy beszámolt ró-
la: amikor felkészülés céljából, 
előző nap először lépett be a 
Galéria kiállítótermébe, olyan 
érzés lett úrrá rajta, mintha egy 
ellen-gravitációs térbe csöppent 
volna, ahol a látvány aurája szin-
te beszippantotta, felkapta, és 
magával ragadta a szellemi ma-
gaslatokba. Az elénk tárulkozó 
egységes összkép akár elégedett 
mosolyt is kelthet arcunkon, 
ám részleteiben mégis inkább 
elgondolkodtató és megrendítő 
vizuális élményt kínál ez a tár-
lat – mondta. Az egymás mellé 
kerülő színeknek van egy hatá-
rozott módon ismétlődő dualiz-
musa, sőt, trializmusa is. Ezek 
láncszemekként gyûrik össze a 

fehér teret: fekete-vörös, kék-fe-
kete, fekete-szürke, kék-vörös, 
fekete-sárga, vagy fekete–sárga-
szürke, és még sorolhatnánk! 
Ha más nem, a fekete és a fehér 
vonalakban, foltokban, pöttyök-
ben, fraktúrákban, alakzatok-
ban, kontúrokban és anyagok-
ban állandóan jelen van tisztán 
vagy tónusokban tûnik fel – mu-
tatott rá Novotny Tihamér, majd 
hozzáfûzte: Ezzel együtt fel kell 
figyelnünk arra is, hogy a bar-
nák, szürkék, kékek és sárgák 
mellett a zöld alkalmazása rop-
pant ritka, alig egy-két alkotónál 
fedezhető fel. Régi megfigyelés 
ugyanis, hogy az absztrakciót a 
mûvész azzal szemlélteti, és úgy 
hangsúlyozza a fizikai látvány-

tól elrugaszkodó szemléletének 
sokkal inkább spekulatív, gondo-
lati, nyelvi, jelképi vagy fogalmi 
mivoltát, hogy a természetben a 
legszínesebben előforduló színt, 
a zöldet következetesen kizárja 
a palettájából. Zöld színt tehát 
csak nyomokban fedezhetünk 
fel ezen a tárlaton is, hiszen itt a 
festészet metafizikai szellemisé-
ge és rendeltetése válik hangsú-
lyossá. El kell rugaszkodnunk a 
színek természetének látványá-
tól, és el kell merülnünk önnön 
tapasztalatainkban, hogy észre-
vegyük: a szín a formával össze-
kapcsolódik, az elvont mértani 
jelek és jelképek pedig a geomet-
riától az emblematikusságig, a 
gesztustól a szimbolikáig. 

Nincsenek tehát abszolút, a 
széltől-szélig hatoló minősé-
gek. Ahol meg lennének ilye-
nek, leginkább elvont mértani 
jelek és szimbólumok kerülnek 
a végtelen és kozmikus térbe. 
A mûvészeti író azzal folytatta, 
hogy az itt bemutatkozó alko-
tó mûvészekről elmondhatjuk, 
hogy mindegyikükben van va-
lami pontos és leszûkített, a 
lényeget lefokozó, de annál 
kifejezőbb és következetes, 
ugyanakkor érzelmes mono-
mániás egzaltáltság. Az élet lé-
nyeges kérdéseiről való feltûnő 
gondolkodás és elmélkedés, a 
véleményt formáló közlés, va-
lamint a megfejthető önfeltá-
rulkozás is sajátjuk a kiállító 
mûvészeknek. Igaz, hogy néme-
lyikük még „mankót” sem kínál 
a szemlélőnek, nem nevezi meg 
kiállított alkotását, ám a cím-
nélküliség mögé rejtőzve sem 
maradhatnak megfejthetetlenek 
ezek a munkák, mert a színek 
és gesztusok mély érzelmekről 
árulkodnak. Az alkotók másik 
része viszont megadja ugyan a 
mû címében a „fogódzót”, de 
a vertikális leírás konkrétuma 
csak asszociatív módon tud be-
hatolni a képi elvonatkoztatás 
előterébe. A tárlat tanulsága vé-
gül, hogy azok sem lógnak ki a 
sorból, akik konceptuális – fo-
galmi, gondolati –, vagy netán 
épp figurális alkotásokkal (is) 
jelentkeztek ebben az eszten-
dőben – világított rá Novotny 
Tihamér mûvészeti író. 

A falra függesztett, monu-
mentális táblaképek vizuális 
élményén túl egy meglehetősen 
érdekes kompozíció is felhívja 
magára a figyelmet: az üveghatá-
sú, átlátszó mûanyagból készült 
alkotás, a VI. Érdi Mûvésztelep 
egyetlen szobrász résztvevőjé-
nek, Sípos Maricának az alkotá-
sa. Az átlátszó plexi felületeken 
hófehér alakzatokba foglalva, 
hatalmas betûkkel egyetlen 

szó, a „hazugság” olvasható. 
A 2014. évi kiállítók: Aknay 
János, Csetneki József, Eőry 
Emil, feLugossy László, Fritz 
Rautner, Hudák Marianna Maja, 
Karsch Manfréd, Kéri Mihály, 
Kovács Johanna, Puha Ferenc, 
Sipos Barbara, Sipos Marica, 
Sz. Varga Ágnes Kabó, Wrobel 
Péter, akiknek így összesen 
csaknem negyven alkotásukban 
gyönyörködhetünk – amelyek 
közül egyet-egyet majd a város-
nak ajándékoznak a mûvészek. 
Ennek köszönhetően tovább 
bővül a kortárs alkotások érdi 
gyûjteménye, amely valamikor 
a jövőben egy állandó kiállítás-
sal is várja majd az érdeklődő-
ket. Bálint Edit

Az Érdi Mûvésztelep csoportos tárlata a Városi Galériában

Válaszok az élet kérdéseire színekkel, formákkal
A kiállító terembe belépve, az elénk tárulkozó egységes összkép elégedett mosolyt 
kelthet arcukon, ám részleteiben mégis inkább elgondolkodtató és megrendítõ 
vizuális élményt nyújt a tárlat – hangsúlyozta Novotny Tihamér mûvészeti író, aki 
az Érdi Mûvésztelep alkotóinak immár hatodik csoportos kiállítását nyitotta meg a 
Városi Galériában.

A kiállító alkotók egy része a megnyitó kezdetén - Kéri Mihály, a Városi Galéria vezetõje köszöntötte a kiállítás látogatóit

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A megnyitó elején Györffy Gergely bûvölte el a Galéria közönségét magá-
val ragadó hegedûjátékával

Novotny Tihamér mûvészeti író megnyitó beszédében némi fogódzót kínált 
a kiállítás megtekintéséhez

Színek dualizmus és trializmusa a sokszínû képeken
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Feladatokkal teli esztendő volt 
2014. mind a város, mind a 
közgyûlés számára. Három vá-
lasztásra került sor az elmúlt 
esztendőben; gőzerővel folyt a 
csatornázás; a város megvásá-
rolta a sportcsarnokot – sorolta 
az elmúlt év kiemelkedő ese-
ményeit T. Mészáros András 
a 2014. december 18-án tartott 
közmeghallgatáson. Egyebek 
mellett elmondta: számukra a 
2014. sikeres év volt, akár a 
választásokat tekintjük, akár a 
csatornázást, ami teljes mér-
tékben befejeződött, és csupán 
a B program, illetve a házi át-
emelők beépítése van hátra; ez 
utóbbit idén tavasszal kezdik 
meg. 

A polgármester beszélt a 
helyi közbiztonságról is; mint 
mondta, az önkormányzat sze-
retné kiterjeszteni a térfigyelő 
kamerák rendszerét. Ennek 
érdekében két ízben pályáz-
tak támogatásra, sikertelenül; 
remélhetőli, a jövőben sikerrel 
pályáznak majd.

– Ami a terveinket illeti, ki-
emelten fontosnak tartjuk, hogy 
felkészüljünk arra: 2015 szep-
temberétől három éves kortól 
válik kötelezővé az óvodai ellá-
tás. Az elmúlt években átadott, 
illetve a közeljövőben tervezett 
óvodai férőhelyekkel együtt 
nagy valószínûség szerint el 
tudjuk látni megnövekedett 
feladatunkat. Jelen pillanatban 

26 óvodai férőhely hiányzik 
a rendszerből, de úgy látom, 
szeptember 1-jéig ezt a kérdést 
megoldjuk – mondta a polgár-
mester, hozzátéve: ez nem azt 
jelenti, hogy nincs további teen-
dő az óvodákkal, hiszen – bár 
több óvoda megújult az elmúlt 
esztendőkben – vannak olyan 
intézmények, amelyeket át kell 
építeni. A bővítésre, felújításra 
fordítható összegnek is helyet 
kell találni a 2015-ös költségve-
tésben.

A polgármester a 2015-ös ter-
vekkel kapcsolatban elmondta: 
a felszínivíz-elvezetési gondok 
csökkentése érdekében a ter-
vezett három záportározóból 
legalább egyet meg szeretné-
nek építeni ebben az esztendő-
ben. A város szeretné folytatni 
az egészségügyi infrastruktúra 
fejlesztését is: bár a szakorvosi 
rendelőintézet után sorra meg-
újultak a háziorvosi rendelők, 
van pár olyan intézmény, ami 
még átalakításra szorul: ilyen 
a Bölömbika utcai, az ófalusi, 
illetve a Bajcsy-Zsilinszky utca 
47. szám alatti rendelő. A Felső 
utcai intézményből szeretnék 
kiköltöztetni a háziorvosi ren-
delőket a környéken megépíten-
dő egészségházba.

A polgármester szót ejtett ar-
ról is, hogy a város két iskolája, 
a Teleki és a Batthyány is felújí-
tásra szorul – ebben egyetért a 
város és a KLIK is, és a későbbi-

ekben is együtt fognak mûködni 
e témában. 

T. Mészáros András a közös-
ségi közlekedés fejlesztésről is 
beszélt: mint mondta, szeret-
nének új közlekedési vonalakat 
kialakítani, hogy a várost mind 
hosszanti, mind keresztirány-
ban behálózzák. A koncepció 
– az úthálózat fejlesztésére és 
a közösségi közlekedési hálózat 
tekintetében – pályázati forrás-
ból már elkészült: úthálózat-
tal együtt 15-20 milliárd forin-
tos költséggel lehet számolni. 
Ennek forrását egyelőre nem 
látja, de, mint mondta, nem 
szabad letenni e terv megvaló-
sításáról.

– Szándékunk az, hogy a fen-
ti feladatokat megoldjuk, ellás-
suk. Az a dolga a közgyûlésnek, 
a város vezetésének, az 
országgyûlési képviselőnek, az 
EU-képviselőnek, hogy a fejlő-
dési lehetőségek forrását meg-
teremtsék – zárta bevezetőjét T. 
Mészáros András. 

Ezt követően a megjelentek 
tették fel kérdéseiket, amelyekre 
a polgármester, illetve az alpol-
gármesterek és a hivatal illeté-
kesei válaszoltak. Több téma is 
felmerült, az országos politiká-
tól az egyes ingatlanokat érintő 
vízelvezetési problémákon át az 
aszfaltozásig, közlekedési ne-
hézségekig. Volt, aki azt kifo-
gásolta, hogy – bár Érd megyei 
jogú város – egyes vonatok nem 

állnak meg itt, és felmerült az is, 
hogy a Felsővölgyi úti buszmeg-
állónál nincs járda, biztonságos 
megközelítése nem megoldott. 

A vonatok meg (nem) állásá-
val kapcsolatban a polgármester 
hangsúlyozta: évek, évtizedek 
óta napirenden van ez a kérdés, 
és hiába kérik, a MÁV nem vál-
toztat a helyzeten – a Balaton 
déli partjára tartó vonatok to-
vábbra sem állnak meg Érden. 

Az úthelyzettel, aszfaltozás-
sal kapcsolatos kérdésekre, pa-
naszokra reagálva T. Mészáros 
András elmondta: Érden 350 
kilométernyi földút és 150 ki-
lométernyi aszfaltozott út talál-
ható; egy négyzetméter leasz-
faltozása 15-20 ezer forintba 
kerül (alappal együtt) – ebből 
kiszámítható, hogy 30 milliárd 
forintba kerülne a teljes érdi 
úthálózat kiépítése. Erre (a csa-
torna B programján túlmenően, 
ami körülbelül 600 millió forint) 
nincs forrás 2015-ben. 

