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Sajtótájékoztató
A 2014-ben befolyt adók felhasználása volt a 
témája a polgármesteri sajtótájékoztatónak. 

3

Nyugdíjas Klub
A Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub az elmúlt 
év végén ünnepelte a 30. születésnapját. 

2

Ismét a felsõházban

A vártnál nehezebben, de megszerezte a Debrecen ellen az újabb két pontot az 
ÉRD, amivel zsinórban az ötödik bajnokiját vette sikerrel, a gyõzelem legfontosabb 
hozadéka pedig a negyedik hely megszerzése lett a tabellán. A 16. fordulóban az 
ÉRD felsõházban maradása szempontjából kulcsfontosságú mérkõzés következik 
a Fehérvár KC otthonában. Az összecsapást január 24-én, szombaton, 18 órától 
rendezik Székesfehérváron, a Köfém Sportcsarnokban.  16. oldal

Emlékmûsor a Marianum Iskolában
A székesfehérvári egyházme-
gye fenntartásában mûködõ 
Marianum Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola 
megtartotta hagyományos adven-
ti mûsorát és vásárát, amelynek 
második alkalommal adott ott-
hont a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ. Ezúttal a rendezvényt 
a Kaszap István emlékév tisz-
teletére ajánlották fel, hiszen 
Székesfehérváron a mûsorral egy 
időben szentmise keretében em-
lékeztek meg a fiatalon elhunyt 
szentéletû kispap halálának 79. 
évfordulójáról. 12. oldal

Poly-Art pódiumest

Ahogyan minden évben, a Poly-Art az elmúlt esztendõ 
végén is megtartotta a három alkotót bemutató, 
szokásos pódiumestjét, majd pár nappal késõbb a 
Szepes Gyula Mûvelõdési Központban megnyílt az a 
hagyományos tárlat is, amelyen ezúttal kéttucatnyi 
képzõmûvész munkáiban gyönyörködhetett az érdi 
közönség. A Csuka Zoltán Városi Könyvtárban három 
ercsi alkotóval találkozhattak az érdeklõdõk.  7. oldal

II. Érd Szépe
A castingot követõen a zsûritagok kiválasz-
tották a II. Érd Szépe választás döntõseit. 

11

Labdarúgás
Limperger Zsolt már január 12-én edzést vezé-
nyelt az ősszel remekül szerepelt gárdának. 

13

Segítõkkel

Pisti és Ildi testvérek, eny-
hén értelmi fogyatékosak; 
Ildi évek óta leukémiás. 
Októberben magukra ma-
radtak egy rendkívül rossz 
állapotú érdi házban, vil-
lany és használható búto-
rok nélkül.  4. oldal

Rendõrség

Nem az újságírók munkája 
vagy az információáram-
lás korlátozása a célja a 
rendõrségnek, hanem a 
hatékony bûnüldözést szol-
gálja, ha bizonyos esetek-
ben el kell hallgatniuk fon-
tos adatokat – hangsúlyoz-
ták a rendõrségi szóvivõk 
azon a megbeszélésen, 
amelyre a jövõbeni jobb 
együttmûködés érdekében 
hívták meg a budaörsi és 
az érdi sajtó, valamint a 
médiumok képviselõit. 
 5. oldal
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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 különleges alkalom, a har-
mincadik születésnapi ün-
nepség alkalmából is zsúfo-
lásig megtelt a nagyterem. 
A klubtagokat és a meghí-

vott vendégeket – Szedlacsek 
Emíliát, a mûvelődési központ 
igazgatóját és Badalai Ödönnét, 
aki korábban a városi nyugdí-
jasklubokat összefogta – Boros Károly klubvezető köszöntötte, 

majd a nyugdíjasklub három év-
tizedes múltjára visszatekintve 
megemlékezett azokról is, akik 
korábban hosszabb-rövidebb 
ideig vezetői voltak ennek a 
jó hangulatú, összetartó, népes 
csapatnak. A klub történetét 
felidézve az is kiderült, hogy 
Boros Károly csupán „ideiglene-
sen” vállalta el 2007-ben a klub 
vezetését, de mivel a tagság elé-
gedett volt a munkájával, egy 
idő után teljes jogú klubvezető-
vé választotta, így immár nyolc 
éve az ő feladata, hogy gon-
doskodjon a Parkvárosi Fenyves 
Nyugdíjas Klub mûködéséről 
és a gazdag programokról. Jó 
kapcsolatot ápolnak a rózsa-
szentmártoni nyugdíjasklub 

tagjaival, számos kirándulást, 
múzeumlátogatást szerveznek 
évente, klubtalálkozóikon rend-
szeresen megünneplik az aktu-
ális név- és születésnapokat, és 
persze nem feledkeznek meg az 
édesanyák és az idősek napjáról 
sem. 

Gyakran tartanak zenés, tán-
cos összejöveteleket, nyáron a 
szalonnasütés és bográcsparti is 
mindig napirendre kerül. Boros 
Károly elárulta: a klub népességét 
és sikeres mûködését az összetar-
tásnak és egyetértésnek köszön-
hetik. A súrlódásokon is könnyen 
túlteszik magukat, és igyekeznek 
elfogadni egymást, befogadni 
az új tagokat is. Jó barátságok 
szövődtek, így sokan nemcsak 
a klubnapokon, hanem azokon 
kívül is szoktak találkozni. 

Sok házaspár is jár ide, de 
még nagyobb azoknak az egye-
dülálló idős embereknek a szá-
ma, akiknek a nyugdíjasklub 
jelenti az egyedüli lehetőséget 
arra, hogy megéljék a közös-
séget kortársaikkal. Persze a 
harminc év alatt folyamatosan 
változott a klub tagsága, sokan 
eltávoztak az élők sorából, rá-

juk egyperces hallgatással emlé-
keztek. A tagság azonban min-
dig nyitott arra, hogy befogadja 
az újonnan érkezőket is, így 
folyamatosan nyolcvan és száz 
közötti a létszámuk. Szeretnek 
táncolni is, ezért évente több-
ször tartanak zenés, táncos ren-
dezvényeket. 

A harmincadik évforduló jó 
alkalom volt a visszatekintésre, 
számvetésre és az önfeledt ün-
neplésre is. Nem maradhatott el 
a születésnapi torta sem, és az a 
néhány csokor virág sem, ami-
vel a klubvezető, Boros Károly 
azoknak köszönte meg a mun-
káját, akik időt és fáradtságot 
nem kímélve segítették, segítik 
a klub eredményes mûködését.
 B. E.

Harminc éves a Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub

Összetartás, jókedv és vidámság
Három évtized nem kis idõ, és egy ilyen hosszú periódus különösen sokat számít, 
ha egy nyugdíjasklub fennállásáról van szó. A Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub 
az elmúlt év végén ünnepelte a harmincadik születésnapját. Városunk egyik, ha 
nem a legnépesebb, idõseket összefogó nyugdíjasklubjáról van szó, amely hosz-
szabb kihagyás után, újra a megszokott helyén, a Parkvárosi Közösségi Házban 
tartja szokásos összejöveteleit. 

Mint minden rendezvényük, a születésnapi ünnepség is telt házas volt a Parkvárosi Közösségi Házban
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A születésnapi tortát a vacsora után kóstolhatták meg a klubtagok

Boros Károly felidézte az elmúlt harminc év legfontosabb eseményeit

A klubvezetõ egy-egy csokor virággal köszönte meg a tevékeny és kitartó 
klubtagoknak a segítséget

helyi társadalom

Kukamatricák
Tájékoztatjuk	kedves	érdi	ügyfeleinket,	hogy	a	2015.	évre	szóló,	igazoló	matricák	(közis-
mert	nevén	a	kukamatricák)	postázását	elkezdtük.
Minden	 olyan	 érdi	 ingatlantulajdonos,	 aki	 naprakész	 a	 hulladékszállítási	 közüzemi	
számlák	 befizetéseivel,	 az	 elkövetkező	 hetekben	 az	 esedékes	 számláját	 tartalmazó	
levélben	megkapja	a	2015.	évre	szóló	kukamatricáját.	

A	postázás	3	ütemben	történik:	
• első	ütemben	a	2014.	12.	31-i	számla	borítékjában	volt	található	a	matrica
• második	ütemben	a	2015.	01.	31-i	számla	borítékjában	található	a	matrica
• harmadik	ütemben	a	2015.	02.	28-i	számla	borítékjában	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	ugyfel-
szolgalat@eth-erd.hu	e-mail	címen.	
Kérjük,	folyamatosan	figyelje	a	helyi	sajtóban	tájékoztató	közleményeinket,	hogy	minél	
zökkenőmentesebben	tudjuk	szolgáltatásainkat	az	Ön	számára	is	biztosítani.	
	 Az ÉTH sajtószolgálata  



készítése, és ezzel párhuzamo‑
san egy közmûkiváltás zajlik; 
ha minden rendben megy, a 
rendelkezésre álló 1,2 milliárd 
forintból megépülhet az új kapi‑
tányság, ami mind az itt dolgo‑
zó 250 rendőr, mind a lakosság 
igényeit kiszolgálja majd, hi‑
szen bizonyítékraktár, fogda és 
egy nagy ügyfélszolgálati rész is 
helyet kap az új épületben – je‑
gyezte meg az alpolgármester, 
hozzátéve: a jelenlegi kapitány‑
ságon nincs sem bizonyítékrak‑
tár, sem fogda, így a rendőrök‑
nek más kapitányságokra kell 
átjárniuk egyes ügyekben.

Kérdésünkre, hogy várható‑e 
a rendőri állomány bővülése, 
ha átadják az új kapitányságot, 
Bács István elmondta: a rend‑
őri állományt 96 százalékban 
feltöltötték, így nem várható, 
hogy több rendőr szolgál majd 
Érden. 

A sajtótájékoztatón még egy, 
a közbiztonságot érintő hír el‑
hangzott: T. Mészáros András 
számolt be arról, hogy szeret‑
nék újabb 20‑25 kamerával bő‑
víteni a térfigyelő rendszert – ez 
körülbelül 20‑25 millió forintba 
kerülne. Mint a polgármester 
elmondta, céljuk, hogy a köz‑

terület‑felügyelők részben vagy 
akár teljes egészében átvegyék 
a rendőröktől a kamerák fi‑
gyelését, hogy minél nagyobb 
rendőri állomány foglalkozhas‑
son a bûnüldözéssel, és rögtön 
a konkrét esetekhez tudjanak 
kivonulni. 

A polgármester beszámolt 
arról is, hogyan használta fel 
az önkormányzat 2014‑ben az 
itt élők által befizetett adókat. 
A városvezető olyan feladatokat 
említett – a teljesség igénye nél‑
kül –, amelyeket csak az adók‑
ból lehetett finanszírozni.

– Építményadóból 949 millió 
forint, telekadóból 126 millió 
folyt be, a helyi iparûzési adó 
1,6 milliárd forint volt (amit én 
nagyon keveslek, hiszen egyes 
környékbeli településeké ennek 
többszöröse), emellett volt még 
829 ezer forint idegenforgalmi‑
adó‑bevételünk. Emellett ott 
volt még a gépjármûadó helyben 
maradó része, ami 218 millió fo‑
rint volt. Ezzel együtt összesen 
2,9 milliárd forint adóbevétele 
volt a városnak. És most követ‑
kezzen néhány példa arra, hogy 
mire fordítottuk ezt a pénzt: 429 
millió forinttal járultunk hozzá 
az érdi iskolák üzemeltetéséhez; 
a Meseház óvoda újjáépítésének 
önrésze 154 millió forint volt; a 
városi sportcsarnok üzemelte‑
tése 239,5 millió forintba került 
tavaly, a tanuszodáé 83 mil‑
lió. Ez utóbbi összeg az épület 
méretéhez, funkciójához képest 
súlyosnak tûnik. Szeretnénk az 
uszodát fedő ponyvát fix tetőre 
cserélni, ami jobban hőszige‑
tel; ha ez megtörténik, várha‑
tóan nem lesz ilyen magas a 
mûködtetés költsége. Az Ercsi 
úti sportpálya üzemeltetése 17 
millió forint. Az önkormányzat‑
hoz tartozó egyes épületek (töb‑
bek közt a gyermekkönyvtár, 
a Szociális Gondozó Központ 
egyik épülete) felújítási munká‑
latai mindösszesen 28‑29 millió 
forintba kerültek. Az imént em‑
lített gondozó központ fenntar‑
tói kiegészítése (az állami nor‑
matíván felül) 231 millió forint 
volt, míg útkarbantartásra 102 
millió forintot tudtunk költeni 
tavaly. Vásároltunk ingatlanokat 
is: megvettük az Érd‑Kom telep‑
helyét 54 millió forintért, illetve 
az okmányirodával szomszédos 
fodrászat helyiségét, ahol most 
a humán iroda mûködik, 32 
millióért. A temető bővítésére 
30 millió forintot költöttünk, az 
Ófalusi óvoda új játszóudvara 
– és a szomszédos ingatlan, 
amit megvásároltunk – 12 millió 

Érdi Újság 3XXV. évfolyam, 2015. január 22. aktuális

A paprikás krumpli ízére em‑
lékszem, a kolbászkarikákra 
és a szalonnára is, a tömegével 
készült csipetkéről nem is be‑
szélve. Tehát, hogy túl voltunk 
az ínségesebb ötvenes éveken, 
a hatvanas évek elején is, az 
egészen biztos, bár senki nem 
emlegette, hogy az érdi sváb csa‑
ládoknál a szüret étele volt a ka‑
kaspörkölt emígyen krumplival 
és csipetkével dúsítva. A szüret 
volt a legnagyobb közös munka 
és persze egy kicsit ünnep is, 
de a termelőszövetkezetek létre‑
jötte után megsápadtak az ilyen 
összeverődések; vagy háztáji 
lett a szőlőből, finoman szólva 
sokféle minőséggel, vagy tömeg‑
termelés, de azt meg nem bírta 
el a hegyoldal, a szőlősorok le‑
kúsztak a szoknyáról a lapályra. 
Már arra sem emlékszem igazán, 
hogy a napközis táborban rotyo‑
gott ez a disznóöléskor használt 
hatalmas üst, vagy a régi iskola 
udvarán, de nyár lehetett, mert 
az iskolai szünet ideje tud csak 
így belesápadni a tétlenségbe, 
abba, hogy egész nap azt várja 
a kamasz, hogy történjék már 
valami. Aztán észre sem veszi, 
hogy éppen történik, akár vele 
is. Rakosgathattuk a hasábokat, 
nyelhettük a füstöt, bámulhat‑
tuk a lángokat, miközben ez az 
ősi üstforma is megmozgathatta 
a fantáziánkat, hiszen az itt‑ott 
rozsdás kémény soha nem állt 
egyenesen, a fém lábak is há‑
romfelé indultak, a tüzes ajtó is 
mindig lógott egy kicsit. Mielőtt 
a főzés elkezdődött, alaposan ki 
kellett súlyozni az alkotmányt, 
nehogy akkor billenjen, amikor 
van benne valami. 