Simó Károly alpolgármester 
azt hangsúlyozta: az aszfaltozás 
útkoncepció alapján történik, és 
először a fő közlekedési utak és 
a csomópontok kerülnek sorra. 

– Az infrastruktúra-fejlesz-
tés nyertese az elmúlt években 
Parkváros volt; itt épült a leg-
több csatorna és a legtöbb út. 
Ezt számokkal is alá tudjuk tá-
masztani – jegyezte meg Simó 
Károly azokra az észrevételekre 
reagálva, hogy Parkváros kevés-
bé fejlődik. 

Volt, aki az utcanévtáblák ál-
lapotát kifogásolta; sok helyen 
kifakult rajtuk az írás, másutt 
pedig megrongálták őket. T. 
Mészáros András ezzel kapcso-
latban közölte: 2015-ben meg-
újítják az utcanévtáblákat egy 
újabb ötéves időszakra. 

Közmeghallgatással zárta az évet T. Mészáros András

Utcanévtábláktól a MÁV-menetrendig
Az elmúlt esztendõ összegzésével, az idei tervek bemutatásával kezdte a közmeg-
hallgatást T. Mészáros András polgármester. A terveket ismertetve beszélt az óvodai 
férõhelyek bõvítésérõl, egy záportározó megépítésérõl, az egészségügyi fejlesztésekrõl 
és két iskola szükséges felújításáról. Ezt követõen a lakosok tették fel kérdéseiket, illet-
ve mondták el panaszaikat; szóba került többek közt Parkváros fejlõdése, az Interspar-
beruházás, az aszfaltozás, a közvilágítás és az utcanévtáblák is.

Többen érdeklődtek az iránt, 
hogy megvalósulhat-e a Bem 
téren az Interspar-beruházás. T. 
Mészáros András elmondta: az 
országos költségvetésben szere-
pel az M7-es fel- és lehajtójának 
megépítése, a munkálatok ta-
vasszal indulnak, és a Spar is el-
kezdi az építkezést. Bács István 
alpolgármester ezzel kapcsolat-
ban arról tájékoztatta az érdek-
lődőket, hogy várhatóan 2016 
nyarának végére az elkészült 
lehajtókkal együtt megújulhat 
az Iparos út is, és elkészül az 
Interspar áruház is. 

Az egyik lakos azt panaszol-
ta, hogy a Bölömbika utca mö-
götti területen nagyon rossz a 
közvilágítás, zseblámpával köz-
lekednek az arra haladók. T. 
Mészáros András emlékeztetett 
arra: a kifogásolt részen valójá-
ban nincsenek utcák; közterület 
helyett magánterületen közle-
kednek az emberek – márpe-
dig ahol jogilag nincs utca, oda 
nehéz kivinni a közvilágítást. 
A terület rendezése megkezdő-
dött, remélhetőleg egy-másfél 
év múlva megoldódnak a prob-
lémák.  Ádám Katalin

Telt házas közmeghallgatás a Polgárok Házában – az érdiek kérdéseire a 
városvezetés és a hivatal szakemberei válaszoltak
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Meghívó – Pozivnica
Az Érdi Horvát Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és családját, 

barátait a 2015. február 7-én este 19 órakor kezdődő  
Hagyományőrző Rác Bálra. 

Helyszín:  Finta Rendezvényház: Érd, Velencei út 29.
Fellépők:  Zorica Tánccsoport Ercsiből
 Komsije Tököli Népdalkör 
 Igraj Kolo érdi rác tánccsoport
Zenét szolgáltatja: Selo zenekar Lórévről
 KUZ-MIX Duo Sóskútról

Belépő: 1.500,- Ft. A bál jellege batyus bál, a helyszínen büfé üzemel. 
Sorsolásra tombolatárgyakat elfogadunk. A helyfoglalás érkezési sor-
rendben történik, de lehetőség van nagyobb társaságok esetén asztal-
foglalásra is. A helyszínen csak korlátozott számban váltható belépőjegy.

Mindenkit szeretettel várunk!

Az est fővédnöke  
T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város Polgármestere

Jegyek elővételben vásárolhatóak: 

Antunovits Antal: 20-363-8498
Weszelovits Istvánné: 20-371-6566

Nagy Istvánné: 30-862-2488

helyi társadalom
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Noha az év vége felé már minden-
ki az ünnepekre készült, váro-
sunk képviselőinek még elég sok 
feladata akadt a közügyekben, 
hiszen csaknem negyven napi-
rendi pont várt rájuk a közgyûlés 
december 18-án megtartott ta-
nácskozásán. Így az ünnepélyes 
díjátadást követően – amelynek 
keretében Kiss Sándor szociá-
lis munkás átvette T. Mészáros 
András polgármestertől az 
Érd Szociális Munkájáért Díjat 
– azonnal munkához is látott a 
plénum. Havasi Márta (DK) írás-
ban kért lehetőséget a napirend 
előtti felszólásra, amit a polgár-
mester kivételesen és azzal a 
kikötéssel engedélyezett, hogy 
erre utolsó alkalommal adott 
lehetőséget, hiszen az egyebek-
ben, ami a nyílt ülés legutolsó 
napirendi pontja, a képviselők 
bármiről szabadon kifejthetik 
véleményüket, ezért arra kérte 
a közgyûlés tagjait, hogy a jövő-
ben is ehhez tartsák magukat. 
Havasi Márta az új útdíjrendszer 
bevezetése ellen tiltakozott, kér-
ve a polgármestert, hogy tegyen 
meg minden tőle telhetőt annak 
érdekében, hogy a Budapestre 
bevezető útszakaszok használa-
táért továbbra se kelljen fizetni-
ük az érdieknek. A zöldhulladék 
elszállítását, a csapadékvíz el-
vezetését, valamint a választá-

si plakátok eltávolítását érintő 
tájékoztatók után a képviselők 
elfogadták az önkormányzat 
2015. évi átmeneti finanszíro-
zásáról és költségvetési gazdál-
kodásáról szóló rendeletalkotási 
javaslatot, amely az idei költség-
vetés elfogadásáig is szavatolja 
a város zavartalan mûködését, 
majd egyhangúlag támogatták, 
hogy 2014-ben az egész város 
területén bevezessék a szelek-
tív hulladék háztól való elszál-
lítását. Döntött a közgyûlés az 
érdi Polgármesteri Hivatal köz-
tisztviselőinek juttatásairól és 
támogatásairól szóló, valamint 
a közösségi együttélés alapvető 
szabályaira és ezek megszegésé-
nek jogkövetkezményeire vonat-
kozó rendelet módosításáról is. 
Utóbbival elsősorban a nem la-
kás céljára szolgáló, embertelen 
körülményeket teremtő ingatla-
nok bérbe adását kívánják meg-
akadályozni. Decemberi ülésén 
tárgyalta a közgyûlés a város idei 
költségvetésének koncepcióját. 
A vitában Pulai Edina (Jobbik) 
két olyan sarkalatos pontra kí-
vánta felhívni a figyelmet, ame-
lyek a jogszabályi változások 
miatt gondot jelenthetnek a vá-
rosnak. Egyik a 3 éves kortól 
kötelező óvodai ellátás, és bár 
Érd az utóbbi időben sokat tett 
azért, hogy jóval több óvodás ko-

rú elhelyezését biztosítsa, még 
mindig nem elég a hely, mert 
kisebb az intézmények befoga-
dóképessége, mint amekkora 
igény van. A képviselő szerint a 
másik kérdéses terület a teljesen 
átalakított segélyezési rendszer, 
amiből a kormányzat országos 
szinten csaknem 42 milliárdot 
vont ki, ezért félő, hogy ez a 
hiány elsősorban az önkormány-
zatoknál fog majd lecsapódni, 
és kezelhetetlen nehézségeket 
okozhat Érdnek is. T. Mészáros 
András válaszában kifejtette: a 
költségvetési koncepció a jelen-
legi jogszabályok figyelembe 
vételével készült, ha változnak 
a körülmények, akkor majd az 
adott helyzethez igazítva módo-
sítják a költségvetést. Ami pedig 
az óvodai ellátást illeti, az utóbbi 
időben igen dinamikus fejleszté-
sek történtek ezen a területen, 
számos érdi intézményt sikerült 
kibővíteni, és bár maradtak még 
teendők, felújításra, építésre vá-
ró óvodák, ma már ott tartanak, 
hogy mindössze 26 óvodai hely 
hiányzik a két évvel ezelőtti, ki-
látástalannak tûnő helyzethez 
képest. Csőzik László (20-30 
Egyesület) a koncepció erényé-
nek tartotta a visszafogottságot, 
ám – tette hozzá – annak egyálta-
lán nem örül, hogy Érdnek 2015-
ben már igencsak szûkösek a 

lehetőségei a fejlesztésre. Ennek 
ellenére arról kérdezte a polgár-
mestert, lesz-e mégis lehetőség 
a város alközpontjainak kiépí-
tésére. T. Mészáros András úgy 
vélte, tarthatatlan az az állapot, 
miszerint Érdet a fejlett régiók 
közé sorolják, és emiatt a jövő-
ben jóval kevesebb uniós fejlesz-
tési támogatást igényelhet, mint 
korábban, de a városvezetés a 
jövőben is keresi a lehetősége-
ket, amelyekkel Érd fejlesztési 
forrásokhoz juthat. Szóba került 
a parkvárosiak által már nagyon 
várt Spar-beruházás is, ami a 
cég fejlesztéseit érintő negatív 
nyilatkozataival ellentétben, úgy 
tûnik, városunkra nem vonat-
kozik, mert – ahogy elhangzott 
– legkésőbb 2016. december 
31-ig, az összes fejlesztésekkel 
együtt, át fogják adni a parkvá-
rosi Spar ruházat. Erről az ülést 
megelőző napon is tárgyalt az 
illetékesekkel – tájékoztatta a 
képviselőket Bács István alpol-
gármester. Végül a város 2015. 
évi költségvetésének koncepci-
óját 13 képviselő támogatásával 
fogadta el a közgyûlés, míg az 
ellenzék öt képviselője nemmel 
szavazott. 14 igen és négy nem 
szavazat mellett döntött a plé-
num arról, hogy a város a za-
vartalan mûködésének biztosí-
tása érdekében 300 millió forint 
likviditási folyószámlahitelt vesz 
fel. Néhány, főként adminisztra-
tív jellegû határozatot követően 
a képviselők támogatták, hogy 
2014. december 1-jétől az „Újra 
tanulok” program keretében 54 
főt a közfoglalkoztatási jogvi-
szony fenntartása mellett bevon-
janak a későbbi elhelyezkedésü-
ket segítő oktatásba. A téli hóna-
pokban visszaültek az iskolapa-
dokba, hogy szakmát tanuljanak. 
A többség azzal is egyetértett, 
hogy a kizárólagos önkormány-
zati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok számára egységes ja-
vadalmazási szabályzatot alkos-
sanak, majd a helyi közlekedés 
ellátására vonatkozó pályázat 
eredményének megállapítása 
került napirendre. A vitában 
Antunovits Antal azt vetette fel, 
hogy az Ófaluba közlekedő jára-
tok között legyen olyan, amely a 
piacra is befordul, Szûcs Gábor 
pedig a helyi buszjáratok egyik 
fő feladatának a vonatokhoz való 
ráhordást tartotta. Mint mondta, 
azt kell elérni, hogy a fővárosba 
ingázók – akár Parkvárosból is 
– minél rövidebb idő alatt elér-
jék a Budapest felé közlekedő 

vonatokat. Havasi Márta „szín-
házjárat” bevezetését is javasol-
ta a fővárosból éjszaka haza-
térők számára. A polgármester 
azt kérte a képviselőktől, nyújt-
sák be írásban is felvetéseiket, 
hogy a megállapodás megköté-
se előtt tárgyalhasson azokról 
a Volánbusz Zrt.-vel, majd az 
előterjesztést egyhangúlag elfo-
gadta a közgyûlés, és egyetértett 
azzal is, hogy a szociális szol-
gáltatástervezési koncepciójába 
bekerüljön a szenvedélybetegek 
nappali ellátása is. 
 A szociális ügyeket követően 
egy egyszerû egészségügyi kér-
dés generált némi vitát az ülé-
sen. Az előterjesztés javaslata a 
területi ellátási kötelezettséggel 
mûködő, megüresedett 1. szá-

mú házi gyermekorvosi körzet 
betöltésére irányuló pályázat ki-
írására vonatkozott. Dr. Ambrus 
Márta, aki eddig ellátta ezt a te-
rületet, a közelmúltban elhunyt, 
ezért szükséges a pályázatot ki-
írni. A praxist – teljes felszerelé-
sével – a doktornő örökösei térí-
tésmentesen átadták az önkor-
mányzatnak, így az előterjesztés 
is úgy szólt, hogy a nyertes pá-
lyázó is ingyen vehetné át ezt 
a rendelőt, amivel Kéri Mihály 
nem értett egyet. Szerinte a vá-
rosnak a piaci árán kellene ér-
tékesítenie az ajándékba kapott 
praxist. Dr. Veres Judit viszont 
úgy vélte, ha pénzért próbálják 
meg értékesíteni, kétséges, hogy 
lesz-e megfelelő jelentkező erre 
a területre. Pulai Edina pedig 
úgy érvelt, hogy amit az ön-
kormányzat ingyen kapott, azt 
ingyen is kellene továbbadnia. 
Bács István alpolgármester végül 
azt javasolta, építsék be a pályá-
zatba a kérdést, hogy ki mennyit 
ajánlana a praxis megvételéért, 

amivel rangsort állíthatnának fel 
a pályázat elbírálásában. Bár azt 
is hozzáfûzte, tudomása szerint 
jelenleg is árulja egy orvos a pra-
xisát, és régóta nincs rá jelentke-
ző. Végül a módosító javaslatot 
is befogadva, a közgyûlés tá-
mogatta a gyermekorvosi praxis 
pályázatára vonatkozó, eredeti 
előterjesztést. Majd a képvise-
lők megszavazták a Napra Forgó 
Nonprofit Közhasznú Kft-vel 
kötött, újabb egy évre szóló 
szerződést. A cég a hátrányos 
helyzetû munkavállalók részére 
nyújt álláskeresési és munkaerő 
közvetítő szolgáltatást. 

A múlt esztendő utolsó ta-
nácskozásán az Érdi Újság ki-
adásának kérdése is napirendre 
került. A közgyûlés elfogadta, 

hogy az önkormányzat fel-
mondja a szerződést a jelenlegi 
kiadóval, és közbeszerzést ír 
ki a lap kiadására, de ez a dön-
tés az Érdi Újság megjelenését 
nem fogja befolyásolni, mert a 
felmondás – figyelemmel a köz-
beszerzési eljárás időigényére is 
– az új felelős kiadóra kiírt pá-
lyázat jogerős elbírálását követő 
30. napra szól, így reménye-
ink szerint olvasóink továbbra 
is rendszeresen megkapják az 
Érdi Újságot. 

A jövő évi munkaterv, vala-
mint a Polgármesteri Hivatalt 
érintő határozatokat követően 
a közgyûlés zárt ülésen hozott 
döntést két kulturális kitünte-
tés – a Csuka Zoltán és az Érdi 
Mûvészeti Díj – adományozásá-
ról, valamint két egyéni felleb-
bezést is elbírált. Döntéshozó 
munkájukat ebben az esztendő-
ben a hónap végén folytatják a 
képviselők, előreláthatóan janu-
ár 29-én ül ismét össze a városi 
plénum.  Bálint Edit

Kiss Sándor szociálpedagógus, 
a gyermekek kedvenc „Sanyi 
bácsija” egy kínai történetet 
említve köszönte meg a város 
közgyûlésének, hogy méltó-
nak találták erre a kitüntetésre. 
A mese egy vízhordó emberről 
szól, aki elhasználódott, több 
helyen is szivárgó, lyukas kor-
sókban cipelte nap mint nap a 
vizet. Mégis, amikor megkér-
dezték tőle, miért nem cseréli 
már le a lyukas korsókat épekre, 
hogy útközben ne folyjon ki 
annyi víz belőlük, az öregember 
azt válaszolta: nincs szüksége 
új vízhordó edényekre, mert a 
kiloccsanó vízzel az út mentén 
növekedő növényeket, virágokat 
táplálja, amelyeknek látványa és 
illata megszépíti számára azt 

a hosszú és nehéz utat, amit 
naponta többször is meg kell 
tennie. Talán ilyen a szociális 
területen szolgálatot teljesítő 
emberek munkája is: nekik is 
szükségük van azokra az ap-
ró visszajelzésekre, mosolygós 
arcokra, amelyek megkönnyí-
tik, vagy legalábbis elviselhe-
tőbbé teszik számukra a dolgos 
hétköznapokat. Kiss Sándor 
az utóbbi években, 2008. óta 
családgondozóként és lakótele-
pi utcai szociális munkásként 
dolgozik a Szociális Gondozó 
Központ tagintézményében, a 
Gyermekjóléti Központban. Jól 
ismeri a gyermekek lelkivilágát, 
a kamaszok problémáit, hiszen 
ezt megelőzően a Nyárád utcai 
fiúotthonban 17 évig volt ne-

velőtanár. Gyakorlati munkája 
mellett is rendkívül fontosnak 
tartja a folyamatos tanulást, 
szakmai ismereteinek bővítését, 
így szociálpedagógiai képzett-
sége mellé Pécsett elvégezte a 
szociálpolitika szakot, képzett 
mediátor is. Aki már találkozott 
vele, tudja, hogy Kiss Sándort a 
rendkívüli alázat, szerénység és 
munkája iránti elkötelezettség 
jellemzi. Számára nem létezik 
a munkaidő fogalma. Ha kell, 
kora reggel már az iskolában 
vagy a családoknál van, de nem 
ritka az sem, hogy – amikor 
erre szükség mutatkozik – késő 
este keresi fel, vagy találkozik a 
bajba jutott fiatallal. Rá mindig 
számítani lehet, segít, ahol és 
ahogyan tud. De legtöbb gyer-
mek, főként a kisebbek, első-
sorban az „Ismerd meg Érdet és 
környékét” nyári a szabadidős, 
prevenciós program, valamint 
az „Ófalusi nyár” szünidei prog-
ramsorozat keretében ismerte 
meg „Sanyi bácsit”, aki nemcsak 
kitalálta, hanem több esztendeje 
minden nyáron sikeresen meg is 

valósítja azt a népszerû baran-
goló programot, amellyel a rá-
szoruló gyermekek vakációját is 
tartalmassá, szebbé varázsolja. 
Alapelve, hogy nem kell feltétle-
nül messzire utazni ahhoz hogy 
a gyerekek jól érezzék magukat, 
mert a jó közösség, a barátkozás 
sokkal fontosabb. Kiss Sándor 
feladatának és hitvallásának te-
kinti Érd nevezetességeinek, hí-
res embereinek, mûemlékeinek 
megismertetését a helyi fiata-
lokkal. Az apróságok sokszor 
már alig várják, hogy feltegye 
a szalmakalapját, mert tudják, 
a közös, hosszabb-rövidebb tú-
ráknak köszönhetően, mindig 
élményekben gazdag nap vár 
rájuk. Sanyi bácsi pedig nem 
csak ad, de kap is sok szeretet a 
gondjaira bízott gyermekektől, 
akik a nyári programok végén 
egy CD-re való fényképet kap-
nak ajándékba, ami évek múlva 
is emlékezteti majd őket a vidám 
kirándulásokra. A résztvevők 
mosolya és elégedettsége pe-
dig minden fáradtságot megér, 
hiszen Kiss Sándor életeleme 

a hivatása, az emberekkel való 
foglalkozás, az emberek szere-
tete, segítése, az életük köny-
nyebbé, jobbá tétele. Nemcsak 
a mindennapi munkáját végzi 
teljes odaadással, hanem a vá-
rosunkban élő roma nemzetiség 
számára is segítséget nyújt saját 
hagyományaik, történelmük, 
múltjukban rejlő értékek felku-

tatásában, megőrzésében. Ezért 
rendszeresen szervez számuk-
ra előadássorozatot, irodalmi 
esteket, sőt nemrégiben útjára 
indította a Roma Asszonyok 
Énekkarát. Így a „korsóból ki-
csorduló vízcseppek” nemcsak 
a gondozottak, hanem a szociál-
pedagógus munkáját is szebbé 
varázsolják.  B. E.

Kitüntették a gyermekek „Sanyi bácsiját”
Az önkormányzat közgyûlésének utolsó ülésén vehet-
te át az Érd Szociális Munkájáért Díjat Kiss Sándor 
szociálpedagógus, a Gyermekjóléti Központ munka-
társa, aki a város szociális ellátásában kifejtett több 
évtizedes példaértékû munkájáért kapta meg a rangos 
városi kitüntetést.

Csaknem negyven napirendi pont a közgyûlés 2014. évi utolsó ülésén

Költségvetés, közfoglalkoztatás, közlekedés
Több tucatnyi tárgyban kellett még döntést hoznia az érdi önkormányzat 
közgyûlésének az ünnepek elõtt, december 18-án megtartott ülésén. Napirend elõtt 
azonban egy örömteli eseményre is sor került: T. Mészáros András polgármester 
ünnepélyesen átadta az Érd Szociális Munkájáért Díjat, amellyel 2014-ben Kiss 
Sándort, a Módszertani Gyermekjóléti Központ munkatársát tüntette ki a város. 

Már majdnem minden képviselõ elfoglalta a helyét, kezdõdhet a tanácskozás
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A decemberi ülésen hiánytalanul megjelentek az önkormányzat képviselõi

Kiss Sándor T. Mészáros Andrástól vette át az Érd Városa Szociális 
Munkájáért Díjat és az oklevelet
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helyi társadalom
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Pályázati felhívás 

házi gyermekorvosi praxis betöltésére
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis vállalkozási 
formában területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

Ellátandó feladatkör:
Érd Megyei Jogú Város 1. számú (betöltetlen) házi gyermekorvosi körzetének ellátása területi 
ellátási kötelezettséggel vállalkozás formájában, a hozzá kapcsolódó iskola- és ifjúság egészség-
ügyi feladatokkal, az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel. 
A városban 24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot gazdasági társaság mûködteti.

A feladat ellátásának helye:
2030 Érd, Felső utca 39-41.

A jogviszony időtartama:
A feladatellátási szerződés öt éves időtartamra szól, ami kérelemre meghosszabbítható.

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben bizto-
sítja a rendelő helyiségét, a rendelővel kapcsolatos rezsiköltség fizetése az intézménnyel kötött 
megállapodás alapján a praxis jogosultját terheli.

Pályázati feltételek:
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról rendelkező 
313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi- gyermekorvosi és a fogorvo-
si tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.

• csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség;
• magyar állampolgárság;
• Magyar Orvosi Kamarai tagság;

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
•  iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;
•  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai 

feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor az okirattal már rendelkezni kell;
• szakmai önéletrajz;
•  nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő mûködtetésére;
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
•  a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő 

személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;
•  a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a 

nyilvános tárgyaláshoz;
•  a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy praxisengedéllyel nem rendelkezik. Amennyiben rendel-

kezik praxisengedéllyel, arról a 2000. évi II. törvényben foglaltak szerint kell nyilatkoznia.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzathoz (2030 Érd Alsó utca 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: 
„Házi-gyermekorvosi körzet pályázat”

A jogviszony kezdete:
A feladatellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonat-
kozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási 
szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Szociálpolitikai és Egészségügyi 
Csoportjának vezetőjénél Dudás Erzsébetnél, a 06-23-522-318 telefonszámon munkaidőben, vagy 
azon kívül a 06-30-449-0881 telefonszámon.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
• www.oali.hu
• www.erd.hu

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

óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Kutyavári utca 10. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, nagyfokú gyermekszeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus, 
• óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, óvodapedagógus, 
• Alap szintű Internetes alkalmazások, 
• Főiskola, Fejlesztő pedagógus 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 06/20-332-1038 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 
•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail címen keresztül 
vagy
• Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 30. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a jövedé-
ki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. 
törvény módosítása nyomán 2015. január 1-től 
kezdődően bevezetésre kerül a „helyi jövedéki 
adó”.