Az biztos, hogy valami „tö‑
megrendezvény” készülődhetett, 
Érdnek vendégei lehettek, és 
olyanok, akik ezt a szabadtéri 
falatozást is jól fogadták. Még ak‑
kor sem fogtunk gyanút, amikor 
a székeket kellett kihordani az 
udvarra, mi több, a tornapadokat 
is, amiből éppen arra is gondol‑
hattunk, hogy a serdületlen kö‑
zönség is vevő az előadásra. Egy 
biztos: a könyvtár és a mûvelődési 
ház munkatársai is jelen voltak 
néhányan, tehát mi otthon érez‑
hettük magunkat. Először senki 
nem figyelt fel arra sem, hogy egy 
viseltes, első generációs Zsiguli 
is bepöfögött a kapun, tetején 
különös fém, karton, vászon al‑
kotmányt billegtetve. Vásárosnak 
néztük az illetőt, csak amikor 
fölállt a paraván, akkor kezd‑
tünk gyanakodni, hogy másról 
lesz szó. Persze előbb a testi örö‑
mök: a közönség egyre nagyobb 
számban és egyre elégedettebben 
markolta a menzai tányérokat, a 
kanál koccanása, a hatalmas ka‑
réj kenyerek fogytak, az uborkák 
hersegését hallani nem, de érezni 
lehetett. Természetesen a betérő 
vándor is elégedetten kanalazott, 
mi pedig bámulva néztük, hogy a 
zömök, hózentrágeres figurának 
hosszabb haja van, mint nekünk, 
vastag fekete keretes szemüvege 
meg Bady Hully vonásait juttatta 
eszünkbe. Amikor aztán minden‑
ki helyet talált az enyhülő nyá‑
ri délutánban, kellékeivel maga 
is a paraván mögé vonult. – Ja, 

ez bábszínház, gyerekeknek va‑
ló hülyeség! – fölényeskedtünk 
mi, akik már inkább a fővárosi 
klubok és a Duna‑parti Ifjúsági 
park kínálata felé tájékozódtunk. 
Mesélhető történeteinkben iga‑
zi koncertek voltak, Illés, Metro, 
Omega, pedig csak az autóbusz 
húzott el a Várbazár lepukkant 
épülete és a gyülekező tömeg 
előtt. Ezt bámultuk irigykedve és 
ebből teremtettünk legendákat. 
Ám Kemény Henriknek nemcsak 
egyszemélyes színdarabjai vol‑
tak, hanem volt neki egy kézzel 
írott plakátja is. Így az előadás 
előtti pillatokban már ezt is fel‑
fedeztük. Hát megálltunk a tö‑
meg mögött, a magunk tizenéves 
nagyképûségével biggyesztve 
ajkainkat. Tagadhatatlan, hogy 
a „Szervusztok, pajtikáim!” még 
nem nyert meg minket, ahogyan 
Vitéz László kissé elnagyolva ösz‑
szerótt, talpig piros figurája sem, 
de emlékezetünkben azért mo‑
corogni kezdett a Paprika Jancsi 
rokonság. Aztán ahogy az öreg 
Henrik (lehetett vagy negyven 
éves) előrántotta az ördögöt is, 
a kialakuló történet barbár ereje, 
az ősi színház keresetlensége, a 
vásári komédia hagyománya tu‑
datlanságunkra is hatni kezdett. 
Amint az is feltûnt, hogy nem 
egy mese ez, hanem történetek 
szövedéke, amely igényt tart a 
közönség aktivitására. A kicsik 
kezdtek először kiabálni, aztán 
már szinte mindenki. Játékossá 
lettünk magunk is. 

Csak évtizedek múlva tud‑
tuk meg, hogy világsztár járt 
nálunk Érden. Kiállítása most a 
Vigadóban emlékezik rá.

  Antall István

Vitéz László 
Érden

Tudhatjuk, ha máshonnan  
nem, innen az újságból, a benne 
egyre sűrűbben megjelenő báli 
meghívókból is, hogy beértünk 
a farsangba. A vízkereszttől, 
január hatodikától hamvazó‑
szerdáig, a nagyböjt kezdetéig 
tartó időszak egyik fő sajátos‑
sága, hogy egymást követik 
ilyenkor a derűs, vidám, jel‑
mezes rendezvények, egészen 
a farsangvasárnaptól húshagyó 
keddig tartó utolsó három na‑
pig, ahogy emlegetni szoktuk, 
a „farsang farká”‑ig. Ezeken a 
napokon rendezik a híres kar‑
neválokat – Riótól Velencéig –, 
Magyarországon pedig a mo‑
hácsi busójárást.

Szezonja van tehát ebben az 
időszakban a legkülönfélébb, 
legtalálékonyabb jelmezeknek, 
maszkoknak. Több iskolai jel‑
mezbálon az utóbbi időben 
már nem is engedik meg a köl‑
csönzőből bérelt ruhák, felsze‑
relések használatát, ily módon 
késztetve a résztvevőket saját 
ötletekre készen kapott díszes 
hercegnői vagy huszár mun‑
dér felöltése helyett. Így aztán 
sorakoznak az ötletesen meg‑
formált mesehősök, szappan‑
opera‑szereplők, vagy éppen 
a nemzetközi és hazai közélet 
ismertebb alakjai. 

Ez utóbbiak megformálása 
azonban csak látszólag egy‑
szerű feladat. Természetesen 
a fiatalok ötletességében lehet 
bízni, jó példákat szolgáltat er‑
re néhány tehetséges szereplő 
„dumaszínházas” fellépése, ám 
ez a terület nem mentes a ke‑
lepcéktől sem. Például: feltesz 
valaki egy kicsit orrára csúszott 
szemüveget, hadonászva tesz 
néhány tánclépést, mond egy 
pár elhadart, szóismétlésektől 
hemzsegő mondatot, máris 
kész egy szórakoztató figura. 
Vagy: elég felvenni egy sötét 
zakót, udvariasan – tisztelt höl‑
gyeim és uraim! – köszönteni a 
hallgatóságot, majd egy futball 
labdával dekázni néhányat, és 

elő is állt egy következő jel‑
mez. Ha mindez kellő ötletes‑
séggel párosul, még derülhet is 
a hallgatóság, legalábbis ott a 
bálteremben. Sokszor azonban 
úgy tűnik, mintha a jelmez‑
bál folytatódna más helyeken: 
üléstermekben, utcán, a televí‑
zió képernyőjén. És feltűnnek 
másfajta maszkok is, ráadásul 
azzal az igénnyel, hogy vegyük 
komolyan őket – de ez nem 
könnyű. Mert nézzünk csak 
néhány példát: gyakori figura 
a „nép barátja” jelmez felöl‑
tője. Utcasarkon, vagy éppen 
valamelyik középület előtt hir‑
deti nagy hangon: ő tudja, mi 
kell az embereknek, adjanak 
neki hatalmat, ő majd boldog‑
gá teszi a népet. Előfordul a 
„szabadság hirdetője” maszk 
is. Készségesen elmagyaráz‑
za, akár a televízió nézőinek 
is az ilyen célokat kiszolgáló 
csatornán, hogy hagyni kell 
az embereket: fogyasszanak 
olyan szereket, amilyeneket 
csak akarnak, vásároljanak a 
hét bármely napján, mert eh‑
hez joguk van. Vagy menjenek 
külföldre, minél többen, mert 
ott nincs diktatúra, csak sza‑
badság.

Sok ilyen és hasonló maszk‑
kal találkozhatunk mostaná‑
ban, és ezzel nincs is semmi 
baj, hiszen manapság minden‑
ki azt mond, amit akar, nem 
zárják érte börtönbe és nem 
is lövik ki a szemét. Figyelni 
azonban érdemes. A hangzatos 
szónoklatok közben ugyanis 
néha félrecsúszik a maszk – er‑
re is volt már példa. Ilyenkor 
kilátszik az igazi arc, kiderül, 
kit rejt az álarc, ki van a jelmez‑
ben. És akkor már nyugodtan 
nevethetünk is, hiszen végül is 
farsang van, és ez, mint tudjuk, 
derűs, vidám időszak.

A szerkesztõ jegyzete

Arcok és álarcok

Szeptember táján elkezdődhet 
az új rendőrkapitányság meg‑
építése – jelentette be a múlt 
szerdai polgármesteri sajtótájé‑
koztatón Bács István alpolgár‑
mester, miután részt vett egy 
aznap délelőtti egyeztetésen, 
amit ORFK, a BRFK, az érdi 
kapitányság, az önkormányzat 
és az épületet tervező cég kép‑
viselői tartottak az építkezéssel 
kapcsolatban. 

Az alpolgármester tájékozta‑
tása szerint az engedélyes terve‑
ket májusig leadja a tervező, és 
szeptemberben elkezdhetik az 
építkezést, ami várhatóan 2016‑
ban fejeződik majd be. 

– A telket, amin az új, net‑
tó 2000 négyzetméteres épület 
áll majd, az önkormányzat bo‑
csátotta a Belügyminisztérium 
rendelkezésére. Az elképzelé‑
sek szerint egy háromszintes 
épületet húznak majd fel rá, 
ami alatt parkolókat alakítanak 
ki a rendőrség és az ügyfelek 
részére – mondta Bács István, 
hozzátéve: az építkezés ideje 
alatt a rendőrök zavartalanul 
tudnak dolgozni a régi épület‑
ben, amelynek további rendelte‑
téséről később döntenek majd. 

– Jelenleg az építkezés elő‑

Legfeljebb 100-150 millió forintot fordít idén a város az útkarbantartásra 

Mire költötte az önkormányzat az adóforintokat?
Az új rendõrkapitányság építésével kapcsolatos egyeztetés, illetve a 2014-ben 
befolyt adók felhasználása volt a témája a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoz-
tatónak. T. Mészáros András úgy fogalmazott: az itt élõk adóforintjainak elköltése 
megfelelõ színvonalon és ellenõrzés mellett történt. Közölte: a város idén sem tud 
többet útkarbantartásra fordítani, mint tavaly; amíg végleges megoldás nem szüle-
tik, minden erre fordított forint kidobott pénz – hangsúlyozta.

forintba került. A közétkeztetés 
önrésze (az állami normatíván 
felül) 126 millió forint volt. Az 
orvosi ügyelet mûködtetése, a 
szemétszállítással kapcsolatos 
egyéb kiadások költsége, illetve 
az Érdi Sport Kft. támogatása 
mindösszesen 236 millió forint 
volt (ebből az Érdi Sport Kft.‑
é 85 millió). Összesen tehát 1 
milliárd 775 millió 122 ezer fo‑
rintot költöttünk olyan felada‑
tokra, amelyeket csak a helyi 
adókból tudtunk megvalósítani, 
mert a normatív támogatás vagy 
nem elegendő, vagy nem is jár 
ezekre – jegyezte meg a polgár‑
mester, aki úgy látja: az itt élők 
adóforintjainak elköltése meg‑
felelő színvonalon és ellenőrzés 
mellett történt. Megemlítette azt 
is: a felsoroltak csupán egy sze‑
letét képezik a város csaknem 
10 milliárdos költségvetésének.