Azon személyeknek, akik pálinkafőzésre alkal-
mas berendezéssel rendelkeznek, a desztillálóbe-
rendezés feletti tulajdonszerzést követő 15 napon 
belül kell bejelentést tenni a lakóhelyük szerinti 
önkormányzati adóhatósághoz.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfőző 
nevét, személyi adatait, lakcímét, adóazonosító je-
lét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés 
időpontját, a desztillálóberendezés ûrtartalmát 
és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér 
a magánfőző lakcímétől. A bejelentéshez szük-

séges nyomtatvány letölthető a www.erd.hu/E-
Ügyintézés/Adózással kapcsolatos ügyek/2015-
ös adóév webhelyről.

A magánfőző az előállított magánfőzött párlat 
utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét 
a tárgyévet követő év január 15-ig (első bevallás 
2016. 01. 15.) együtt teljesíti a lakóhelye szerinti 
önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző 
nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, 
akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan 
adóbevallási kötelezettsége.

Az előállított magánfőzött párlat átalányadója 
évi 1000 forint, amelyet a magánfőzőnek kell 
megfizetni az önkormányzat által vezetett jöve-
déki számlaszámra.

  Érd Megyei Jogú Város Adócsoportja

Adózási információk

Folyamatosan postázzuk  
a kukamatricákat

Tájékoztatjuk kedves érdi ügyfeleinket, hogy a 2015. 
évre szóló, igazoló matricák (közismert nevén a kuka-
matricák) postázását hamarosan elkezdjük.

Minden olyan érdi ingatlantulajdonos, aki naprakész 
a hulladékszállítási közüzemi számlák befizetéseivel, 
az elkövetkező hetekben az esedékes számláját tartal-
mazó levélben megkapja a 2015. évre szóló kukamat-
ricáját. 

A postázás az eddigi megszokott számlázási rend-
nek megfelelően a város három számlázási területén az 
alábbi 3 ütemben történik: 
•  első ütemben a 2014. 12. 31-i számla borítékjában 

található a matrica,
•  második ütemben a 2015. 01. 31-i számla borítékjá-

ban található a matrica,
•  harmadik ütemben a 2015. 02. 28-i számla boríték-

jában található a matrica. 

Kérjük Önt, ha bármely oknál fogva nem kapja meg 
az esedékes számláját, vagy abban nem találja meg a 
matricát, jelezze azt az ÉTH ügyfélszolgálatán, akár 
személyesen (Érd Sas utca 2.), vagy a 06-23-522-600, 
06-70-466-6060 telefonszámokon, vagy a ugyfelszol-
galat@eth-erd.hu e-mail címen. 

Kérjük, folyamatosan figyelje a helyi sajtóban tájé-
koztató közleményeinket, hogy minél zökkenőmen-
tesebben tudjuk szolgáltatásainkat az Ön számára is 
biztosítani. 

 Az ÉTH sajtószolgálata

Sváb bál
Az Érdi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat és a 
Rosenbrücke Énekkar 

szeretettel meghívja Önt
2015. január 31-én 19 órai  

kezdettel hagyományos
Sváb batyusbáljára.

A rendezvény helyszíne:
Finta rendezvényterem
2030 Érd Velencei út 29. 

Zene:  
Csepel szigeti Lohr Kapelle zenekar

Érdeklődni: a 06 23/360-314,
 a 0630/3364004

és a 06 70/313-5313-as 
telefonszámon lehet.

A belépő ára: 2.000.- Ft/fő

információk
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Elhunyt Dragon György kollégánk
Dragon György újságíró kollégánk, az Érd FM 101,3 szer
kesztõmûsorvezetõje január 2án reggel, tragikus hirtelen
séggel elhunyt.

Dragon György, vagy ahogy a szakmában ismerték: Gyu, 
szinte az Érd FM indulása óta velünk volt, sok derûs és 
izgalmas pillanatot köszönhettünk neki. A hallgatókat 
elbûvölte természetessége, intelligenciája, humora. Talán a 
legkedvesebb hallgatói vélemény ez volt róla: „sokszor még 
az autómból se szállok ki, inkább megvárom a beszélgetés 
végét.”

 Az Érd FM 101,3on a reggeli mûsorban lehetett õt halla
ni, ahol a világ érdekességeit osztotta meg mindannyiunk
kal, valamint õ volt a szerkesztõmûsorvezetõje a Világjáró 
magazinnak is.

 Dragon György karrierjét játékfejlesztõként kezdte, késõbb a PC Guru és GameStar magazi
noknál publikálta egyedi hangvételû írásait. Dolgozott a Magyar Rádiónál, kiadott két lemezt, 
2012ben pedig megjelent Ûrcsilliárdos címû regénye.

Dragon György 48 éves volt.
Mély fájdalommal búcsúzik tõle az Érd Médiacentrum minden munkatársa!

Az ételosztást folytatják az idén 
is – ehhez azonban támogatásra 
van szükségük a szervezőknek. 
Egyrészt anyagira – az alkalman-
kénti kétszáz-kétszázötven adag 
étel előállítása bizony sokba 
kerül –, másrészt tartós élelmi-
szerre, hiszen a gondozó köz-
pont ételcsomagokkal is segíti 
az utcán élőket, illetve a nehéz 
sorban élő családokat. 

– Keresztény emberként köte-
lességünk segíteni a rászoruló-
kon, ha eszközeink és lehetősé-
geink rendelkezésre állnak. Az 
adventi ételosztást más feleke-
zetekkel együtt végeztük, együtt 
is készítettük el az ételt; nem 
volt kérdés, ki milyen vallású, 
lényeg az volt, hogy segítsünk. 
Most folytatjuk a gyûjtést az étel-
osztásra, hogy a továbbiakban 
is vendégül láthassuk az embe-
reket – mondta lapunknak dr. 
Vassné Baki Ilona, az Érd-park-
városi Református Gyülekezet 
lelkésze (tőlük indult el még 
2013 decemberében ez a kezde-
ményezés). 

– Nagyon jó adni; ahogy az 
egyik leglelkesebb segítőnk fo-
galmazott az egyik alkalommal: 
„Most értettem meg, hogy mit 
jelent Krisztust észrevenni a má-
sik emberben” – tette hozzá a 
lelkész.

A szervezők ezúton is sze-
retnének köszönetet mondani 

azoknak, akik az eddigi ételosz-
tásokhoz segítséget nyújtottak, 
többek közt a Tesco áruháznak, 
amely a hideg idő beállta óta ke-
nyérrel támogatja a rászorulókat 
a gondozó központon keresztül. 
Mint Paróczai Zoltánnétól, a ha-
bilitációs központ intézményve-
zetőjétől megtudtuk, az áruház 
jóvoltából még december 24-én 
is tudtak kenyeret osztani. 

A tapasztalat sajnos azt mu-
tatja, hogy a decemberben meg-
ugró adakozási kedv januárban 
erősen megcsappan, pedig a rá-
szorulóknak januárban és febru-
árban is nagyon nagy szükségük 
van az élelmiszerre, tûzifára. 
Ezért is szeretnék folytatni az 
ételosztást a helyi szociális szer-
vezetek és az egyházak. Mivel 
minden hónap első vasárnap-
ján az adventista gyülekezet tart 
ételosztást a Hivatalnok utca 36-
38. szám alatt, az egyházak és 

a gondozó központ a harmadik 
vasárnap szeretne megvendégel-
ni a rászorulókat, így kéthetente 
hétvégén meleg ételhez jutná-
nak a nélkülözők. Az adventista 
gyülekezet már megtartotta első 
ételosztását 5-én, az egyházak, 
illetve a gondozó központ 18-án 
13 órakor tartják első főzésüket, 
a Központi kávéház mellett. 

Nemcsak adományokkal, 
hanem odafigyeléssel is segít-
hetünk: figyeljünk oda idős 
szomszédainkra, egyedülálló 
ismerőseinkre, hiszen nem-
csak az utcán, hanem a fûtetlen 
házban is meg lehet fagyni 
– hívta fel a figyelmet Pákozdi 
Orsolya, Családsegítő Szolgálat 
és az Átmeneti Ellátást Biztosító 
Központ vezetője, akitől meg-
tudtuk azt is: az éjjeli mene-
dékhelyen van még hely, sen-
kinek nem kell az utcán, vagy 
fûtetlen lakásban éjszakáznia. 
Amennyiben nincs tüdőszûrő, 
illetve bőrgyógyászati papírja a 
hozzájuk betérőnek, a téli krízis-
időszakban az ügyeleten kérhet 
igazolást, amivel befogadják éj-
szakára. Ellátatlanul senki nem 
maradhat.

 Ádám Katalin

Krízishelyzetben hívható telefonszámok:
Utcai szociális munka: 20/376-5363
Családsegítõ Központ: 20/576-9021
Szociális Gondozó Központ: 20/231-6273 
Családok átmeneti otthona, krízisügyelet  
(péntek délutántól hétfõ reggelig): 20/231-8561 
Polgárõrség krízisszáma: 30/521-2596

Információ a Szociális Gondozó Központról 
és tagintézményeirõl, ezek elérhetõségei: www.szocgond.hu

Támogatást kérnek a segítõ szervezetek, egyházak

Ételt osztanak az új évben is 
Sok magányos idõs embernek, fedél nélkül élõnek, 
szegénységben élõ családnak jelentett hatalmas se-
gítséget a Szociális Gondozó Központ és az egyházak 
advent négy vasárnapján szervezett ételosztása, ahol 
alkalmanként 200-250 adag meleg ebéddel várták a 
rászorulókat.

Ételosztás
Az Érdi Fidesz Frakció 

2015. január 17-én 11-14 óra között 
a Szepes Gyula Művelődési Központ előtt meleg ételt oszt. 

A menü: 
egy tál meleg étel, alma, kenyér, forró tea és forralt bor.

Érden több mint másfél évti-
zedes hagyománya van an-
nak, hogy az Érd és Környéke 
Horgászegyesület december-
ben, közvetlenül a karácsonyi 
ünnepek előtt közös halászlé-
kóstolásra várja nemcsak a rá-
szorulókat, hanem mindenkit, 
aki egy kisebb közösségben 
szívesen elfogyasztana egy tál 
frissen és szakszerûen megfő-
zött, forró hallevest. Vagy azért, 
mert otthon nem főz ilyet, vagy 
azért, mert a hatalmas üstben 
főtt ételeknek olyan páratlan az 
ízük, amit pár adaggal odahaza 
lehetetlen elérni. A téli hónap-
hoz képest szokatlanul langyos 
napsütés talán még a korábbi 
éveknél is jóval több embert 
csalogatott ki december 20-án 
a mûvelődési központ elé, ahol 
dél és egy óra között hosszú 

sorokban várakoztak az érdiek 
a két hatalmas üst előtt, hogy 
minél előbb elfogyaszthassák a 
finom halételt. 

A horgászegyesület tagjai már 
kora hajnalban hozzáláttak a 
mintegy 120 kilónyi ponty elő-
készítéséhez, amelynek beszer-
zését ezúttal is az érdi önkor-
mányzat támogatta. Így egy órá-
ig több mint négyszáz adag forró 
étel készült el a két hatalmas 
üstben, ami alig egy óra alatt 
el is fogyott. Tizenöt évvel ez-
előtt, amikor a horgászegyesület 
elkezdte a lakosság karácsony 
előtti megvendégelését, még alig 
10-20 kilónyi halból készítették 
a levest, de évről-évről nőtt az 
igény, így az utóbbi esztendők-
ben már száz kilónál is több 
halra volt szükség ahhoz, hogy 
minden idelátogatónak jusson a 

finom ételből, amit az egyesület 
tagjai önkéntes munkával készí-
tenek el, mint ahogyan a kenyér 
is a helyi pékségek, a karácso-
nyi bejgli pedig egyik cukrászda 
felajánlása. A Pincetulajdonosok 
Egyesülete is évek óta hozzájá-
rul a rendezvényhez. Tavaly év 
végén is csaknem 200 liter bort 
forraltak, de különleges, nagyon 
finom gyümölcsteával is várták 
azokat, akik nem ihattak alko-
holt. 

Noha ezen a kora délutánon 
kivételesen hét ágra sütött a 
nap, az északi-nyugati szél gon-
doskodott róla, hogy a forró étel 
és ital mégis jólessen, és minde-
ninek jól átmelegítse a gyomrát, 
meg picit a lelkét is, hiszen 
a sörpadoknál üldögélve volt 
idő egy kis beszélgetésre, és 
a jókívánságok kifejezésére is. 
A karácsony előtti halászlékós-
tolónak az is hagyománya, hogy 
a jó hangulatról Szigeti Eszter 
és Varga Zoltán gondoskodik. 
Így volt ez most is, de idén ki-
vételesen felvételről csendültek 
fel azok a dalok, amelyek a 
karácsony hangulatát idézték, 
miközben gyorsan fogytak a fi-
nomságok. 

Egyébként az Érd és Környéke 
Horgászegyesület nemcsak té-
len, hanem nyár közepén is 
halászlével várja az érdieket a 
Duna-parton, emellett a horgá-
szok rendszeresen támogatják 
a Dizseri Tamás Habilitációs 
Központ gondozottjait; nem-
csak főznek nekik néha, hanem 
a táboroztatásukról is gondos-
kodnak. 

 Bálint Edit

Vízkereszt után vagyunk, a 
farsang időszakában, mégis, 
új évi első számunkban talán 
megengedhető egy kis karácso-
nyi, szilveszteri visszatekintés 
– nem az elmúlt ünnepek iránti 
nosztalgiából, hanem mert ér-
demes felidézni egyes érdi jó-
tékonysági rendezvényeket: se-
gítőkész magánszemélyeknek, 
szervezeteknek köszönhetően 
jutott meleg étel a nélkülözők-
nek, és ajándék várta azokat 
a gyerekeket, akik otthon nem 
kaphatnak.

Advent idején több szerve-
zet is tartott ételosztást Érden: 
többek között az egyházak és 
a Szociális Gondozó Központ, 
melyek – együttmûködve – 250-
300 adag meleg ételt készítettek 
el és osztottak szét december 
négy vasárnapján. December 
20-án, szombaton az érdi hor-
gászok és borászok láttak ven-
dégül mindenkit egy-egy tá-
nyér halászlére, illetve egy-egy 
pohár forralt borra, december 
23-án pedig több szervezet is 
rendezett ételosztást: a Nők az 
Esélyteremtésért Egyesület a 
Polgárok Háza mellett, a helyi 
Fidesz–KDNP pedig a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központ 
előtt kínált meleg ételt, illetve 
zsíros kenyeret, tepertőt, almát 
és bejglit, valamint forralt bort 
és forró teát. Mint Antunovits 
Antal képviselőtől megtud-
tuk, felajánlásokból, illetve a 
frakciótagok adományaiból fe-
dezték az ünnepi ételosztást. 
A vendégeket nemcsak étellel, 
hanem zenével, karácsonyi 
hangulattal várták.

Szenteste előtti napon osztott 
ajándékokat a rászoruló gyere-
keknek a Magyar Vöröskereszt 
Pest Megyei Szervezetének 
Érd Körzeti Szervezete is. Mint 
Janzsó Mónikától megtudtuk, 
a sok-sok csomag, ami a vá-
ros karácsonyfája alatt várta 
a kicsiket, a Gárdonyi iskolá-
ba járó gyerekektől, illetve a 
Mikulásgyár-akcióból szárma-
zott. A Vöröskereszt irodájában 
körülbelül ötszáz gyermeknek 
elegendő ajándék gyûlt össze; 
ahogy fogytak a fa alatt az aján-
dékok, folyamatosan pótolták 
azokat. 

– Olyan gyerekek jöttek el ide, 
a fa alá, akik még a használt 
játékoknak is nagyon tudnak 
örülni. Õket nem várja otthon 
ajándék, jó, ha ennivaló jut 
nekik – jegyezte meg Janzsó 
Mónika, aki harmadik alkalom-
mal rendezte meg a cipősdo-
boz-akciót Érden. Mint mondta, 
ezzel nemcsak azok gazdagod-
nak, akik kapnak, hanem azok 
is, akik adnak.

Több százan vettek részt a halászlékóstolón 

Napsütésben is gyorsan  
fogyott a forró halászlé

A kellemes decemberi napsütésben is jólesett a gõzölgõ, finom halászlé
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Rászoruló gyerekekrõl, felnõttekrõl gondoskodtak

Ajándék cipõsdobozból,  
ebéd adományokból

– Szeretnénk, ha a gyerekek 
rájönnének: adományozni na-
gyon jó élmény, és rengeteg mo-
solyt, örömöt varázsol a meg-
ajándékozottak arcára – tette 
hozzá a Vöröskereszt területi 
munkatársa.

A város karácsonyfája alól 
sok-sok játékkal távozott édes-
anyjával egy testvérpár: az óvo-
dás és alsó tagozatos gyerekek-
nek csak a Vöröskereszt – illetve 
az adományozók – jóvoltából 
jutott ajándék Szentestén. Mint 
az egyedülálló édesanyától meg-
tudtuk, a kis család albérletben 
él, ő az egyetlen kereső, a gye-
rekek édesapja tartásdíjat nem 
fizet, így karácsonyra csupán 
a legszükségesebb élelmiszere-
ket tudta megvásárolni, fára és 
ajándékra már nem telt – az 
adományoknak köszönhetően 

azonban mégis volt karácso-
nyuk a gyerekeknek. 

Janzsó Mónikával, a Vörös-
kereszt munkatársával nemcsak 
karácsonykor, hanem szilveszter 
délelőttjén is találkoztunk: ha-
gyomány, hogy a Vöröskereszt 
az év utolsó napján megvendé-
geli a rászorulókat. A kétszáz 
adag babgulyás magánszemé-
lyek (köztük Pulai Edina önkor-
mányzati képviselő) és cégek, 
vállalkozók felajánlásaiból ké-
szült, ahogy a hatalmas kondér 
forró tea is. 

– Nagy öröm, hogy idén már 
nem mi szaladgáltunk támo-
gatók után, hanem sokan je-
lentkeztek, hogy segítenének 
nekünk. A magánszemélyek, 
cégek mellett az önkormányzat 
asztalokkal, székekkel támoga-
tott minket – tette hozzá Janzsó 
Mónika, aki önkéntesek segítsé-
gével mínusz hét-nyolc fokban 
főzte az Alsó utcában tizenöt ki-
ló húsból és ugyanennyi babból, 
no meg tekintélyes mennyiségû 
zöldségből a gulyást. 

Egyik segítője Pulai Edina 
jobbikos képviselő volt, aki 
magánemberként vett részt a 
munkában. Mint fogalmazott: 
„A közösség feladata, hogy a 
rászoruló embereken segítsen, 
és legalább az ünnepnapokon 
kapjanak meleg ételt és jó szót 
azok, akik a mindennapokban 
nélkülöznek, és akik nagyon há-
lásak a törődésért; munkánkért 
a ’fizetség’ a kedves szó, a köny-
nyes tekintet.” Ádám Katalin

Meleg ételt, zsíros kenyeret, tepertõt, almát és bejglit kínált a helyi 
Fidesz–KDNP a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ elõtt.
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A Vöröskereszt ajándékokkal örven
deztette meg a gyerekeket decem
ber 23án

mozaik
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Idén is Yours Truly futás Érden
Az érdi BSI futónagykövet csoport 2015-ben is csatlakozik a finn kez-
deményezésű nemzetközi futáshoz 25 és 50 kilométeres távokkal. 

A közös futás január 25-én, vasárnap 8:00 órakor indul a Duna-
gáttól a Thermál Hotel parkolójából. Innen egy 25 kilométeres útvo-
nalon egészen Érd legtetejéig futunk, 6-7 perces tempóval, majd 11 
óra körül érkezünk vissza  a gáthoz, amin további öt kört futnak az 50 
kilométeres táv résztvevői.

A két útvonalhoz bármilyen résztávval, bárhol lehet csatlakozni.
Nevezési díj nincs, a frissítés önellátó, részvétel saját felelősségre! 
Mellékutakon futunk, lezárás, útbiztosítás nem lesz.

A részvételt kérjük az esemény FB oldalán jelezni, itt további informá-
ciók is megtalálhatók, illetve ha kérdés van, akkor hamar válaszolunk: 
https://www.facebook.com/events/423866154433591

A 25 kilométeres táv útvonala:
http://www.futoterkep.hu/futas/YOURS_TRULY_25KM_ERD_ERD_i870gy/

További információk a Your Truly nemzetközi futásról:
http://www.futas.net/yourstruly/

Szeretettel várunk minden futót!

Temesi Panni és Muk András
BSI futónagykövetek Érd

Ez nem futóverseny, hanem egy 
tömegrendezvény, amelyen a 
jótékonyság a lényeg – ezt a fe-
leletet adta Csengeri Attila, a II. 
Szilveszteri Futás főszervezője 
egy, a részletek iránt érdeklődő 
(és a válasz hallatán láthatóan 
csalódott) édesapának, aki spor-
toló fiait nevezte be a december 
31-i eseményre. A jótékony cél-

lal egyetért, direkt több nevezési 
díjat is fizetett, ám fiai többszö-
rös bajnokok, és a győzelemért 
szoktak rajthoz állni – magya-
rázta csalódottsága okát.

– Azok a gyerekek, aki-
kért futunk, azért kerülnek a 
mûtőasztalra, hogy ők is győz-
zenek – mondta erre a 20-30 
Egyesület tagja, aki második 

alkalommal szervezett Érden 
jótékonysági szilveszteri futást. 
2013 utolsó napján a Down 
Alapítvány Korai Fejlesztő 
Központja számára ajánlották 
fel az ötszáz és ezer forintos ne-
vezési díjakból származó bevé-
telt, 2014-ben pedig a „Szívbeteg 
Gyermekek Védelmében” 
Alapítványnak. Első alkalom-

mal 250 ezer forint gyûlt össze, 
2014-ben valamivel kevesebb 
– a jelenlévők is kevesebben 
voltak, ami nem csoda, hiszen 
Szilveszter napján csikorgó hi-
deg volt, a hőmérő délelőtt tíz 
órakor, azaz a gyülekező idején 
-7 fokot mutatott. 

A főtér így is megtelt; csa-
ládok, baráti társaságok mele-
gítettek be, majd vágtak neki 
a 900, illetve 3900 méteres 
távnak. Az indulók korántsem 
pityókás, mégis nagyon vidám 
hangulatban voltak: többen 
szilveszteri kellékekkel (paró-
kásan, trombitával) futottak. 
Voltak köztük profi futók, ama-
tőrök, és kimozdulni vágyó, 
vagy épp a jó célt támogatni kí-
vánó családok egyaránt. Sokan 
érkeztek más településekről is, 
mint például Cseke Enikő, a 
Gottsegen György Kardiológiai 
Intézet kórházpedagógusa, aki 
Ürömről jött a gyermekeivel. 
Mint mondta, részben a futás 
öröméért jött, részben pedig 
azért, mert nagyon fontosnak 
tartja a „Szívbeteg Gyermekek 
Védelmében” Alapítvány tá-
mogatását, illetve azt, hogy a 
szívbeteg gyermekek nagyobb 
figyelmet, támogatást kapjanak. 
Mint mondta, ezek a gyerekek, 
igazi hősök, akik a mindennap-
jaikat állandó küzdelemben 
élik, és szükségük van az elis-
merésre. 

Simó Károly, Érd alpolgár-
mestere is benevezett a 3,9 ki-
lométeres távra. Mint lapunk-
nak elmondta, a jótékony cél 
mellett nagyon fontosnak tartja 
a tömegsport népszerûsítését, 
és azt, hogy városunk lakói 
közül minél többen válasz-
szák az egészséges életmódot. 

Négy kilométer a szívbeteg gyerekekért

II. Szilveszteri Futás a fõtéren
A farkasordító szilveszteri hidegben több mint százan gyûltek össze Érd fõterén, 
hogy részt vegyenek a jótékonysági szilveszteri futáson, melynek bevételét, mint-
egy 140 ezer forintot, a „Szívbeteg Gyermekek Védelmében” Alapítványnak aján-
lották fel. Ahogy Csengeri Attila fõszervezõ fogalmazott: a másodjára megtartott 
rendezvény nem verseny, hanem jótékonysági esemény.