– Az útkarbantartással kap‑
csolatban szeretném elmonda‑
ni: 100‑150 millió forintnál töb‑
bet az idén sem tudunk az utak 
karbantartására, felújítására for‑
dítani. Ennek oka az, hogy szin‑
te minden olyan fillér, amit erre 
költünk, egy‑másfél év alatt ki‑
dobott pénzzé válik. Ha minden 
évben egymilliárdot költenénk 
a földutak karbantartására, az 
is csak kidobott pénz lenne – ta‑
lán annyit érnénk el, hogy jobb 
minőségû lennének a földutak 
egy ideig. Ehelyett az a célunk, 
hogy pályázati úton szerezzünk 
nagyobb összeget, amivel egy‑
szer s mindenkorra megoldjuk 
az utak rossz helyzetét. Azt per‑
sze nem mondom, hogy erre 
idén sor kerül, de elő fogjuk 
készíteni, és 2016‑2017‑ben ko‑
molyabb pénzzel koncentrálha‑
tunk ezen gondok orvoslására 
– mondta a polgármester, hoz‑
zátéve: a felszínivíz‑elvezetést 
is meg kell oldani. Erre, illetve 
az utakra körülbelül annyi pénz 
kellene, mint amennyibe a csa‑
tornázás került – a cél az, hogy e 
pénz megszerzését még ebben 
a ciklusban meg tudják oldani 
– hangsúlyozta. 

 Ádám Katalin

Várhatóan 2016-ban költözhetnek át az új kapitányságra az érdi rendõrök 
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Az útkarbantartás is szóba került a szerdai sajtótájékoztatón - a tél sok 
földes utcát tönkretett; van, ahol a lakók maguk kátyúznak



XXV. évfolyam, 2015. január 22.Érdi Újság4 helyi társadalom

Az alábbi történet akár úgy is 
kezdődhetne: egyszer volt, hol 
nem volt… Van ugyanis benne 
jó pár meseszerû elem. Mégis 
valóság, ráadásul helyi valóság; 
a jelenben játszódik, és utolsó 
fejezeteit még nem látja senki.

Ez az igaz mese egy testvér
párról szól: Ildikóról és Pistiről. 
A lány huszonhat esztendős, a 
fiú harminchárom. Mindketten 
enyhén értelmi fogyatékosok; az 
általános iskola nyolc osztályát 
elvégezték, tovább nem tanul
tak. Pisti – aki némi irányítással 
nagyon jól elboldogul az élet
ben – kezdetben sokfelé próbál
kozott: újságot hordott, zöld
ségesnél dolgozott. Munkaadói 
gyakran kihasználták, volt, 
hogy ki sem fizették. Így ke
rült a Habilitációs Központba, 
ahol már vagy hat éve dolgo
zik a kerámiamûhelyben. Húga, 
Ildi, szintén itt tölti napjait, ő 
kézimunkázik. Itt nem veri át 
őket senki, biztonságban érez
hetik magukat, hasonló sorsú, 
helyzetû fiatalok társaságában 
lehetnek, és még egy kis pénzt 
is keresnek a munkájukkal. Akár 
boldogok is lehetnének, ha csa
ládi helyzetük nem fordult vol
na rosszra: édesanyjuk pár éve 
meghalt, ők pedig tavaly őszig 
két nővérükkel éltek, akik ok
tóberben elköltöztek, miután a 
házban kikapcsolták az áramot. 
A két értelmi fogyatékos ember 
magára maradt, villany, fûtés 
nélkül; helyzetüket nehezíti, 

hogy Ildikó évek óta leukémiás, 
rendszeres kezelésre szorul. 

A két testvéren a Habilitációs 
Központ vezetője, illetve dolgo
zói, valamint az önkormányzat 
és a Családsegítő Központ segí
tettek: sikerült visszakapcsoltat
ni a villanyt, egy önkéntes meg
javította a fatüzelésû kályhákat, 
a központ dolgozói szabadide
jükben rendet raktak, kitakarí
tottak a rendkívül elhanyagolt 
házban. A bútorok nagyon 
rossz állapotban voltak, mivel 
októberig legalább fél tucat ku
tya élt odabent; használható 
darabokat (ha nem is újakat) 
kellett szerezni helyettük, hogy 
egyáltalán legyen hol aludniuk 
a testvéreknek. Most, hogy már 
fûthetnek is, némi segítséggel 
fenn tudják tartani magukat. 

– Én itt 33 ezer forintot kere
sek, és az önkormányzattól szo
ciális járadékot is kapok. Ildi is 
kap rokkantnyugdíjat. Ha leszá
mítjuk az itteni étkezést, körül
belül 96 ezer forintunk marad, 
abból fizetjük otthon a rezsit, 
az ennivalót. A Habilitációs 
Központban segítenek nekünk 
beosztani – mondja Pisti. Arra 
a kérdésre, miért mentek el a 
nővérei, határozatlanul csak 
 annyit mond: hát, volt ez a vil
lanykikapcsolás, meg ilyenek…

– Miután elmentek, két hé
tig voltunk áram nélkül. Még 
ősz volt, nem volt olyan hideg 
– meséli Pisti. Ha nincsenek 
a központ dolgozói, bizonyára 

ma is áram nélkül vannak. Két 
nővérük közül az egyikkel azó
ta sem találkoztak, a másikat 
néha meglátogatják a munkahe
lyén. Tanácsot, támogatást nem 
várhatnak tőlük. Szerencsére 
máshonnan igen: a központtal 
nagyon jó kapcsolatban van a 
parkvárosi református gyüleke
zet lelkész asszonya, aki sok 
mindenben támogatja őket; 
közbenjárására a gyülekezet fi
ataljai összeszedik és elvitetik 
a házban, kertben évek alatt 
felgyûlt hulladékot, javíthatat
lan háztartási gépeket. Pisti és 
Ildi erre önerőből nem lenne ké
pes. Azt sem tehetik meg, hogy 
elmenekülnek a lelakott (vagy 
mondjuk ki kereken: szinte lak
hatatlan) házból, hiszen ki adna 
ki lakást egy fogyatékos test
vérpárnak, és ha lenne is ilyen, 
miből tudnák azt kifizetni? 
Bentlakásos otthonba mehetné
nek talán (bár kisebbfajta csoda 
lenne bekerülni, kilométeres 
várólistával), de oda Pisti csak 
akkor menne, ha a nappalokat 
a Habilitációs Központban tölt
hetné, és bármikor kijárhatna. 

– Nem bírom a bezártságot. 
Csak oda mennék, ahol lehet 
mozogni. Ha be vannak zárva 
az emberek, leépülnek – ma
gyarázza. 

Hétköznapjaik most egy
szerûen, de szabadon telnek:

– Felkelünk, aztán reggel 
hétkor elindulunk. Gyalog jö
vünk ide (azaz a Habilitációs 

Két értelmi fogyatékos fiatal kálváriája

Akit bezárnak, az leépül
Pisti és Ildi testvérek, enyhén értelmi fogyatékosak; Ildi évek óta leukémiás. 
Októberben magukra maradtak egy rendkívül rossz állapotú érdi házban, villany 
és használható bútorok nélkül. Szerencsére nem voltak egyedül: a Habilitációs 
Központ, a családsegítõ, az önkormányzat és a parkvárosi református gyülekezet 
jóvoltából ma már van világítás, tudnak fûteni, van pár használható bútoruk, és az 
önálló életvitelhez is megkapják a szükséges támogatást. A házuk azonban tovább-
ra is épphogy lakható.

Központba, ami körülbelül 4 ki
lométerre van az otthonuktól). 
Nyolcra ideértünk, reggelizünk. 
Aztán délelőtt dolgozunk, ebéd 
után még van egy kis munka, 
meg a mûhelyek takarítása, az
tán szabad foglalkozás van. Fél 
négykor elindulunk hazafelé. 
Én hazakísérem a barátnőmet 
(szintén a központból), és ötkor 
érek haza. Ildi akkor már otthon 
van. Este befûtünk a kályhába 
– idézi fel egy napját a fiatalem
ber. A kérdésre, hogy mi a va
csora otthon, hallgat kicsit, majd 
annyit mond: szoktunk kapni 
kenyeret, illetve Mariann (a 
központ vezetője) bevásárol ne
künk. Egyelőre a fára sincs gond
juk: az intézmény Emberi Hang 
alapítványa segített, és mikor 
megtudták, hogy egyedül ma
radt a testvérpár, a központban 
foglalkoztatott fiatalok szülei is 
próbáltak segíteni – volt, aki fát 
vett nekik, másvalaki pedig Ildit 
szállítja haza délutánonként. 

Hétvégenként, ha nem tud
nak jönni a szociális foglalkoz
tatóba, takarítanak, főznek ott
hon (egy kis segítséggel), Pisti 
meglátogatja a barátnőjét. Ildi 
kéthavonta kezelésre jár, a le
ukémia miatt. Rendszeresen 
szedi a gyógyszereit, ezek sze
rencsére ingyenesek. 

Így, hogy sokan segítenek ne
kik, képesek az önálló életre. 
Ennek otthoni kulisszái azon
ban elrettentőek: a ház, ahol 
élnek (és amit mostanáig a ro
konaikkal osztottak meg) szinte 
lakhatatlan: gond van az alj
zattal, az ablakokkal, a tetővel, 
Pisti szobájában döngölt föld 
a padló, Ildinél szétrohadt a 

lakkozatlan, megfeketült par
ketta. A bútorok (ezeket is úgy 
kapták nemrég) jelzésértékûek: 
egyegy ágy, szekrény. A lakás 
sötét, a mályvaszín falak meg
feketedtek. A fürdőkád széteső
félben, a konyha tûzhelye alig 
mûködik. 

Ildi és Pisti a jelenleginél jobb 
munkát nem fog kapni, kettejük 
alig százezer forintjából össze
spórolni a felújítást nem tudják, 
és mentális állapotuk miatt nem 
várható el, hogy a maguk erejé
ből végezzék el. A Habilitációs 
Központ és a parkvárosi refor
mátus gyülekezet segít ugyan, 
amiben csak tud, de ide mes
teremberek, hozzáértő vállalko
zók kellenének, akik „szorgalmi 
munkából” elvégeznének ezt
azt, hogy lakhatóvá váljon a ház 
– mondja Paróczai Zoltánné, a 
központ intézményvezetője.

– Hatalmas segítség lenne ez 
a két testvérnek. Segítségünkkel 
Pisti és Ildi teljességgel alkal
mas az önálló életvitelre, és sze
retnének ott maradni a házban, 
amit valahogy lakhatóbbá kell 
tenni. Azt nem engedjük, hogy 
Pisti és a húga az utcára ke
rüljön – jelentette ki Paróczai 
Zoltánné.

Ennek a két testvérről szó
ló történetnek az igazi Happy 
Endje tehát az lenne, ha nem
csak az életvezetésükhöz kap
nának segítséget, hanem abban 
is, hogy emberhez méltó körül
mények közt éljenek – ezeket a 
körülményeket ugyanis ők saját 
erőből biztos, hogy nem tudják 
befolyásolni, ahogy nem tud
ja (mondjuk) egy tizenkét éves 
gyermek sem. Ádám KatalinIldi és Pisti október óta egyedül élnek – nem jó körülmények között, nem gazdagon, de legalább szabadon
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A rossz állapotú fürdõszoba - meleg víz van, fûteni viszont nem tudják

A háztartást Ildi látja el – a Habilitációs Központ munkatársai mindenben 
segítenek a testvéreknek

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

Ügyfélfogadás
Az Érdi Román 

Nemzetiségi 
Önkormányzat  

elnöke, 
Székely Sándor

keddenként  
14 és 16 óra között 

ügyfélfogadást  
tart 

a Polgárok Házában.

Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

l
kovaridora@helyitema.hu

Hirdessen Ön is

Problémát jelent a csendes hangok észlelése?

Az ajánlat 2015. január 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.

Jelentkezzen be nálunk, ingyenesen hívható vonalunkon,
06-80/182-182 minden hétköznap 8:00-16:30 óráig!

Hallja meg a világot a legdiszkrétebb
módon, a legolcsóbban!

Igény esetén térítésmentesen
megvizsgáljuk hallását is!

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

06-80/182-182

MiNi
CSAK

4 990 Ft

Lim
itá

lt

szé
ria

!

L? Két héten keresztül

1 CSOMAG
ELEMET

AJÁNDÉKBA
ADUNK!

Kiemelt

AKCIÓ!

„Amikor elmesélem 
a környezetemben, hogy hanger sít t
hordok, mindenki meglep dik, annyira 
észrevehetetlen, nagyon szeretem, 

megkönnyíti a környezetemmel való 
kommunikációt”!

Helyi szolgáltatók
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Ha bûncselekmény vagy baleset 
történik, a rendőrségnek az a 
célja, hogy minél előbb tisz-
tázza a körülményeket, megne-
vezze és elfogja az elkövetőket. 
Az is érthető azonban, hogy az 
újságírók meg arra törekszenek, 
hogy a megtörtént események-
ről minél gyorsabban, pontosan 
és hitelt érdemlően tájékoz-
tassák a lakosságot. Előfordul, 
hogy az utóbbi olykor nehézsé-

gekbe ütközik: amikor a rend-
őrség – a nyomozás érdekeire 
hivatkozva – nem szolgáltat, 
vagy visszatart bizonyos infor-
mációkat, de néha baj lehet ab-
ból is, ha egyes adatok idő előtt, 
netán a rendőrség tudtán kívül 
szivárognak ki, veszélyeztetve a 
nyomozás sikerességét. Máskor 
meg éppen a sajtónyilvánosság 
segíthet az elkövetők felderíté-
sében, így vitathatatlan tehát, 

hogy a jó kapcsolatra és az in-
formációcserére mindkét félnek 
szüksége van. Ezért a rendőrség 
és a sajtó szorosabb és felhőtle-
nebb jövőbeni együttmûködése 
érdekében a budaörsi és az érdi 
kapitányság vezetői január 13-
án kötetlen sajtóbeszélgetésre 
várták a budaörsi és az érdi 
sajtó, valamint az illetékessé-
gi területeken mûködő, helyi 
médiumok munkatársait a 
Budaörsi Rendőrkapitányságra. 
A fórumon részt vett Galuska-
Tomsits László rendőr ezredes, 
a Budaörsi Rendőrkapitányság 
vezetője, Pintér Lajos rend-
őr alezredes, az Érdi Rendőr-
kapitányság vezetője, Orosz 
János rendőr alezredes, bûnügyi 
osztályvezető, Kürti István 
rendőr őrnagy, közlekedési osz-
tályvezető, valamint Beluzsárné 
Belicza Andrea rendőr száza-
dos, a Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság szóvivője. 

A rendőrség részéről minde-
nekelőtt röviden kifejtették, mit 
várnak el, és hogyan képzelik el 
a sajtóval való együttmûködést, 
majd az újságírók által feltett 
kérdésekre is készségesen vála-
szoltak. Gyakran előfordulnak 
olyan bûnesetek, amikor az 
események és adatok nyilvá-
nosságra hozatalával több kárt 
okozunk, mint gondolnánk. 
Ilyenek például a gyermekbán-
talmazások, illetve a kiskorúak 
sérelmére elkövetett zaklatások, 
szexuális bûncselekmények, 
mert a körültekintő és tüzetes 
nyomozás során derülhet csak 
ki igazán, hogy valósak, meg-
alapozottak-e a gyanúsítások 
– erről Galuska-Tomsits László 
budaörsi rendőrkapitány be-
szélt. Hozzátette: a budaörsi 
rendőrség munkatársai és ő ma-
ga is bármikor elérhetőek az új-
ságírók számára, és amikor arra 
szükség van, készségesen meg-
nyilvánulnak, valamint az ese-
mények helyszínein is szívesen 
segítik a sajtó munkatársait ab-
ban, hogy a veszélyhelyzeteket 
elkerülve végezzék a munká-
jukat. A rendőr ezredes arra is 
felhívta az újságírók figyelmét, 
hogy ők is sokat segíthetnek 
a megelőzésben. Például úgy, 
hogy rendszeresen felhívják a 
30 és 50 év közötti emberek 
figyelmét arra, hogy a téli idő-

A rendõrség és a sajtó kapcsolatáról - kötetlenül

Újságírók a rendõrkapitányságon
A rendõrségi tudósításokban gyakran elhangzik a mondat: „a nyomozás érdekében 
nem adhatunk további információt”, vagy „a rendelkezésünkre álló adatok alapján 
csak ennyit oszthatunk meg a nyilvánossággal”. Ilyenkor nem az újságírók munkája 
vagy az információáramlás korlátozása a célja a rendõrségnek, hanem a hatékony 
bûnüldözést szolgálja, ha bizonyos esetekben el kell hallgatniuk fontos adatokat 
– hangsúlyozták a rendõrségi szóvivõk azon a megbeszélésen, amelyre a jövõbeni 
jobb együttmûködés érdekében hívták meg a budaörsi és az érdi sajtó, valamint a 
médiumok képviselõit.

hogy a sajtónyilvánosság segít-
het a megelőzésben, valamint a 
körözött bûnözők felkutatásá-
ban is, amikor közlik a rendőr-
ség által kiadott fantomképeket, 
vagy a balesetek megelőzése 
érdekében felhívják a lakosság 
figyelmét a tipikus közlekedési 
veszélyekre. Ezek mind hasz-
nos információk a lakosok szá-
mára.

A most elkezdődött esztendő, 
2015, a kerékpárosok és a gyalo-
gosok éve lesz, így fokozottabb 
figyelem irányul majd rájuk, 
annál is inkább, mert az utóbbi 
időben – mindkét rendőrkapi-
tányság illetékesség területén – 
gyakran válnak közlekedési bal-
esetek áldozataivá. Pintér Lajos, 
az Érdi Rendőrkapitányság ve-
zetője is azt hangsúlyozta, hogy 
elégedett a rendőrség és a sajtó 
közötti együttmûködéssel, és 
ugyancsak fontos célként jelölte 
meg a baleset-megelőzést, ami-
nek érdekében egy bizottságot 
is létrehoztak a városban. Mint 
mondta, bármikor nyitottak ar-
ra, hogy tájékoztassák a sajtót 
és a médiumokat, de az újság-

íróknak is meg kell érteniük, 
amikor egy kis türelmet kérnek 
az információk megosztását il-
letően. 

A kapitányságvezetők és a 
szóvivők tájékoztatóját követő-
en a sajtó munkatársainak máris 
alkalmuk nyílt kérdezni; többek 
között arról faggatták Galuska-
Tomsits László kapitányt, hogy 
vajon az új útdíjrendszer nem 
fog-e pluszterhet róni a város 
forgalmára, és fokozza-e a bal-
esetveszélyt, ha az autópálya 
bevezető szakaszának kivilágí-
tása – akár rövid időre – veszély-
be kerül, tekintettel arra, hogy 
Budaörs polgármestere kijelen-
tette, város ezen a részen nem 
vállalja tovább világítás költsé-
geit. A rendőrkapitány úgy vél-
te, a városi forgalom változását 
illetően korai lenne még bár-
milyen következtetést levonni. 
Ami pedig a bevezető szakasz 
kivilágítását illeti, az autópá-
lyákra egyébként sem jellem-
ző az éjjeli kivilágítás, tehát a 
sötétség önmagában nem függ 
össze a balesetveszéllyel. 

 Bálint Edit

Az újságírók kérdéseit Kürti István érdi közlekedési osztályvezetõ, Orosz János budaörsi bûnügyi osztályvezetõ, 
Galuska-Tomsits László budörsi rendõrkapitány, Beluzsárné Belicza Andrea, a megyei fõkapitányság szóvivõje, 
Pintér Lajos érdi rendõrkapitány és a budaörsi kapitányság sajtósa várták a sajtó megjelent képviselõitõl
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szakban, amikor korán sötéte-
dik, véletlenül se közlekedjenek 
jelzés és világítás nélküli kerék-
párral, és akár kerékpárral, akár 
gyalog közlekednek, fontos a 
világos öltözék, mert a rossz lá-
tási viszonyok miatt nem, vagy 
csak későn veszik őket észre a 
jármûvezetők, és egy pillanat 
alatt megtörténhet a baj. Azt 
is mondta a kapitány, hogy a 
sebességellenőrzési pontokról 
továbbra is szívesen tájékoztat-
ják a sajtó munkatársait, hiszen 
nem a bírság kiszabása, hanem 
a balesetek megelőzése a cél. 

Beluzsárné Belicza Andrea, a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság sajtószóvivője hangsúlyozta, 
hogy a rendőrség és a sajtóorgá-
numok együttmûködése mind-
két kapitányság illetékességi 
területén eddig is példaértékû 
volt, bár olykor előfordult, hogy 
az újságírók nehezményezték, 
ha a nyomozás érdekeire hivat-
kozva nem nyilatkoztak egy-egy 
konkrét esetről. Meg kell ér-
teniük, hogy ezek valós okok, 
hiszen a nyomozati szakaszban 
minden információ értékes le-
het az ügy szempontjából, de 
ronthat az eredményen, ha idő 
előtt kiszivárognak a fontos 
értesülések. Ezen kívül előfor-
dulhatnak olyan események, 
amikor a személyiségi jogok 
védelmében szükséges tartóz-
kodniuk az ügy részletezésétől 
– fûzte hozzá a sajtószóvivő, aki 
arról is biztosította a jelenlévő 
újságírókat, hogy a rendőrség 
bármikor szívesen ad tájékoz-
tatást, de csak azokat az infor-
mációkat oszthatja meg, amiket 
a jogszabályi keretek engedé-
lyeznek számukra. A százados 
is elsősorban azt hangsúlyozta, 

Beluzsárné Belicza Andrea elmondta, a sajtóval való együttmûködés eddig 
is jónak mondható volt, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne még 
felhõtlenebbé tenni, ezért hívták kötetlen beszélgetésre a két kapitányság 
illetékességi területén mûködõ sajtóorgánumok rendõrségi tudósítóit

Galuska-Tomsits László, a Budaörsi Rendõrkapitányság vezetõje is elége-
dett volt a rendõrség és a sajtó együttmûködésével

Beluzsárné Belicza Andrea elsõsorban a kiemelt megyei bûncselekmé-
nyekrõl szokott hivatalos tájékoztatást adni a környék újságíróinak
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Kulturális és tudományos 

programok
2015. január 25 – február 1.

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:

2015. január 30-án 20 órától
A magánytól az összetartozásig
Pál Feri Érden
Belépő: 2300 Ft
Jegyek elővételben kaphatók 
a művelődési központ pénztá-
rában.

Tavaszi előzetes!

„Színház az egész világ”
Színházbérlet 2015. tavasz

2015. február 22-én vasárnap 15 órakor
Janikovszky Éva: A lemez két 

oldala színházi előadás egy 
felvonásban
A lemezt elővette és feltette: 
Tollár Mónika
A lemez két oldalán hallható:
Kovács Patrícia és Pikali Gerda

Családi matiné 2015. Tavasz

Február 28-án, szombaton 16 órakor
Kezdődhet a mulatság!
Halász Judit koncertje gyerme-
keknek. Belépő: 2500 Ft.

Március 22-én, vasárnap 11 órakor
Az Alma együttes koncertje
Belépő: 2500 Ft.
Jegyek már elővételben kap-
hatók a művelődési központ 
pénztárában.

Klubok programjai:

Vitalitás Klub
2015. január 26-án, hétfőn 17 órakor
Újévi kártyajóslások 
(Magyar kártyát mindenki hoz-
zon magával!)  
Előadó: Katiboszi

Duna-Art Fotóklub
2015. január 27-én, kedden 16 órakor 
2015. évi klubfoglalkozások 
tematikájának egyeztetése

Kiállítások:

Az előtéri kiállítótérben
You Hu design
Kiss Dorottya formatervező 
munkái. A kiállítás megtekint-
hető január hónapban

 
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

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

A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár programja

Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól bővebb infor-
mációt talál a www.csukalib.hu 
honlapon!

A felnőttkönyvtár programja 
28 (szerda) 17 óra
Érdi irodalmi estek – Oláh 
János József Attila-díjas költő 
és Mezey Katalin József Attila-

díjas prózaíró, költő, műfordító 
estje
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

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 
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január 26. 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 2. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 30’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:45 Ízőrzők 26.
11:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
11:30 Fény-Kép kulturális magazin
15:50 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:35 Mozgás sportmagazin
17:05 Fény-Kép kulturális magazin
17:35 Vasutasok pokoljárása 

színes, magyar dokumentumfilm, 2003 83’ 
rendező: Zsigmond Dezső, operatőr: Mohi Sándor

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés Fehérvár – Érd
21:00 Vasutasok pokoljárása 

színes, magyar dokumentumfilm, 2003 83’ 
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Mohi Sándor

22:25 Híradó ism.
22:40 Szibéria 17/12. rész  

magyar útifilm 30’ rendező: Bayer Zsolt
23:10 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó ism.

január 27. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted… 

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

9:00 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-
dalom

9:30 Beszélgetés egy bíróval 6/1. rész
10:15 Vasutasok pokoljárása 

színes, magyar dokumentumfilm, 2003 83’ 
rendező: Zsigmond Dezső, operatőr: Mohi Sándor

16:00 Híradó
16:15 Fény-Kép kulturális magazin
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Kézilabda mérkőzés ism. Fehérvár – Érd
18:30 Ízőrzők 27.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 A kenguru 

színes, magyar játékfilm, 1975 94’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Zsombolyai János 
szereplő(k): Gálffi László, Vándor Éva, Koltai 
Róbert, Pártos Erzsi, Tarján Györgyi

21:35 Híradó ism.
21:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:05 Fény-Kép kulturális magazin
22:35 Szibéria 17/12. rész  

magyar útifilm 30’ rendező: Bayer Zsolt
23:05 Híradó ism.

január 28. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/6. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

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

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

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

10:30 Kézilabda mérkőzés ism. Fehérvár – Érd 
15:35 Híradó
15:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:05 Vasutasok pokoljárása 

színes, magyar dokumentumfilm, 2003 83’ 
rendező: Zsigmond Dezső, operatőr: Mohi Sándor

17:30 Kézilabda mérkőzés ism. Fehárvár – Érd
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Művésztelep-Érd 

dokumentumfilm, 2014  
rendező: Katona Szabolcs. operatőr-vágó: Jeney 
Gergő. Az érdi művésztelep alkotóit bemutató 
dokumentumfilm.

20:25 Híradó ism.
20:40 Mozgás sportmagazin ism.
21:10 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:25 Művésztelep-Érd 

dokumentumfilm, 2014  
rendező: Katona Szabolcs 
operatőr-vágó: Jeney Gergő 
Az érdi művésztelep alkotóit bemutató doku-
mentumfilm.