Elmondása szerint Érden körül-
belül 2-3 ezren futnak rendsze-
resen, és a felmérések szerint 
nagy igény van egy futópályára. 
Amennyiben pályázati forrást 
találnak, meg is épülhet – fûzte 
hozzá az alpolgármester. 

A II. Szilveszteri Futáson 
összegyûlt adomány összegét 
felírták egy táblára, amit a futók 
jelenlétében átadtak az alapít-
vány képviselőjének (a táblán 
132 ezer forint szerepelt, en-
nél azonban több pénz, mint-
egy 140 ezer forint gyûlt össze, 
mert még később is adakozott 

egy-egy résztvevő). Az alapít-
vány a pénzt eszközbeszerzésre 
fordítja majd. 

Az eseményt támogató Törley 
Kft. jóvoltából minden részt-
vevőnek jutott egy-egy pohár 
jéghideg pezsgő (a természet 
által hûtve). A Törley jegyeket 
is felajánlott látogatóközpont-
jába, ezeket a szervezők elosz-
tották az alapítvány és a részt-
vevők között. A rendezvény 
másik támogatója, a Finta 
Rendezvénycsarnok segítségé-
vel egy-egy tál forró leves is 
jutott minden futónak.  Á. K.

Az összegyûjtött pénzt az alapítvány képviselõje vette át Csengeri Attilától, a Szilveszteri futás fõszervezõjétõl
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Bár az óév utolsó napja igen hideg volt, a fõtér megtelt a jótékonysági 
futáson induló családokkal, profi és amatõr futókkal

kaleidoszkóp
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A hazai rendezésû női kézilabda 
Európa-bajnokság miatt  bő  egy 
hónapig  szünetelt  a  bajnokság, 
ám természetesen a csapatoknál 
ekkor sem csak a pihenésé volt 
a főszerep. Az ÉRD együtteséből 
Klivinyi Kinga került be Németh 
András  válogatottjába,  ám  az 
átlövő három mérkőzés után ki-
szorult a keretből, míg Katarina 
Krpezsnek  azért  ért  hamar  vé-
get a torna, mert hatalmas meg-
lepetésre Szerbia a D-csoport al-
ján végzett és korán búcsúzott. 
Szabó Edina csapatának  termé-
szetesen  nem  is  lehetett  más 
a  célja,  mint  hogy  az  eleinte 
bukdácsoló,  aztán  a  novembe-
ri  szünetig  egyre  jobban  játszó 
együttes  még  jobban  lendület-
be  jöjjön, ami aztán 22  forduló 
elteltével  legalább  a  negyedik 
helyig repíti majd a narancssár-
gákat. Ám kár lenne még ennyi-
re  előrerohanni,  hiszen  addig 
még  rengeteg  pont  megszerez-
hető, és 2014 utolsó bajnokiján 
a 11. helyezett MTK otthonában 
a  siker  a  kötelező  kategóriába 
tartozott. Az ÉRD számára azért 
a  holtszezon  is  hozott  fontos 
információkat, miszerint a klub 
fennállása  során  először  juthat 
a  Magyar  Kupa  legjobb  négy 
együttese  közé,  hiszen  február 
10-én,  a  Haladás  otthonában, 
Szombathelyen  mindenkép-
pen  esélyesként  léphet  pályá-
ra. A nemzetközi kupatavasz  is 
ígéretesen  kezdődik,  ugyanis  a 
spanyol  Rocasa  Gran  Canaria 
ACE lesz az ellenfél – ráadásul a 
szigetlakók belementek a pálya-
választói  jog  felcserélésébe,  így 
egy  hétvége  alatt  Érden  lehet 
kivívni a továbbjutást. 
Az  MTK  elleni  bajnoki  pe-

dig  nemcsak  a  mókuskerékbe 
való  visszazökkenést,  hanem 
rengeteg  ismerős  arc újbóli  fel-
bukkanását hozta. A fővárosiak 
közül  négyen  –  Balog  Beáta, 
Kovács  Gréta,  Török  Petra  és 
Wolf Alexandra – hosszú szezo-
nokon  keresztül  boldogították 
az  érdi  nézőket,  ezúttal  azon-
ban  kékbe  öltözve  várhatták 
a  rangadót.  Az  MTK  pozíciója 
tán  némiképp  csalóka,  hiszen 
egyáltalán nem lógnak ki annyi-
val  a mezőnyből, mint  például 
tavaly, így természetesen a bra-
vúrpontok  szerzése  kulcsfon-
tosságúnak számított. Ráadásul 
éppen  az  egyik  ex-érdi,  Balog 
Beáta nyitotta  a  góltermést  egy 
betörésnek köszönhetően, és az 
első  tíz  percben  tartotta  a  ven-
dégek iramát az MTK. Katarina 
Krpezs  viszont  ott  folytatta, 
ahol  novemberben  abbahagy-
ta,  góljainak  köszönhetően  pe-
dig  kissé  meglépni  látszott  az 
ÉRD. A félidő derekán azonban 
Csuka  Alexandra  és  Khouildi 
Ines  találata  már  elég  volt  az 
egyenlítéshez.  Felpörögtek  az 
események, amiből az MTK jött 
ki jobban, sőt, a minimális veze-
tést  egészen  a  szünetig  ki  sem 
eresztették kezeik  közül  a  kék-
fehér  lányok.  A hazaiak  érez-

hetően  egyre  jobban  elkezdtek 
hinni  a  bravúr  lehetőségében, 
így  a  második  félidőben  neki-
estek  riválisuknak. Török Petra 
gólja  után  azonban  megállt  a 
tudomány  és  az  érezhetően 
roppant motivált Klivinyi Kinga 
előbb  egyenlíteni  tudott,  majd 
Katarina Krpezs már a vezetést 
is  megszerezte.  Még  egyszer 
fordított  az  eredmény  alakulá-
sán  a  hazai  együttes,  Szádvári 
Krisztina  lerohanása után a 42. 
percben, utoljára tudott vezetni 
az MTK. Az érdiek ugyan rend-
kívül  megszenvedtek  szívósan 
küzdő  ellenfelükkel,  de  az 
utolsó  tíz  percre  már  kétgólos 
 előnnyel fordultak. A fővárosiak 
összeszedték  minden  erejüket 
és  ledolgozták  a  hátrányukat, 
miután Szádvári Krisztina ismét 
hidegvérûen értékesítette zicce-
rét. Több hazai találat azonban 
már nem esett, 20-20 után az ér-

diek  legjobbjai,  Klivinyi  Kinga, 
valamint  Katarina  Krpezs  pon-
tot  tettek  az  izgalmas,  szoros 
csata  végére.  Az  MTK  szimpa-
tikus és harcos játékkal rukkolt 
ki,  amivel  kétségtelenül  borsot 
törhetnek  pár  rivális  orra  alá, 
ám  az  ÉRD  megfékezte  a  kék-
fehéreket,  és  győzelemmel  bú-
csúztatta a 2014-es esztendőt. 

MTK Budapest – ÉRD  
20-23 (12-11)
Budapest, Elektromos 
Sportcsarnok, 340 néző
Játékvezetők: Janáky Csaba, 
Temesi Péter
MTK: Ignácz-Pethő Renáta, 
Blazek Petra (kapusok), Csuka 
Alexandra 1, Horváth Dóra, 
Varga Nikolett, Ábrahám 
Szilvia 2, Balog Beáta 2, 
Szádvári Krisztina 2, Fekete 
Bozsana, Török Petra 3, Barna 
Éva 1, Kovács Gréta, Urfi 
Dorottya, Wolf Alexandra 3 (2), 
Khouildi Ines 3, Valovics Nóra 3
Vezetőedző: Horváth Attila
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 4 (2), Kovács Anna, 
Szara Vukcsevics 2, Szekeres 

Klára, Kisfaludy Anett 1, 
Klivinyi Kinga 6, Pálos-Bognár 
Barbara 1, Mariama Signate 
1, Jekatyerina Kosztjukova, 
Katarina Krpezs 8 (1), Takács 
Kitti, Mester Nóra, Nick 
Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 3/2, ill. 4/3
Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Egy megszerzett pont és kilá-
tástalan  helyzet  –  ez  jellemez-
te  fél  távnál  az  újonc  Szeged 
együttesét.  A Tisza-partiak 
nyári,  nagy  várakozásokkal 
szerződtetett  légiósai,  a  szerb 
válogatott  Szuzana  Csubela 
és  Marija  Lojpur,  valamint  a 
horvát  Danijela Mistric  egyará-
nt  távoztak,  Dajka  Bettina  pe-
dig  kérte  kölcsönszerződése 
felbontását,  így  mindössze  tíz 
mezőnyjátékost  nevezhetett  a 
Marosán-együttes.  A dac  és  az 
elszántság  aztán  eleinte  igen-
csak jó hatással volt a Szegedre, 
amely  remekül  kezdte  az  első 
öt  percet,  Albert  Helga,  Szabó 
Edina  és  Csoknyai  Nóra  is 
gyorsan  helyet  követelt  magá-
nak  a  gólszerzők  listáján,  míg 
Dobó Mónika serényen hárítot-
ta  a  közelébe  érkező  labdákat. 
A nagyobb  játéktudás  azonban 
lassan  teret  nyert  magának  és 
hiába  próbálkozott  többször  is 
hét mezőnyjátékossal a Szeged, 
ez csak arra volt jó, hogy az ér-
diek kapusa, Oguntoye Viktória 
egy  remek  meglátás  és  tech-
nikai  kivitelezés  után  egész-
pályás  gólt  szerezzen.  Tovább 
nehezítette  a  hazaiak  sanyarú 
sorsát, hogy az ÉRD legjobbjai, 
Schatzl Nadine, Kovács Anna és 
Klivinyi Kinga egyaránt jó napot 

fogtak  ki,  valamint  nem  sza-
bad  megfeledkezni  Kisfaludy 
Anettről sem, aki a tízedik ven-
déggólt  jegyezte.  A négygólos 
előny  továbbépítése  a  szünetig 
végül  megrekedt,  ugyanakkor 
Klivinyi  Kinga  bombája  min-
denképpen  szemkápráztatóra 
sikerült.  Barján  Bianka  sokat 
tett  azért,  hogy  ne  lépjen  el 
végleg  az  ÉRD,  ám  ez  az  első 
félidőben ugyan még késett egy 
kicsit,  a  folytatásra  bekövetke-
zett.  Emelte  játéka  színvonalát 
a vendég együttes, így Marosán 
Györgynek  hamar  ki  kellett 
kérnie  idejét  –  villámgyorsan 
megduplázta  előnyét  az  ÉRD. 
Schatzl  Nadine  a  szélről  és  a 
büntetővonalról,  míg  Kovács 
Anna  átlövésből  volt  képtelen 
hibázni,  és  Klivinyi  Kinga  is 
igyekezett  folytatni  csapattár-
saival  a  góltermést.  A második 
félidő derekán került igazán kö-
zel a számoláshoz az ÉRD, de a 
Tisza-partiak ezt még átmeneti-
leg  megakadályozták,  sőt,  egy 
indítás  után Hárs Adél  góljával 
25-18-ra  is  feljöttek.  Az  utolsó 
tíz perc azonban már sok siker-
élményt  nem  hozott  nekik,  az 
érdiek Kisfaludy Anett  találatá-

val  elérték, majd bőven meg  is 
haladták a tízgólos különbséget. 
A hajrában  főleg  Jekatyerina 
Kosztjukova volt elemében, míg 
a fiatalok közül Nick Viktória és 
Takács  Kitti  is  betalált,  valódi 
örömjátékká  változtatva  a  se-
reghajtó elleni mérkőzést. 