21:50 Stan Laurel: Dublin mellett történt. Burleszk
22:15 Vasutasok pokoljárása 

színes, magyar dokumentumfilm, 2003 83’ 
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Mohi Sándor

23:40 Híradó ism.

január 29. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Fény-Kép Kulturális magazin
9:15 Művésztelep-Érd 

dokumentumfilm, 2014  
rendező: Katona Szabolcs 
operatőr-vágó: Jeney Gergő 
Az érdi művésztelep alkotóit bemutató doku-
mentumfilm.

9:40 Stan Laurel: Dublin mellett történt. Burleszk
10:00 Élő közvetítés Érd MJV Önkormányzati 

közgyűléséről
16:10 Híradó
16:25 Mozgás sportmagazin
16:55 Ízőrzők 27.
17:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:40 Művésztelep-Érd 

dokumentumfilm, 2014  
rendező: Katona Szabolcs. operatőr-vágó: Jeney 
Gergő. Az érdi művésztelep alkotóit bemutató 
dokumentumfilm.

18:05 Mozgás sportmagazin
18:35 Stan Laurel: Dublin mellett történt. Burleszk
19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

19:30 A kenguru 
színes, magyar játékfilm, 1975 94’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Zsombolyai János 
szereplő(k): Gálffi László, Vándor Éva, Koltai 
Róbert, Pártos Erzsi, Tarján Györgyi

21:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:35 Beszélgetés egy bíróval 6/2. rész
22:20 Híradó ism.
22:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:50 Beszélgetés egy bíróval 6/2. rész
23:35 Híradó ism.

január 30. péntek
8:00 Híradó
8:15 Kézilabda mérkőzés ism. Fehérvár – Érd
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 Szibéria 17/12. rész  
magyar útifilm 30’ rendező: Bayer Zsolt

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

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

11:15 Fény-kép kulturális magazin
15:35 Híradó 
15:50 Ízőrzők 27.
16:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:35 Vasutasok pokoljárása 

színes, magyar dokumentumfilm, 2003 83’ 
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Mohi Sándor

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 Régi idők focija 

színes, magyar filmszatíra, 1973 78’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Sándor Pál 
szereplő(k): Garas Dezső, Major Tamás, Kern 
András, Vogt Károly, Temessy Hédi, Péter Gizi,  
Márkus László, Esztergályos Cecília, Szabó Ildikó,  
Verebes István, Benkóczy Zoltán, Bikácsy Gergely 

21:20 Híradó ism.
21:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:50 Művésztelep-Érd 

dokumentumfilm, 2014  
rendező: Katona Szabolcs, operatőr-vágó: Jeney 
Gergő. Az érdi művésztelep alkotóit bemutató 
dokumentumfilm.

22:15 Szibéria 17/12. rész  
magyar útifilm 30’ rendező: Bayer Zsolt

22:45 Mozgás sportmagazin
23:00 Híradó ism.

január 31. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 Szibéria 17/12. rész  
magyar útifilm 30’ rendező: Bayer Zsolt

10:30 Ízőrzők 27.
11:00 Kézilabda mérkőzés ism. Fehérvár – Érd
15:20 Híradó
15:35 Mozgás sportmagazin
16:05 Művésztelep-Érd 

dokumentumfilm, 2014  
rendező: Katona Szabolcs 
operatőr-vágó: Jeney Gergő 
Az érdi művésztelep alkotóit bemutató doku-
mentumfilm.

16:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:45 Beszélgetés egy bíróval 6/2. rész
17:30 Fény-kép kulturális magazin
18:00 Aggódunk érted… 

Időskori szembetegségek 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
19:30 Stan Laurel: Zeb és paprika. Burleszk
19:55 Művésztelep-Érd 

dokumentumfilm, 2014  
rendező: Katona Szabolcs 
operatőr-vágó: Jeney Gergő 
Az érdi művésztelep alkotóit bemutató doku-
mentumfilm.

20:20 Aggódunk érted… 
Időskori szembetegségek 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

21:20 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
ism.

21:50 Stan Laurel: Zeb és paprika. Burleszk
22:15 Régi idők focija 

színes, magyar filmszatíra, 1973 78’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Sándor Pál 
szereplő(k): Garas Dezső, Major Tamás, Kern 
András, Vogt Károly, Temessy Hédi, Péter Gizi,  
Márkus László, Esztergályos Cecília, Szabó Ildikó,  
Verebes István, Benkóczy Zoltán, Bikácsy Gergely

február 1. 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 27.
14:50 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:20 Vasutasok pokoljárása 

színes, magyar dokumentumfilm, 2003 83’ 
rendező: Zsigmond Dezső, operatőr: Mohi Sándor

16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Régi idők focija 

színes, magyar filmszatíra, 1973 78’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Sándor Pál 
szereplő(k): Garas Dezső, Major Tamás, Kern 
András, Vogt Károly, Temessy Hédi, Péter Gizi,  
Márkus László, Esztergályos Cecília, Szabó Ildikó,  
Verebes István, Benkóczy Zoltán, Bikácsy Gergely 

18:20 Csak tükörben – vallási műsor 10’
18:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Vasutasok pokoljárása 

színes, magyar dokumentumfilm, 2003 83’ 
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Mohi Sándor

20:25 Szibéria 17/13. rész  
magyar útifilm 30’  rendező: Bayer Zsolt

20:55 Mozgás sportmagazin
21:25 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:55 Stan Laurel: Zeb és paprika. Burleszk
22:20 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:50 Fény-Kép kulturális magazin
23:20 Szibéria 17/13. rész  

magyar útifilm 30’ rendező: Bayer Zsolt

2015. január 26 – február 1.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Noha a Poly-Art decemberi pó-
diumestjén három, egymástól 
merőben különböző egyéni-
séggel és mûfajjal találkozhat-
tak az érdeklődők, egy valami 
mégis közös volt az alkotók-
ban: mindhárman az Érdhez 
közeli Ercsiben élnek, és mind-
hárman már régóta kapcso-
latban állnak mind a Poly-Art 
Alapítvánnyal, mind pedig az 
Irodalomkedvelők Klubjával. 
Szabó Aida zsebkönyvének szü-
letéséről, valamint a haiku vers-
formához való ragaszkodásáról 
mesélt. Kis kötetének címe: 
„Tenyeremben égvájt monog-

ram”, amely legutóbbi verseit 
és haikuit tartalmazza. „Álmok 
ülnek a fákon, bizarr, bíbor ál-
mok himbálódznak lángok, vö-
rös lángvirágok” – írja a könyv 
borítójára került haikujában. 
Somfai István kérdéseire vála-
szolva azt is elárulta, a haikuval 
akkor került kapcsolatba, mi-
után elfogadta a buddhizmust, 
és egyre közelebb került a japán 
kultúrához. Így kapott új nevet 
is: „Jampa drolma” – ezt főként 
akkor használja, amikor haikut 
ír. Rendszeresen jár a magyar 
haiku klubba, ahol tavaly az 
egyik versenyen első díjat nyert. 
Zsebkönyvét Szentgyörgyi 
Erika képzőmûvész illusztrálta, 
akivel gyakran alkotnak együtt, 
pár éve – a versek és a fest-
mények összekombinálásával 
– közös kiállításuk is volt már 
Érden, amelyen a táncot mu-
tatták be. Országos antológiák-
ban is publikál. Aki ír, szerinte 
„levetkőzik” az olvasói előtt, 
hiszen sok mindent megmutat 
magából – fogalmazott Szabó 
Aida. Verseiből Baka Györgyi, 
Kósa Márta és Somfai István 
olvasott fel. 

Adorján László Marosvásár-
helyen született, ahol grafikusi 
diplomát szerzett, és számos 
kiállítása volt, rengeteg képe 
magánygyûjteményben van 
szülővárosában. 2000-ben te-

lepedett le Magyarországon, 
majd magánéleti gondjai miatt 
kissé háttérbe szorult számára 
az alkotás. 2007-ben a Magyar 
Földrajzi Múzeumban mutat-
kozott be grafikáival a Nyári 
Zenélő Udvar programsorozatá-
ba illeszkedve, majd a Téli tár-
latra is meghívást kapott. Képeit 
többnyire tussal és tintával, ap-
rólékosan dolgozza ki, és maga 
sem tud magyarázatot adni arra 
a jelenségre, hogy fekete-fehér 
grafikáin egy idő után színes ár-
nyalatok is megjelennek, külön-
leges tónust adva munkáinak. 
Emlékképeket ábrázol, városok 

terei, jellegzetes épületei és tá-
jak ihletik meg leginkább. 

Ha nem katonatisztként 
ment volna nyugdíjba Kovács 
F. István, talán soha nem írhatta 
volna meg Forgószél címû re-
gényét. Igaz, sokaknak már az 
is kész csoda, hogy egyáltalán 
írásra, sőt, regényírásra szánta 
el magát az az ember, aki hiva-
tásos katonaként élte az életét. 
A történelmi ihletésû könyv a 
Nemzeti Kulturális Alap támoga-
tásával jelenhetett meg. A Don-
kanyar eseményeit dolgozza fel, 
de a regény elsősorban mégsem 
a harcászatról, hanem sokkal 
inkább az emberi szenvedésről 
és szenvedélyről szól. A könyv 
szerzőjével Daróczi Lajosné, az 
Irodalomkedvelők klubjának ve-
zetője beszélgetett. A Forgószél 
főhőse egy fiatalember, akit 
1941-ben tisztté avatnak, majd 
otthonától kétezer kilométernyi 
távolságra vezénylik, hogy védje 
meg a hazát. A hadsereg azon-
ban vereséget szenved, a tiszt 
fogságba esik és hajógyárba ke-
rül, ahonnan vonattal hazafelé 
tart, amikor katonák érkeznek, 
akik erőszakkal leszedik a vonat 
utasait, és „málenkij robotra” 
viszik őket. A főhős egy kis falu-
ban kénytelen átvészelni sorsát, 
miközben rátalál a szerelem is. 
Ez utóbbi, a szerelem inspirálta 
valójában a regény megírásá-

ra. Kovács F. István elmesél-
te, egy 15 évvel ezelőtt látott, 
két ölelkező fiatalt ábrázoló, 
életnagyságú plakát késztette 
őt annak a novellának a meg-
írására, amiből jóval később a 
regény is megszületett. Olyan 
mély szomorúságot fedezett fel 
a szerelmesek szemében, hogy 
szinte kínálta magát a téma. 
Akkor egy barátja mondta, hogy 
szerinte az elbeszélés jellemei 
és a történet is inkább regény-
be illenének. Így a fiókba ke-
rült a novella, és szerzője csak 
akkor vette elő ismét, amikor 
az Irodalomkedvelők klubjába 
került, mert mindenki arra biz-
tatta: itt az ideje, hogy megszü-
lessen az a regény. Kovács F. 
István elárulta: 28 éves katonai 
pályafutása alatt szerzett em-
berismerete rengeteg segítséget 
jelentett a jellemek megformálá-
sában, hiszen egy egész zászló-
aljat vezetett, így „írás közben, 
szinte maguktól nőttek ki ezek 
az alakok” – fogalmazott. Bár 
nem készült rá, a sors mégis 
úgy hozta, hogy hivatásos ka-
tona lett, ám így utólag belátta, 
ez a hivatás jó iskola volt szá-
mára, mert kitûnő emberisme-
rettel szolgált, amit most reme-
kül kamatoztathat az írásaiban 
– tudtuk meg vallomásából. 
A pódiumest végén vers és pró-

za kategóriában kiosztották a 
Poly-Art díjakat. A rendezvényt 
Haddad Grétának, a Vörösmarty 
gimnázium tanulójának remek 
fuvolajátéka tette még emléke-
zetesebbé. 

 Néhány nappal később 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban megnyílt a Poly-

Art alkotómûvészeinek hagyo-
mányos éves kiállítása, amelyen 
2014-ben huszonhárom alkotó 
jelent meg munkáival. A tárlatot 
Majorné Bániczki Julianna 
mûvésztanár méltatta. 

– Minden munka mögött ér-
zelem, gondolat, de legfőkép-
pen szeretet van, az a szeretet, 
amivel a másik embert kívánják 
megajándékozni az itt kiállító 
alkotók. Azért is érdekes végig-
nézni a tárlatot – fûzte hozzá –, 
mert egyéni hangok szólalnak 
meg általuk, és itt lehetetlen, 
de szükségtelen is rangsorolni. 
Minden kiállító képzőmûvész 
azt a „ruhát” veszi fel munkái-
val, amelyikre szüksége van: le-
het az a gyermeki világba vissza-
nyúló emlék, misztikum, má-
mor, a természet sokszínûsége 
és szépsége, vagy bármi más, 
amivel megajándékozza a 
szemlélőt, aki gazdagabbá vá-
lik, ha elfogadja ezt az önzet-
len ajándékot. Olyan, mintha 
egy nagyszerû, vadvirágcsokrot 
vennénk át, amely épp attól oly 
szép és értékes, hogy annyiféle-
fajta és oly sokszínû virágból 
gyûjtötték és kötötték – muta-
tott rá a mûvésztanár. 