Szeged KKSE - ÉRD  
20-33 (11-15)
Szeged, Városi Sportcsarnok, 
300 néző
Játékvezetők: Tomecskó-
Hunyadi Tamás, Unyatinszki 
Tamás
Szeged: Dobó Mónika, Futaki 
Hajnalka (kapusok), Hárs Adél 
2, Aron Andrea 1(1), Barján 
Bianka 5, Albert Helga 1, 
Zsilák Katalin 1, Gulyás Vanda 
3, Csoknyai Nóra 1, Selmeci 
Sarolta 1, Kiss Klaudia Fanny, 
Szabó Edina 5(2)
Vezetőedző: Marosán György
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória 1 (kapusok), Schatzl 
Nadine 8 (4), Kovács Anna 7, 
Szara Vukcsevics 3, Szekeres 
Klára, Kisfaludy Anett 4, 
Klivinyi Kinga 4, Pálos-
Bognár Barbara, Jekatyerina 
Kosztjukova 4, Katarina Krpezs, 
Takács Kitti 1, Mester Nóra, 
Nick Viktória 1
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 3/3, ill. 4/4
Kiállítások: 2, ill. 10 perc

Az  esztendő  első,  komoly 
téttel  bíró  rangadója  sem  so-
kat  késett  az  ÉRD  számára. 
A Siófok  az  utóbbi  évadokban 
rendre  a  legnagyobb  riválisok 
listáján  szerepel,  sőt,  ebben  a 
bajnokságban,  szeptember  ele-
jén már le is győzte az érdieket. 
Ráadásul,  mivel  a  3-6.  helye-
zett  csapatok  között  óriási  a 
vetélkedés,  a  párharcban  meg-
szerzett pontok hatványozottan 
is  számítanak.  Ennek  tudatá-
ban  természetesen  a  szurko-
lói  biztatás  és  a  feszültség  is 
fokozottabb  volt  az  átlagosnál. 
A Siófok, amely a KEK-nyolcad-
döntőben  az  osztrák  Hypóval 
találkozik,  az  előző  fordulóban 
hazai pályán szenvedett veresé-
get  a  másik  felsőházi  aspiráns 
Dunaújvárostól, a Balaton-parti-
aknak tehát ezt a csorbát kellett 
kiköszörülniük. 
  Szekerczés Luca góljával  in-

dult a derbi, ami meg is adta az 
első félidő alaphangját. Hol egy-
gyel, hol kettővel tartott előrébb 
a  Siófok,  amelynek  soraiból 
Orbán  Annamária  emelkedett 
ki. Az ÉRD tartotta a lépést rivá-
lisával, de rendre kapaszkodnia 
kellett,  majd  a  jó  iramú  mér-
kőzésen  meglépett  a  vendég-
csapat.  A félidő  derekán  kez-
dett  aggasztóvá  válni  az  érdiek 
helyzete,  a  Siófok  világbajnok 
brazil játékosa, Daniela Piedade 
is betalált, de továbbra is Orbán 
Annamáriát lehetett legnehezeb-
ben  megfékezni.  Szabó  Edina 
időkérése  nagyon  hasznosnak 
bizonyult, a Siófok  fórja kis hí-
ján  elolvadt,  de  végül  még  az 
utolsó gólnyi  előnyükbe kérlel-
hetetlenül  belekapaszkodtak  a 
vendégek.  Szvetlana Gridnyeva 
megállította  Orbán  Annamáriát 
is,  a  siófoki  büntetőbe  tudott 
beleérni  és  hárítani.  Mégsem 
szegte  a Balaton-partiak kedvét 
ez  a momentum,  Szalai  Babett 
vette  át  a  gólszerző  szerepét, 
14-10-re  meglógott  a  Siófok. 
A hazaiak  azonban  újra  nyerőt 
léptek a sakkjátszmában és en-
nél  többet  már  nem  engedtek, 
Pálos-Bognár  Barbara  egy  4-0-
s  rohamot  vezényelt.  Még  egy 
gyors gólváltás fért bele az első 
félidőbe,  Fauszt  Éva  ziccerből, 
Katarina Krpezs pedig hetesből 
volt eredményes. 
 A folytatásban nem sokat ké-

sett már az érdi vezetés, Katarina 
Krpezs ismét lenyûgözően fejez-
te be az akciót. A vendégeknek 
nem  sikerült  kihasználni  a  ve-
zetés  okozta  lélektani  fölényt, 
ám  az  ÉRD  megtette  ezt,  kez-
dett  egyre  inkább  ellenfele  fö-
lé  kerekedni.  Köszönhető  volt 
mindez  az  idényben  legjobb 
meccsét  játszó  Pálos-Bognár 
Barbarának,  aki  kiszolgálásban 
és  befejezésben  egyaránt  zse-
niálisan  teljesített.  Úgy  tûnt, 
Orbán Annamária ellőtte a pus-
kaporát,  míg  a  hazai  oldalon 
még  Schatzl  Nadine  is  komoly 
faktornak  számított,  válogatott 
formában  lövöldözte a gólokat. 
Szabó  Edina  időkérésével,  24-
20-as érdi előnyről indult a haj-
rá, Janurik Kinga pedig roppant 
fontos  védéseket  mutatott  be. 
Előbb Fauszt Évát, majd Erdősi 
Ildikót  és  Such  Nellit  kergette 
őrületbe,  nagy  szerepet  vállalt 
abban,  hogy  nem  tudott  jelen-
tősen  közelebb  jönni  a  Siófok. 
Szekerczés  Luca  büntetőt  is 
hibázott,  míg  az  ÉRD  másod-
percenként  közeledett  a  nagy 
célhoz. A mindent  eldöntő  gólt 
Kovács  Anna  szerezte,  végleg 
pontot  téve a nagy összecsapás 
végére. A Siófok két  rangadójá-
ból  kettőt  elvesztett  már  2015-
ben, míg az ÉRD a megszerzett 
hat  pontjával  újfent  jó  helyzet-
be  hozta  magát  a  felsőházért 
folytatott harcban. 

ÉRD – Siófok KC-Galerius 
Fürdő 30-28 (15-15)
Érd, Városi Sportcsarnok, 1500 
néző
Játékvezetők: Kékes Csaba, 
Kékes Pál
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 7 (2), Kovács Anna 3, 
Szara Vukcsevics 2, Szekeres 
Klára, Kisfaludy Anett 1, 
Klivinyi Kinga 4, Pálos-Bognár 
Barbara 5, Mariama Signate, 
Jekatyerina Kosztjukova, 
Katarina Krpezs 8 (2), Takács 
Kitti, Mester Nóra, Nick 
Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
Siófok: Valiantsina Kumpel, 
Pastrovics Melinda (kapusok), 
Schneider Éva, Daniela Piedade 
de Oliveira 2, Nina Wörz 2, 
Szabadfi Ágnes 1, Szekerczés 
Luca 4 (1), Szalai Babett 5, 
Orbán Annamária 6 (2), 

Fauszt Éva 1, Polics Tímea, 
Deáki Dóra, Németh Csilla, 
Such Nelli 1, Erdősi Ildikó 6, 
Buzsáki Nikolett
Vezetőedző: Golovin Vlagyimir
Hétméteresek: 5/4, ill. 4/3
Kiállítások: 6, ill. 6 perc

A bajnokság  
további eredményei: 

11. forduló
Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE - DVSC-TVP-Aqua-
ticum 31-28 (17-15)
Mosonmagyaróvári KC SE - 
Fehérvár KC 19-21 (7-12)
Szeged KKSE - Dunaújváros 
Kohász KA  20-41 (10-19)
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– Ipress Center-Vác 27-23 (17-9)

12. forduló
Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE – Győri Audi ETO KC 
22-33 (12-17)
MTK Budapest – FTC-Rail 
Cargo Hungaria 26-32 (13-14)
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– Dunaújváros Kohász KA  
20-21 (10-9)
Mosonmagyaróvári KC SE - 
Ipress Center-Vác 27-25 (13-16)
DVSC-TVP-Aquaticum 
– Fehérvár KC 26-21 (11-10)

13. forduló
Ipress Center-Vác – DVSC-TVP-
Aquaticus 30-29 (18-13)

Dunaújváros Kohász KA – 
Mosonmagyaróvári KC SE  
25-21 (13-11)
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– Szeged KKSE 45-16 (22-8)
Győri Audi ETO KC – MTK 
Budapest 38-17 (20-7)
Fehérvár KC – Eubility Group 
Békéscsabai ENK SE  
25-20 (13-10)

A nagyüzem folytatódik a ma-
gyar bajnokságban,  így az ÉRD 
csapatára  egy  héten  belül  is-
mét két találkozó vár. A 14. for-
dulóban  a  Mosonmagyaróvári 
KC  SE otthonába  látogat  Szabó 
Edina  csapata,  amit  lapzártánk 
után,  január  14-én,  18  órától 
rendeznek,  majd  a  15.  fordu-
lóban  a  DVSC-TVP-Aquaticum 
látogat az ÉRD Arénába. Utóbbi 
összecsapást  január  18-án,  va-
sárnap, 18 órától játsszák. 

  Szarka András

Három mérkõzésbõl a maximális hat ponttal a felsõház felé

A kötelezõk után közvetlen riválist vert az ÉRD

A bajnokság állása
  1. Győri Audi ETO KC 12 12 – – 393–233 +160  24
  2. FTC-Rail Cargo Hungaria 12 11 1 – 407–262 +145  23
  3. Dunaújváros Kohász KA 13 9 – 4 335–287 +48  18
  4. Fehérvár KC 13 8 1 4 317–303 +14  17
  5. Siófok KC-Galerius Fürdő 13 7 2 4 370–336 +34  16
  6. Érd 13 7 1 5 335–291 +44  15
  7. Eubility Group Békéscsaba 13 5 – 8 316–378 –62  10
  8. DVSC-TVP-AQUATICUM 13 5 – 8 325–355 –30  10
  9. Mosonmagyaróvári KC SE 13 3 2 8 303–348 –45  8
10. Ipress Center Váci NKSE 13 4 – 9 283–331 –48  8
11. MTK Budapest SE 13 1 2 10 312–382 –70  4
12. Szeged KKSE 13 – 1 12 288–478 –190  1

sport

Katarina Krpezs játékával feledtette a szerb válogatottal elért gyengébb 
eredményt

Ha csak egy ember állt szemben, lehetetlen volt megfékezni Klivinyi Kingát

Schatzl Nadine az EB-n ugyan nem volt válogatott, de itt megint bizonyí-
totta, távolmaradása csak idõ kérdése
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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!

116 CSALÁDI FOGKŐELTÁVOLÍTÁS POLÍROZÁSSAL 

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

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

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

055 GYÓGYMASSZÁZS BÉRLET 10 ALKALOMRA

Akciós ár:
20.000 Ft

Listaár: 
40.000 Ft

1182 Budapest, Üllői út 761.
Tel.: 06-30/606-3554;
fax: 06-1/297-6012
maganrendeles@betesz.hu; 
www.betesz.hu

Nagy tapasztalat-
tal rendelkező, 
gyógymasszőreink 
várják a gyógyulni 
vágyókat.

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

125 EGÉSZSÉG-GENERÁL CSOMAG

Akciós ár:
14.000 Ft

Listaár: 
28.000 Ft

Egészségkapu Gyógycentrum
Bp., III. Kolosy tér 1/a.
+36 30 674 0613
talpreflexologus@gmail.com
www.talpreflexologus.hu

Természetes egészség-
megőrző és terápiás cso-
mag talpreflexológiával, 
táplálkozási tanácsadással 
és health-coaching üléssel. 

126 LÉLEKMASSZÁZS 3 ALKALOM 

Akciós ár:
10.500 Ft

Listaár: 
21.000 Ft

SZEMOK
1162 Budapest, Csömöri út 206.
www.szer.lapunk.hu

Stresszoldásra, 
nyugtalanságra, félelmek 
oldására ajánljuk. 
Szeretettel várjuk speciális 
kényeztetésre a Szentmi-
hályi Egészségmegőrző 
Központban!

127 DR WU-FÉLE FEJMASSZÁZS 5 ALKALOM

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

SZEMOK
1162 Budapest, Csömöri út 206.
www.szer.lapunk.hu

Tapasztalja meg a teljes 
ellazulás érzését a fej 
meridiánpontokon
történő masszírozásával
a Szentmihályi Egészség-
megőrző Központban!

056 GERINCTORNA BÉRLET 10 ALKALOMRA

Akciós ár:
15.000 Ft

Listaár: 
30.000 Ft

1182 Budapest, Üllői út 761.
Tel.: 06-30/606-3554;
fax: 06-1/297-6012
maganrendeles@betesz.hu; 
www.betesz.hu

10 alkalomra szóló ge-
rinctorna bérlet, egyéni 
foglalkozás. A gerinctor-
na bérlet ajándéknak is 
remek ötlet.

092 EGYEDI DEKORÁCIÓJÚ DÍSZTÁRCSA 

Akciós ár:
8.500 Ft

Listaár: 
17.000 Ft

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

Egyedi elképzeléseit, 
mintaötleteit dísz-
tárcsára varázsoljuk! 
1 garnitúra (16 colos) 
dísztárcsa dekorálva, 
házhoz szállítással.

119 FOGYASZTÓ/SALAKTALANÍTÓ KÚRA

Akciós ár:
5.000 Ft

Listaár: 
10.000 Ft

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

10.000 Ft értékű 
10 alkalmas, fogyasztó/
salaktalanító kúra 
a világ leghatékonyabb 
méregtelenítő övével
Részletekért érdeklődjön 
a tema.hu/webshop oldalon

078 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
24.000 Ft

Listaár: 
48.000 Ft

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

Anyag: gipsz
Magasság: 49 cm 
Paraméterek:
120x60 cm

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: 2015.01.02-től 
02.28-ig, kivétel péntek és 
szombat éjszaka.

AJTÓ-ABLAK

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

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

www.diadaliv2001.hu

- az ország legnagyobb gyártóitól - 7 év garanciával

Kérjen irodánktól személyre szabott ajánlatot!
Már 14 éve a lakosság szolgálatában!



ABLAK-AJTÓ

ÁLLÁS

Villamos-gépész szerelõket kere-
sünk generátorok karbantartására. 
Jogosítvány elõny, Érdi telephelyre. 
T:06 30 390 6163



Személy- és vagyonõr tanfolyam 
indul Érden Január 17-én. www.
vokk.hu 0630/948-2646 NMH: E-
000160/2014/A001

Autószerelõt felveszünk nagyon jó 
fizetési lehetõséggel. Feltétel: önálló 
munkavégzés. T:06 70 336 0476

Érdi vállalkozás keres adminisztrá-
tort 4-6 órás munkára. T:06 30 390 
6163

Tetõkészítéshez ácsokat, betaní-
tott ácsokat felveszek. T:06 30 563 
5544

ÁLLÁST KERES

Házvezetõnõi és bébiszitteri állást 
vállal 45 éves hölgy gyakorlattal. 
Leinformálható, megbízható. Érd, 
Diósd területén. T:06 70 778 6904

ÁLLATORVOS

AUTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BOR

Házi, fekete ribizlibor eladó. T:06 
30 563 5544

DUGULÁSELHÁRÍTÁS













ELADÓ-KIADÓ

Kiadó 50 és 100 m²-es lakás, 
bútorozottan. Eladó 130 m²-es alá-
pincézett ház. T:06 30 964 9246

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCSLÉ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Érden 60 m² újépítésû családi ház 
bútorozottan eladó: 16,5 M Ft. T:06 
20 278 3306

INGATLAN ELADÓ/CSERE

Tökölön 54 m² 2 szobás teher-
mentes lakásom eladó v. kisebbre 
cserélném értékegyeztetéssel, min-
den megoldás érdekel. T:30/355-
1323

JÁRMÛ

KERT







KIADÓ

Egy szoba komfortos ház kiadó 
1-2 fõ részére. Bérleti díj és a kaució 
elõre fizetendõ. T:06-30/858-5326

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS



MÛHELY - KIADÓ

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

OKTATÁS

Angol magánórák gyakorlott 
tanártól, sok beszéddel és nyelvtan-
nal, bármely napszakban, otthoná-
ban is! T:06-20-9255-288

SZOLGÁLTATÁS





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

TÁRSKERESÕ

Egyedülálló férfit keresek, aki 
munkatársam, lakótársam lenne 
0623- 360-468 csüt-tõl vas-ig, 
naponta 16-19 h között gyerek nem 
akadály.

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

VEGYES

Keresem azt a szakembert, aki 
ismeri a számítógép mûködését és 
a vírusok tulajdonságait. Gyûjtöm 
az ezekkel kapcsolatos humoros 
történeteket, kezdetektõl napjainkig. 
T:06 30 290 0336
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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Aki azt hitte volna, hogy téli 
pauzát tartanak az érdi nehé-
zatléták, az téved… Aki arra 
gondolt, hogy az évtizedek óta 
„tûzvonalban” lévő érdi sport-
mindenes, Tar Mihály könnye-
debbre veszi az új esztendő első 
hónapját – az is téved, jókorát.

A város nehézatlétái ugyanis 
ugyanolyan lendülettel folytat-
ják az új évben, amint ami-
lyennel befejezték 2014-ben. Az 
edzések után a bizonyításon volt 
a hangsúly az elmúlt hét végén, 
amikor a szumózók és a birkó-
zók népesítették be a Batthyány 
Tornacsarnok szőnyegeit, hogy 
megadják az alaphangot az idei 
sikereknek. (Bizonyára nem 
iszunk előre a medve bőrére, ha 
leírjuk ezt a mondatot…)

S hogy mi van az emlegetett 
Tar Mihállyal? Egyszerû és rö-
vid a válasz: ugyanaz, mint ta-
valy. A legalább negyven kilójá-
tól megszabadult (s ezt a súlyát 
meg is tartó) szakember ugyan-
olyan lendülettel vetette bele 
magát a versenyrendezés nem 
mindig, sőt, soha nem egyszerû 
munkájába, amint azt megszok-
hattuk tőle. Ott volt mindenütt, 
ahol szükség volt rá, ahol kér-
dés vetődött fel. Ott a küzdőtér 
mellett, ott a mérlegelésnél, s 
ott a protokoll-teremben is, ahol 

lelkesen kínálgatta a vendégeit 
a finom falatokkal, meg a házi 
„jófélékkel”… Nem véletlenül 
tartja magát a mondás: a sport-
diplomácia sikere a gyomron át 
érhető el…

Néhány méterrel odébb, benn 
a tornacsarnokban azonban 
már nem a kulináris élvezetek-
ről szólt az élet, hanem a férfiúi 
és női erőről és ügyességről.

Nem véletlenül dicsekedett a 
mérlegelés után Tar Mihály, az 
Érdi Spartacus „örökös minde-
nese”:

– Az indulók létszáma ezút-
tal sem okozott csalódást, 
220-nál többen jelentkeztek, s 
nem csupán magyarok. Jöttek 
Ukrajnából, Észtországból, 
Lengyelországból, Hollandiából. 
Úgy látszik, az egyiptomiaknak 

is kedvence a verseny, mert oly 
sokan jöttek, hogy alig győztük 
felvenni a nevezésüket. Persze, 
örülünk ennek, mert egyrészt 
emelik a Vetker Kupa rangját, 
másrészt pedig azért, mert a 
verseny után itt maradnak edző-
táborozni is.

Már évek óta van egy érdekes 
„sztárvendége” is a verseny-
nek. Egy fiatalember, aki az 
Egyesült Államokból repül ide 
erre a viadalra, minden évben. 
Robert Daniel nem tartozik a 
legjobbak közé, mert megvív-
ja ugyan a maga küzdelmeit, 
többnyire azonban sikerél-
mény nélkül. De ettől függet-
lenül visszatérő vendég, amire 
a sportszeretete okán büszke 
lehet ő is, de büszke az érdi 
klub is, hogy lám-lám, még a 
világ másik felén is ismerik a 
mi versenyünket…

S büszke lehet e nemzetközi 
eseménnyé lett viadalra a név-
adó szponzor, a vetőmag-nagy-
kereskedéssel foglalkozó cég 
tulajdonosa, Zsigmond Sándor. 
Hallgatva őt, nem véletlen, hogy 
ezt a sportágat választotta.

– Hét éve annak, hogy közel 
kerültem ehhez a sportághoz, 
s mára már nemzetközi kate-
góriájú bíró vagyok – mondta 
a Vetker tulajdonosa, aki het-
ven serleggel és mintegy ötszáz 
éremmel járul hozzá ahhoz, 
hogy büszkén állhassanak a do-
bogó érmes helyein azok, akik 
oda jutnak.

A legrangosabb mezőny az 
Open, azaz nyílt kategóriá-
ban gyûlt össze. Abban, ahol 
nincsenek súlyhatárok, ahol 
„mindent szabad”, bármennyi 
kiló lehetsz, de persze annál 
jobb, minél több vagy. Így az-
tán nem nyámnyila alakok, 
„egyszálbelûek” gyûltek össze, 
hogy megküzdjenek egymás-
sal, s kitolják egymást a küz-
dőtérről.

Az egyik rendezőtől kapott 
információ szerint a 16 legény 
átlagosan, hozzávetőlegesen 
150 kilót nyomott (volt közöt-
tük kétmázsás, s volt „pillesú-
lyú” 130 kilós is), így aztán egy 
rövidke matek után kiderülhet, 
hogy az open-mezőny összsúlya 
közel járt a két és fél tonnához 
(!!), ami akárhogy is nézzük, 
tekintélyes izomtömeg…

Nem is volt véletlen, hogy 
nagy érdeklődés kísérte a ver-
senyüket. Nemcsak az erő do-
minált, hanem a technikai tu-
dás is, amely elengedhetetlen 
ebben a sportágban is. Mivel 
öt egyiptomi is küzdőtérre lé-
pett, szinte mindenki vendég-
győzelmet várt e kategóriában, 
ám tévedett. Magyar siker zárta 
szumózók versenyét. Az a Vas 
Zoltán verte végig a mezőnyt, 

Az érdi gyõztesek
Birkózás

Diák II. korcsoport: 50 kg Krausz István
Kadet korcsoport: 50 kg Váncza István, 85 kg Pataki Sámuel, 
 100 kg Molnár Tamás
Junior nõk: 52 kg Váncza Ivett
Junior férfiak: 55 kg Kovács Bence, 96 kg Lajsz Dominik
A csapatverseny végeredménye: 1. Érd 199 pont

Szumó 

Gyeremek fiú: 35 kg Virág Henrik 
U-12 fiú: 30 kg Feik Lázár, 55 kg Krausz István, 65 kg Egri
 Zalán, +65 kg Nagy Gergely 
U-14 leány: 50 kg Sipos Boglárka 
U-14 fiú: 55 kg Burij Anatolij, 75 kg Nagy Gergely
U-16 nõ: 50 kg Sipos Boglárka
U-16 férfi: 50 kg Váncza István, 55 kg Berta Mike, 80 kg Pataki 
 Sámuel
U-18 nõ: 50 kg Váncza Ivett 
U-18 férfi: 90 kg Pataki Sámuel 100 kg Száraz Péter 
U-21 férfi: 85 kg Prim Martin 
Felnõtt nõ: 55 kg Lemák Diána

Vetker Kupa és Centrum Kupa, avagy a szumózás és a birkózás hétvégéje 

Több százan az érdi küzdõtéren
 A hagyományoknak megfelelõen a Vetker és a Centrum Kupával indult az idei ne-
hézatlétikai versenyszezon Érden, egészen pontosan a Batthyány Tornacsarnokban, 
ahol hazai és külföldi birkózók és szumózók mutatták be a tudásukat sok-sok 
érdeklõdõnek. A nézõk kitûnõ küzdelmeket és magyar gyõzelmeket is láthattak a 
két szakág ünnepnapján, amelyet az idén is hibátlan körülmények között és a kiváló 
rendezés mellett bonyolítottak le.

aki a sportág hazai bölcsőjében 
szumózik: Leányfalut képviselte 
a Vetker Kupán. Mégpedig kivá-
lóan, mert „megette”mezőnyt, 
ő vehette át a győztesnek járó 
serleget és érmet.

– Nem volt könnyû, de hazai 

nemzetközi viadalon illik meg-
mutatni, hogy ki az úr a háznál 
– mondta a boldog Vas Zoltán, 
aki a „könnyûsúlyúak” közé tar-
tozott, hiszen mindössze 135 
kilóval mérlegelt…

 Róth Ferenc

A kis legény felmérte; mikor is lehet õ ekkora…
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Amikor fejre áll a világ

Nem kisasszonysport

Kûzdõfelek - lendületben