A megnyitót követően az 
Irodalomkedvelők klubja jel-
igés pályázatának eredmény-
hirdetésére is sor került. Az 

IRKA tagjainak három alkotó 
munkájához kellett verset ír-
niuk, amelyeket ezúttal nem a 
zsûri, hanem maguk az érintett 
alkotók bíráltak el, és az kapta 
meg a versihlető mûvet, akinek 
a költeményét legjobbnak ítélte 
az ajándékozó alkotó. 

 Bálint Edit

Katonatiszt regényíró, a zsebkönyves versíró és a székely grafikusmûvész 

Haiku, regény és képzõmûvészeti alkotások  

Poly-Art rendezvényeken
Ahogyan minden évben, a Poly-Art az elmúlt esztendõ 
végén is megtartotta a három alkotót bemutató, 
szokásos pódiumestjét, majd pár nappal késõbb a 
Szepes Gyula Mûvelõdési Központban megnyílt az a 
hagyományos tárlat is, amelyen ezúttal két tucatnyi 
képzõmûvész munkáiban gyönyörködhetett az érdi 
közönség. A Csuka Zoltán Városi Könyvtárban három 
ercsi alkotóval találkozhattak az érdeklõdõk. 

Szabó Aidát, a zsebkönyv szerzõjét Somfai István, a Poly-Art elnöke 
mutatta be a közönségnek

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Somfai István, a Poly-Art elnöke és a fuvolán közremûködõ Haddad Gréta

Kovács F. Istvánnal, a történelmi ihletésû könyv szerzõjével Daróczi 
Lajosné, az Irodalomkedvelõk klubvezetõje beszélgetett
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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 oktatása, az Érdi 
Tankerületben változó munkahelyen 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• 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 0-23-365-785 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Fácán köz . ). 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 időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Erzsébet utca 26-32. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: technika tantárgy oktatása 5-8 évfolyamo-
sok 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 irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, technika-bármely szakos általános iskolai tanár, 
• büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel elátott szakmai önéletrajz, motivációs levél, diplomák másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 24. 
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. 

A Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Szociális Gondozó Központ Érd 

Időseket Ellátó Központ

ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az ellátottak testi-lelki jólétének biztosítása. 
Az egészségügyi team tagjaként a szakfeladatok koordinálásával részt vesz a preventív, egészségmegőrzési, egészségfejlesztési folya-
matokban. A szakma irányelveinek megfelelően tevékenykedik. Segíti a gyógyító-megelőző tevékenység hatékony működését.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Emelt szintű szakképesítés, Ápoló-HÍD emelt szintű szaktanfolyam,
• Idősellátás területén szerzett tapasztalat 3-5 év szakmai,
•  Magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség, 33/1998. NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti érvényes 

Egészségügyi Nyilatkozat
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borí-

tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/154/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.
vagy
•  Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 13.

információk

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

városüzemeltetési ügyintéző 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet I. 12. pontja szerint 
Ellátandó feladatok: Az önkormányzat városfejlesztési és városüzemeltetési feladatainak ellátásában való részvétel. Közlekedési-, 
útügyi feladatok: közút forgalmi rendjével kapcsolatos feladatok, helyi közlekedési feladatok, parkolással kapcsolatos szakmai tevé-
kenység, utcai névtáblák elhelyezésével, pótlásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, közútkezelői és behajtási engedélyek 
kiadása. Önkormányzati beruházások bonyolításában való közreműködés. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Városüzemeltetési, közlekedési feladatokkal kapcsolatos ügyintézés 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogál-
lásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata, továbbá 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, főiskolai szintű építőmérnök vagy közlekedésmérnöki végzettség, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
• Közigazgatási szakvizsga 
• Szakági műszaki ellenőri jogosultság 
• Településüzemeltetésben, közútkezelésben szerzett szakmai tapasztalat 
Elvárt kompetenciák: 
• Jó szintű együttműködési készség, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség., 
• Rendszerezett problémamegoldás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata 
•  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők meg-

ismerhessék 
• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. február 13. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 24. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2939/2015 , valamint a munkakör megne-
vezését: városüzemeltetési ügyintéző. 

• Személyesen: dr. Fülöp Ildikó - Személyzeti Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. I 122. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• www.erd.hu - 2015. január 21.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erd.hu honlapon szerezhet. 
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A Balatonalmádi  Rendőrka
pitányság  Bûnügyi  Osztálya 
19080/334/2014  bü.  számon 
eljárást  folytat  lopás  vétség  és 
csalás  bûntett  elkövetése  mi
att ismeretlen tettesek ellen. Az 
eljárás  adatai  szerint  2014.  jú
lius 31.  és  augusztus 4. közötti 
időszakban  egy  balatonalmádi 
ingatlanból  elloptak  egy  női 
táskát  a  benne  található  sze
mélyes  okmányokkal,  bankkár
tyával  és  készpénzzel  együtt. 
Később az ismeretlen elkövetők 
Balatonalmádiban, illetve Érden 
több  alkalommal  vettek  fel 

–  összesen  több  mint  hatszáz
ezer forintot – az eltulajdonított 
bankkártyával.
A nyomozás adatai szerint az 

ellopott  bankkártyát  az  alábbi 
képeken  szereplő  személyek 
használták  fel,  többek  között 
Érden,  a  Bem  tér  5.  szám  alatt 
található  bankjegykiadó  auto
matából  vettek  fel  vele  kész
pénzt.  A nyomozás  adatai 
alapján az elkövetői kör Érden, 
illetve  környékén  lakhat  vagy 
tartózkodhat.
A Balatonalmádi  Rendőrka

pitányság kéri, hogy aki a 2014. 
nyarán készült képeken szerep
lő  személyeket  felismeri,  vagy 
személyazonosságáról  bármi
lyen  információval  rendelkezik 
–  az  eljárás  számára  hivatkoz
va  –  jelentkezzen  a  rendőrka
pitányság  88/438711  vagy 
88/593910 számain (HCS: 816 
és P: 813 óra között), a nap 24 
órájában  hívható  107  vagy  112 
segélyhívószámokon,  vagy  az 
ingyen  hívható  0680555111 
„Telefontanú”  zöldszámán  (H
Cs: 816 és P: 813 óra között).

Lopott bankkártyával  
vettek fel pénzt

Adózási tudnivalók
Tájékoztatjuk  Tisztelt  Adózóinkat,  hogy  a  jövedéki  adóról  és  a 
jövedéki  termékek  forgalmazásának  különös  szabályairól  szóló 
2003. évi CXXVII. törvény módosítása nyomán 2015. január 1jétől 
kezdődően bevezetésre kerül a „helyi jövedéki adó”.
Azon  személyeknek,  akik pálinkafőzésre  alkalmas berendezés

sel  rendelkeznek,  a  desztillálóberendezés  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 jelét, a desztillálóberendezés feletti 
tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés ûrtartalmát és 
tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző  lakcí
métől. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány letölthető a www.
erd.hu/EÜgyintézés/Adózással kapcsolatos ügyek/2015ös adóév 
webhelyről.
A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási 

és  adófizetési  kötelezettségét  a  tárgyévet  követő  év  január  15ig 
(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 jövedéki számlaszámra.
  Érd Megyei Jogú Város Adócsoportja

információk

Társas kapcsolatok elvesztése
Fülünk az egyik legfontosabb érzékszervünk. Nem 
csupán a hangok érzékelését, a térbeli tájékozó-
dást teszi lehetővé, hanem a kölcsönös megértést 
és az emberek közötti kapcsolattartást is. Ezért 
hallásunk csökkenése, elvesztése komoly akadá-
lyát jelentheti annak, hogy teljes életet éljünk. 
„Tapasztalatom szerint azok a hallásveszteséggel 
élő emberek, akik nem kezeltetik problémájukat, 
idővel elzárkóznak a külvilágtól, befelé fordulóvá 
válnak. Ennek oka, hogy nem értik meg pontosan, 
mit mondanak nekik, és kényelmetlennek érzik, 
hogy gyakran vissza kell kérdezniük. Sokszor előfor-
dul, hogy nem csupán környezetük előtt szégyellik a 
dolgot, még maguknak sem merik bevallani, hogy 
valóban baj van.” – meséli el nekünk Dr. Tibold 
Eszter fül-orr-gégész, az Amplifon Hallásközpontok 
audiológus főorvosa. Az érintettek számára tehát 
a halláscsökkenés az elszigeteltség érzését hozza 
magával, amely súlyosabb esetben akár depresszi-
óhoz is vezethet.

Ne késlekedjen, nehogy késő legyen!
A halláscsökkenés okozta következmények halló-
készülék segítségével a legtöbb esetben orvosolha-
tóak, ennek ellenére manapság még mindig nagy 
az ellenállás az emberekben. Ahelyett, hogy segít-
séget kérnének, inkább visszahúzódnak. Sajnos az 
is közrejátszik, hogy nem is olyan könnyű észlelni 
a tüneteket. „A halláscsökkenés általában lassan és 
fokozatosan jelentkezik, így egy megszokott állapot-
tá válik, mely nagyban megnehezíti felismerését. 
Kezdetben csak néhány hang tűnik el, nem az 
összes. Ezért is érdemes évente ellátogatnunk egy 
szűrővizsgálatra, ahol kiderülhet, ha baj van.” – 
mondja Dr. Tibold Eszter. A szakember nem győzte 
hangsúlyozni, milyen fontos, hogy időben eljus-
sunk egy hallásspecialistához. Bármilyen furcsán 
is hangzik, a hallást is el lehet felejteni. „Az agyunk 

hallásközpontja hosszantartó halláskárosodás ese-
tén elfelejti, hogyan hangzottak régen a különböző 
zajok, hangok és dallamok. A hangminőség a 
hallásveszteség fokának megfelelően nem csupán 
halkabbnak hangzik, a halláskárosodás típusának 
megfelelően torzított formában, hamisan rögzül. Ha 
túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már késő lesz, 
és a legmodernebb hallókészülékkel sem tudunk 
segíteni. A hangok valóban hangosabbak lesznek, 
de az érintett ennek ellenére sem fogja érteni a 
beszédet.” – világított rá a probléma lényegére a 
szakember.

Mit tegyen, ha szeretne
ellátogatni egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelőző kampányának köszön-
hetően most lehetősége van arra, hogy részt vegyen 
egy ingyenes, teljes körű hallásvizsgálaton. A világ 
vezető gyártóinak készülékeit kipróbálhatja, és akár 
otthoni környezetben is tesztelheti. A vizsgálatokra 
nem kell várni, hiszen mindenki időpontot kap 
és személyre szabott ellátásban részesül. Érdemes 
tehát most bejelentkezni! Bejelentkezéshez hívja a 
cikk melletti hirdetésben található telefonszámot. 

Újévi fogadalom:
A hallás nem játék
Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy egészségesebb és teljesebb életet 
fognak élni, mint azelőtt. Talán nem is gondolnánk, hogy hallásunk egész-
sége milyen óriási hatással van életünkre. Miért érdemes megfogadnunk, 
hogy sokkal inkább odafigyelünk hallásunk épségére? Érdemes elolvasni!

Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már késő lesz
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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

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 06 30/3364004

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

A belépő ára: 2.000.- Ft/fő

Idén is Yours Truly futás Érden
Az érdi BSI futónagykövet csoport 2015-ben is csatlakozik finn kezdeményezésû nemzetközi 
futáshoz 25 és 50 kilométeres távokkal. 
A közös futás január 25-én, vasárnap 8:00 órakor indul a Duna-gáttól a Thermál Hotel parkoló-
jából. Innen egy 25 kilométeres útvonalon 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 
résztvevõi.
A két útvonalhoz bármilyen résztávval, bárhol lehet csatlakozni.
Nevezési díj nincs, a frissítés önellátó, részvétel saját felelõsségre!Mellékutakon futunk, lezárás, 
útbiztosítás nem lesz.
A részvételt kérjük az esemény FB oldalán jelezni, itt további információk 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

Elsõ osztályos jelentkezés 
a MARIANUMBA

BEISKOLÁZÁSI INFORMÁCIÓK

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
2015 február 9-én, 17 órakor 

beiskolázási tájékoztatót tartunk 
az iskola ebédlõjében

A BEIRATKOZÁS IDÕPONTJA
2015. március 9-10. (hétfõ - kedd) 14.00 - 18.00 óráig.

Kérjük, hogy a beiratkozásra gyermekükkel együtt 
lehetõleg mindkét szülõ jöjjön el!

SZÜKSÉGES OKMÁNYOK
• Óvodai szakvélemény

• A gyermek születési anyakönyvi kivonata
• A szülõ személyi igazolványa és lakcímkártyája

SZÜLÕI ÉRTEKEZLET
A beiratkozás után 2015. április 27-én 17 órakor

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 gyermek-
orvosi körzetének ellátása területi ellátási kötelezettséggel 
vállalkozás formájában, a hozzá kapcsolódó iskola-és ifjúság 
egészségügyi feladatokkal, az önkormányzattal kötött fel-
adatellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A városban 
24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot gazdasági társaság 
működteti.
 
A feladat ellátásának helye:
2030 Érd, Felső utca 39-41.

A jogviszony időtartama:
A feladatellátási szerződés öt éves időtartamra szól, ami kére-
lemre meghosszabbítható.

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézményben biztosítja 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 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet-
ben előírt feltételek megléte.
• csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség;
• magyar állampolgárság;
• Magyar Orvosi Kamarai tagság;

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellé-
kelni:
•  iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okira-

tok 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 rendel-
kezni kell;

• szakmai önéletrajz;
• nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működ-
tetésére;
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
•  a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 

pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anya-
got 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 rendelkezik praxisengedéllyel, 
arról a 2000. évi II. törvényben foglaltak szerint kell nyi-
latkoznia.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egész-
ségügyi tevékenység folytatására vonatkozó 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 munka-
időben, vagy azon kívül a 06-30-449-0881 telefonszámon.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
• www.oali.hu
• www.erd.hu

Pályázati felhívás 

házi gyermekorvosi praxis betöltésére
A HIT GYÜLEKEZETE SZERETETSZOLGÁLATÁNAK ÉRDI SZERVEZETE  

AZ ÉRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL KÖZÖSEN
2015. JANUÁR 24-ÉN, SZOMBATON, 10-12 ÓRÁIG

INGYENES RUHAOSZTÁST 
TART a DIÓSDI u. 35-BEN (RÉGI ÉRUSZ UDVAR),

AHOVÁ MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK !
FÉRFI-, NÕI-, GYERMEKRUHÁK, KABÁTOK ÉS CIPÕK KÖZÖTT LEHET VÁLOGATNI

információk
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A casting  lezárult,  a  verseny-
zőket  értesítették,  és  a  gála-
estre  már  válthatunk  jegyeket. 
A régió  több  városát  átfogó 
verseny a környező települések 
legszebb  jelentkező  hölgyeit 
kívánja  megmérettetni  egy  im-
pozáns  rendezvényen,  ezáltal 
a  város  és  a  környék  hírnevét 

is  növelve.  Az  esemény  ma-
gas  színvonalát  erősíti,  hogy  a 
döntősök  különleges  ruhában 
léphetnek  színpadra,  illetve  ér-
tékes  ajándékokkal  térhetnek 
haza.  A lányok  Balogh  Adry  – 
kimondottan  erre  az  alkalomra 
készített, egyedi tervezésû – es-
télyi ruháit fogják viselni a szak-

mában  igen neves Kalocsastyle 
jóvoltából.  Professzionális  ter-
mékek  gondoskodnak  a  ver-
senyzők  hajáról,  sminkjéről 
is,  és  a  gálaest  dekorációit  te-
kintve is színvonalas, a díszítés 
az  elegancia  jegyében  készül. 
Meglepetésben  sem  lesz hiány, 
az országos hírû Pataki cukrász-

da  is  egy  különleges  alkotással 
támogatja a versenyt. 
A gála  fénypontja  természete-

sen a koronázás lesz. Idén indul 
útnak  az  Érd  Szépe  vándorko-
ronája, ugyanis a  szervezők ha-
gyományt kívánnak teremteni az 
eseménnyel,  amelyre  idén  már 
hét  településről  lehetett  jelent-
kezni. A II. Érd Szépe szépségki-
rálynő fejére ebben az évben egy 
nem akármilyen korona kerül: a 
győztesnek  egy  egyedi,  kézzel 
készült, 21 karátos aranynyal dí-
szített  ZEMA porcelán  koronát 
adnak át, amely a kézi festéskor 
használt  21  karátos  arany  és  a 
23  karátos  platina  használatá-
nak  köszönhetően  válik  igazán 
értékes darabbá. Az este hangu-
latáról a háromszoros Fonogram 
díjas  Vastag  Csaba  gondosko-
dik.  A nem  mindennapi  hangú 
énekes  elmondta,  hogy  idén  is 
örömmel vesz részt az Érd Szépe 
választáson, mivel kiemelt figye-
lemmel  kíséri  ezt  a  versenyt. 
Elmondása  szerint  tavaly  már 
elnyerte a tetszését ez az igényes 
vetélkedés,  ezért  hosszú  távú 
sikereket  kíván  a  szervezőknek 
a  verseny  életéhez.  A mûsort 
a  televízióból  ismert  György-
Horváth  Zsuzsa  vezeti.  Bada 
Zoltán,  a  verseny  alapító  szer-
vezője  és  Tórizs  Hajnalka  ver-
senyigazgató hangulatos, egyedi 
lebonyolítású  versenyt  ígérnek, 
gyönyörû  lányokkal,  az  igényes 
szórakoztatás jegyében. 
Bada Zoltán, a versenyt életre 

keltő  alapító  szervező  lapunk-
nak  elmondta:  azon  dolgozik, 
hogy ez a verseny a térség meg-
határozó  rendezvénye  legyen, 
amire méltón büszkék lehetnek 
nem csak Érd, hanem a környék 
más  településeinek  lakói  is. Az 

előjelek  szerint  tehát  különle-
ges  lesz  az  idei  döntő,  érde-
mes  lesz  élőben  is  megnézni. 
A rendezvényt február 21-én es-
te hét órától rendezik a Szepesi 
Gyula Mûvelődési Központban, 

ahová mindenkit szeretettel vár-
nak a szervezők. Jegyek megvá-
sárolhatóak  a  mûvelődési  köz-
pontban,  illetve  a  Domi  Tours 
Travel  érdi  és  százhalombattai 
irodáiban.  Gájász Enikő

Hagyományt teremtett az Érd Szépe

Az idei szépségverseny különleges élményt ígér 
Egy  jó  hangulatú  castingot  követõen  a  zsûritagok  kiválasztották  a  II.  Érd  Szépe 
választás döntõseit. A hölgyeknek a verseny során nem csak a szépségükrõl kell ta-
núbizonyságot tenniük, ugyanis az Érd Szépe több mindenben különbözik a megszo-
kott szépségversenyektõl. A vetélkedés sajátos értékrend szerint történik, a zsûrit 
nemcsak a külsõ, hanem a belbecs is érdekelte. A hasonló versenyekhez képest az 
is eltérés, hogy az Érd Szépének nem képezi részét fürdõruhás bevonulás, helyette 
a  döntõsök  utcai  és  különleges,  egyedi  tervezésû  ruhákat  fognak  viselni.  A  gála 
sztárvendége Vastag Csaba lesz. 

A szigorú és gondterhelt zsûri: Makai Ferenc, az Öthét Egyesület elnöke, Turbók János, az Agárdi Popstrand 
fõszervezõje, Bada Zoltán, az Érd Szépe verseny alapító szervezõje, Simon Zsuzsa, az I. Érd Szépe 
szépségkirályõje, Tórizs Hajnalka versenyigazgató és Balogh Adry, a Kalocsastyle divattervezõje

A  szépségek ruháit Balogh Adry (Kalocsastyle.com) készíti

A vetélkedést lezáró gálaest sztár-
vendége: Vastag Csaba
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A szépségkirálynõ koronáját a ZEMA 
porcelán ajánlotta fel

kaleidoszkóp



Érdi Újság12 XXV. évfolyam, 2015. január 22.

Fórum

A székesfehérvári  egyházme-
gye  fenntartásában  mûködő 
Marianum  Német  Nemzetiségi 
Nyelvoktató  Általános  Iskola 
megtartotta  hagyományos 
adventi  mûsorát  és  vásárát, 
amelynek második  alkalommal 
adott  otthont  a  Szepes  Gyula 
Mûvelődési  Központ.  Ezúttal 
a  rendezvényt  a  Kaszap  István 
emlékév  tiszteletére  ajánlották 
fel,  hiszen  Székesfehérváron  a 
mûsorral egy időben szentmise 
keretében emlékeztek meg a fia-
talon elhunyt szentéletû kispap 
halálának 79. évfordulójáról.
Kaszap  István  (1916-1935) 

Székesfehérváron  született, 
diákéveit  is  itt  töltötte.  Nyol-
cadikos gimnazista volt, amikor 

eldöntötte,  hogy  jezsuita  lesz. 
A rendben  azonban  csak  na-
gyon kevés időt tölthetett, mivel 
súlyos  betegség  támadta  meg, 
amelynek  tünetei  egész  testén 
jelentkeztek.  A kórházban  19 
évesen  hunyt  el.  Halála  után 
székesfehérvári  püspök  kezde-
ményezésére  megkezdődött  a 
boldoggá és szentté avatási eljá-
rás, amelynek egy része 1947-ig 
le  is  zajlott,  a  politikai  helyzet 
alakulása  miatt  azonban  félbe-
szakadt.  1991-ben  adódott  újra 
lehetőség arra, hogy a kiegészítő 
egyházmegyei eljárásokat lefoly-
tassák. Azóta is sok ezren kérik 
boldoggá avatását. A Marianum 
iskola  adventi  rendezvényének 
minden  mûsorszáma  előtt  a 

mûsorvezető  a  szent  életû  kis-
pap  életéből  ragadott  ki  rész-
leteket,  amelyek  bizonyítják, 
hogy Kaszap István méltán vál-
hatott a fiatalok példaképévé. 
Ezen  az  estén  a  mûvelődési 

ház  előtere  szebbnél  szebb 
portékákkal  volt  tele,  a  kará-
csonyi  díszektől  az  apró  aján-
dékokig,  amelyeket  az  iskola 
diákjai  és  dolgozói  készítettek. 
Az  épületbe  belépőket  a  felső 
tagozatosok  angol  nyelvû  ka-
rácsonyi  dalokkal  fogadták. 
A nézőtér  17  órára  zsúfolásig 
megtelt.  Takácsné  Tóth  Noémi 
igazgatónőnek,  majd  az  isko-
la  püspöki  biztosának,  Hajdu 
Ferenc  atyának  köszöntő  sza-
vait  követően  léptek  színpadra 
a  tanulók.  Az  1.  osztályosok 

angyal-  és  pásztorköszöntője 
nyitotta  meg  a  mûsort,  ame-
lyet  a  Pesovár  Ferenc Alapfokú 
Mûvészeti  Iskola Kis Siba  tánc-
együttesének fellépése követett. 
A 2.a osztályosok német nyelvû 
előadása  után  a  Max  Lucado 
mûveiből  készült  két  színdara-
bot  láthatta a közönség az alsó 
és  felső  tagozatos  drámaszak-
körösök  szereplésével.  A felső 
tagozatos  diákok  verses  és 
hangszeres  előadásait  az  ének-
kar, majd a 3.a osztály furulyán 
játszó tanulói, végül az alsó ta-
gozatosok két éneke követte. 
Ezzel  az  igen  sokszínû  ad-

venti mûsorral kívánt áldott ka-
rácsonyt a Marianum Általános 
Iskola a tanulóknak és családja-
iknak.  Kékesi Viktória

Száz év

Tircsi Jánosnak december 5-én volt a 100. születésnapja, erről az 
önkormányzat és T. Mészáros András polgármester is megemléke-
zett. Az ünnepelt  Szabolcs-Szatmár megyéből  1973-ban költözött 
Érd Tusculánumba. Három élő gyermeke, öt unokája és öt déduno-
kája van. Korához képest jó egészségnek örvend. 
Képünkön legkisebb családtagjával, Áronkával látható.

A Marianum Általános Iskola mûsora 
a Kaszap István emlékév tiszteletére

„Hulladék-mûvészet”címmel 
hirdetett versenyt a Pest Megyei 
Kormányhivatal  az  Európai 
Hulladékcsökkentési  Hét  alkal-
mából. A Pest megyei általános 
iskolás diákok számára kiírt pá-
lyázat  célja  az  étel-  és  élelmi-
szerhulladék  csökkentésére  va-
ló felhívás, továbbá, hogy a kor-
osztály tagjaiban tudatosítsák a 
környezetvédelem  fontosságát, 
a  fenntartható  fejlődéshez  való 
hozzájárulást,  valamint  a  hul-
ladékokkal  való  felelős  gazdál-
kodást.
A pályázatra  202  csapat 

küldte  be  nevezését  és  készí-
tett pályamûvet. Az Érdi Kőrösi 
Csoma Sándor Általános  Iskola 
diákjai a versenyen második he-
lyezést értek el. 
A pályamûveket  a  kormány-

hivatal  dolgozói  bírálták,  hasz-
nálhatóság  és  mûvészi  érték 
szerint értékelték a munkákat.

Hulladék-mûvészek a Kõrösiben
Díjátadó ünnepséget tartottak még az elõzõ esztendõben a Pest Megyei 
Kormányhivatal díszteremében. A verseny fõvédnöke, Tarnai Richárd kormány-
megbízott a „Hulladék-mûvészet”címmel meghirdetett verseny gyõzteseinek adta 
át az elismeréseket, köztük érdi diákoknak is.

kaleidoszkóp

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
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Hamar véget ért a téli pihenő 
a megyei bajnokság első he-
lyét elfoglaló érdi labdarúgók 
részére. Limperger Zsolt már 
január 12-én edzést vezényelt 
az ősszel remekül szerepelt 
gárdának. A felkészülésről és a 
tavaszi elvárásokról kérdeztük 
a vezető edzőt.

– A remek őszi szereplés elle-
nére nehéz tavasz elé nézünk. 
Elég egy rossz széria és oda a 
jelentős, 12 pontos előny. Ezért 
sem ülhetünk nyugodtan a ba-
bérjainkon. Úgy kell készül-
nünk a tavaszi fordulókra, mint-
ha egy új bajnokság kezdőd-
ne. Minden találkozónak úgy 
kell nekiindulnunk és úgy kell 
pályára lépnünk, hogy az első 
helyért folyó harcból mi kerül-
jünk ki győztesen. Riválisaink, 
ha látszólag lépéshátrányban is 
vannak, nem mondtak le arról, 
hogy megnehezítsék céljainkat, 
az NB III-as tagság elérését.

– A felkészülést is ennek 
szellemében kezdtük el. Az el-
ső héten elsősorban a fizikai 
erőnlét megszerzésére helyez-
tük a hangsúlyt, a labdának 
csak másodrendû szerep jutott. 
Majd a második héttől egyre 
inkább a labdás és a taktikai ele-
mek gyakorlása kerül előtérbe. 
Köszönhetően a szakosztály ve-
zetésének, január végén, január 
23-tól 25-ig Orosházán három-
napos edzőtáborban veszünk 
részt, ahol a tervek szerint egy 
megyei első osztályú, majd egy 
NB III-as, végül egy román csa-
pattal találkozunk. Hazatérve 
további négy felkészülési mér-
kőzés vár ránk, majd február 
28-án rajtol a tavaszi szezon.

Az Érdi VSE jelenleg lekötött 
felkészülési mérkőzései: 
Január 31. Érdi VSE – Velence 
Diósd 10.00 óra
Február 7. III.Ker. TTVE – Érdi 
VSE  
Február 14. ESMTK- Érdi VSE  
Február 21. Érdi VSE – Tordas 
Diósd 15.00 óra

Az ősszel nagyszerûen sze-
repelt keretet a szakosztály ve-
zetői szeretnék együtt tartani. 
Jelenleg egy távozó van, Berzéki 
D. visszament a Honvéd U 18-as 
csapatához, míg Papp Gábor, 
aki korábban már játszott 
Érden, csatlakozott hozzánk. 
Sérültjeink rendbe jöttek, örö-
münkre teljes értékû munkát 
tudnak végezni.

Utánpótlás csapataink is meg-
kezdték a felkészülést a tavaszi 
fordulókra. Jelenleg a Koós K. 
szakközépiskola és a Batthyány 

iskola tornatermében folynak 
az edzések, de ha az időjárás 
továbbra is ilyen kegyes lesz 
hozzánk, akkor hamarosan ők 
is a szabadban folytatják az 
edzéseiket. 

Az Érdi VSE elnöksége az 
idén másodízben rendezi meg 
az U15-ös korosztály részére 
az egykori érdi játékosra em-
lékezve a Vitkó Béla emléktor-
nát. A vándorserlegért január 
28-án hat csapat száll harcba 
a Batthyány tornateremben. 
A rendező Érdi VSE mellett 

Százhalombatta, Diósd, Biator-
bágy, Asterix (Érd) és a Tárnok 
Bolha csapatai küzdenek a tró-
fea elnyeréséért.

Mint már korábbi lapszá-
munkban beszámoltunk róla: 
a megye-válogatottak országos 
bajnokságán az első helyet a 
Pest megyei válogatott szerezte 
meg. A sikerben oroszlánrészt 
vállalt az Érdi VSE: a legtöbb já-
tékost delegálta a válogatottba, 
az edzői stábot pedig Limperger 
Zsolt erősítette. 

  hj

Téli nagyüzem a labdarúgóknál

Az alapozás nehéz percei
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Köszönõ oklevél a sikerben résztvevõ érdi labdarúgóknak

sport

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 telefon-
számon.
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: óvo-
dapedagógus. 

• 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. 
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Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú termékeket, kizárólag
kiadónkon keresztül vásárolhatja meg. Keresse webshopunkat a tema.hu

oldalon, vagy munkaidőben hívja a 06 20 319-9022 telefonszámot!

124 HŰVÖS FELTÖLTŐDÉS HÉTKÖZNAP 3 NAP/ 2 ÉJ   

Akciós ár:
8.950 Ft

Listaár: 
17.900 Ft

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

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

117 CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

Akciós ár:
3.000 Ft

Listaár: 
6.000 Ft

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

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

118 ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

Akciós ár:
12.500 Ft

Listaár: 
25.000 Ft

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

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

032 MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

Akciós ár:
47.950 Ft

Listaár: 
95.900 Ft

Luxus Tanya 
3348 Szilvásvárad, 
Bem József u. 15. 
Tel: +36 70 230 4202

Élvezze a vidéki 
hangulatot, Luxus 
Apartmanban, well-
ness használattal 
Szilvásváradon! 
2 fő/3 éj/4 nap

033 COUNTRY ÜDÜLÉS SZILVÁSVÁRADON

Akciós ár:
24.950 Ft

Listaár: 
49.900 Ft

Luxus Tanya 
3348 Szilvásvárad, 
Bem József u. 15. 
Tel: +36 70 230 4202

Élvezze a vidéki 
hangulatot, Country 
Apartmanban, well-
ness használattal 
Szilvásváradon! 
2 fő/3 éj/4 nap

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



ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

Tetõkészítéshez ácsokat, betanított 
ácsokat felveszek. T:06 30 563 5544

ÁLLÁS

Nagytétényi úti munkahelyre mûtrágya
gyárba, karbantartó munkakörbe, gyakor
lott munkatársat keresünk. Targoncavezetõi 
engedély, erkölcsi bizonyítvány és leinfor
málhatóság feltétel. Vegyipari tapasztalat, 
esztergályos és hegesztõ vizsga elõnyt 
jelent. Érdeklõdni munkanapokon a 207
3109es telefonszámon. 

Budapesti pizzéria hálózat üzleteibe, 
saját jármûvel rendelkezõ futárokat kere
sünk. AZONNALI KEZDÉS! Rövid szállítási 
területek, sok cím, jó kereseti lehetõség. 
Buda: 06309437767; 06304822123; Pest: 
06307210199; 06309331947

VI.kerületi irodánkba idõpont egyeztetõ 
telefonos kollégákat keresünk! Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Jelentkezés: 30/921 
8259; wellnessinfo@tonline.hu

Villamosgépész szerelõket keresünk 
generátorok karbantartására. Jogosítvány 
elõny, Érdi telephelyre. T:06 30 390 6163

GDN Ingatlanhálózat, 64 iroda, kiváló 
csapat, folyamatos képzés. Munkatársakat 
keresünk! l.morvay@gdningatlan.hu

Autószerelõt felveszünk nagyon jó fizeté
si lehetõséggel. Feltétel: önálló munkavég
zés. T:06 70 336 0476

Élelmiszerüzletünkbe gyakorlattal rendel
kezõ pénztárost felveszünk. T:06 30 582 
1280

A törökbálinti Auchan varrodába szakkép
zett varrónõt felveszek. T:06 30 498 0336

Érdi vállalkozás keres adminisztrátort 4
6 órás munkára. T:06 30 390 6163





















AUTÓ

AUTÓJÁT MEGVÁSÁROLOM! Lehet az 
sérült vagy akár roncs is. Forgalomból 
INGYENESEN kivonom. Kiszállási díj nélkül 
a hét minden napján! 06706220123

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BOR

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül 
garanciával! VÍZSZERELÉS, csatornaépítés, 
profi szerszámokkal kedvezõ áron. Dugó
SzerVíz Kft. 06305432227 NONSTOP

ÉLETJÁRADÉK

Fiatal nõ kötne életjáradéki illetve eltar
tási szerzõdést idõs hölgyekkel és urakkal 
egyaránt. Hívjon bizalommal! Telefon: 06 
30 451 8042

FARSANG

Farsangi jelmezek széles választékban 
bérelhetõek 214 éves korig. Elképzelés 
után korrekt áron jelmezt készítek. T:06 20 
517 3937; 15 óra után.

FELVÁSÁRLÁS

Platina, Palládium felvásárlás! Akár 
huzal, tárgy, drót, ipari. Ugyan itt kész
pénzfizetéssel vásárolunk márkás kar és 
zsebórákat! Klasszikus neveket keresünk: 
Patek Phillipe, Audemars Piguet, Jaeger
LeColture, Rolex, IWC, stb. Egy karát felet
ti brilliánst is keresünk. Üzletünk: Bp. V. 
BajcsyZsilinszky út 24. 0630 332 7442













FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

Régi, kopott, sérült vagy lyukas a 
fürdõkádja? Semmi gond!! KÁDFELÚJÍTÁS 
teljeskörû jótállással, 3 év lepattanás garan
ciával. Varga Zoltán 06705705515

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCSLÉ

INGATLAN

ÉVKEZDÉS, 23M kedvezménnyel, 
ÜRÖMÖN, CSILLAGFÜRDÕ mellett, 800 
m2 ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÓK 19,9Mtól 
uromrokahegy.hu +36303317820  
www.ingatlan.com/20595810

Eladó 68nmes 3 nagy szobás, világos, 
csendes, magasföldszinti lakás Zuglóban a 
Gizella úton. 2 fürdõ, saját tárolók. Vidékre 
költözünk. Magánszemély 20/9621105

GDN Ingatlanhálózat, 21.000 lakás, 
30.000 keresõ, 62 iroda. Eladjukmegke
ressük ingatlanát! 06203500112 koszto
lanyi@gdningatlan.hu

Érd Parkvárosban 45 m²es ház eladó 
170 Nöl telekrésszel 6,2 M Ft. T:06 70 
256 1885

INGATLANT KERES

1 millió forintért 2025 nmes melléképü
letet vennék kis telekrésszel Bp.en (tároló, 
szerszámos, garázs stb.) 06 30 3301044 
Amit nem kérek: XX; XXI; XXII és Érd

Elvált vidéki fiatalasszony, Budapest 
belsõ részén felújításra szoruló kis örökla
kást venne. Várhatok a beköltözéssel, ha 
szükséges. 06/304421791

Befektetésként, lakottan, beköltözés nél
kül, idõs személytõl, holtig tartó haszonél
vezet alapításával budapesti lakóingatlant 
vásárolnék. Tel.:30 3301044

















JÁRMÛ

KÉMÉNYBÉLELÉS

Kéménybélelés, szerelt kémény építés, 
turbós kazánok bélelése. Kéményépítés, 
ügyintézéssel. Tel.: 06303330447

KERT

Szabolcsi nyg Érden vállal fakivágást 
 veszélyest is  korrekt áron, nagy tapasz
talattal, takarítást, elszállítással. T:06 20 
312 7676

KIADÓ

Kertes 2 szoba összkomf. kis ház, udvari, 
kisállattartással, gk.beálló, stb., kiadó kert
városban Érden. Ár:45 E Ft+rezsi+kaució. 
T: 06 20 312 7676

Munkásoknak külön bejáratú fürdõ
szobás szoba, jól felszerelt konyhával, kau
ció szükséges.T:0630 429 5365

Egy szoba komfortos ház kiadó 12 
fõ részére. Bérleti díj és a kaució elõre 
fizetendõ. T:0630/8585326

Érd Parkvárosban 45 m²es különálló 
ház kiadó, 40 E Ft+rezsi+kaució szüksé
ges. T:06 70 256 1885

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER













KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi 
rakodókkal, igény szerint raktározással. 
Vidékre és külföldre egyaránt! Ingyenes 
árajánlatért hívjon akár most: 0630/52
98244

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/9488909

RÉGISÉG

KIMAGASLÓ ÁRON vásárolunk hagya
tékot, antik bútorokat, festményeket, régi 
márkás órákat, Herendi és körpecsétes 
Zsolnai tárgyakat! 0630/9448539 József 
krt.15

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZO
LÁS olcsón, minõségi kivitelben, bútor
mozgatással, takarással akár azonnalra! 
Vezetékes telefon: 7066419 Mobiltelefon: 
06209877273

SZOLGÁLTATÁS









TÁRSKERESÕ

Egyedülálló férfit keresek, aki munka
társam, lakótársam lenne 0623 360468 
csüttõl vasig, naponta 1619 h között 
gyerek nem akadály.

TELEK

Kismartonban vegyes övezetben, õsfás, 
biztonságos, nyugodt környezetben 930 
m²es telek 3,5 M Ft eladó. T:06 20 922 
0964

Érden 500 Nöles telek eladó: 10 M Ft. 
T:06 70 256 1885

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

VEGYES

Keresem azt a szakembert, aki ismeri a 
számítógép mûködését és a vírusok tulaj
donságait. Gyûjtöm az ezekkel kapcsolatos 
humoros történeteket, kezdetektõl napjaink
ig. T:06 30 290 0336

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Vízfûtés szerelõ gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wctartály, radiátor, elzáró csere 
javítás. Vízóra csere beszerelés mosó és 
mosogatógép bekötés 06 70 642 75 26

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZSZERELÉS 
VERHETETLEN ÁRON! Ne keressen tovább! 
Gyors kiszállás, garancia, évtizedes tapasz
talat. Hívjon bizalommal, mi Önért vagyunk! 
06209755528













Érdi Újság 15XXV. évfolyam, 2015. január 22.



Érdi Újság16 XXV. évfolyam, 2015. január 22.sport

Hiába tartozik az alsóházhoz 
a Mosonmagyaróvár, az idény 
elején székhelyét Veszprémből 
Győr-Moson-Sopron megyébe 
áthelyező együttes Róth Kálmán 
irányításával mindig kemény pil-
lanatokat okoz az ellenfeleknek. 
A rutinos mester tanítványai az 
előző fordulóban a Dunaújváros 
otthonából távoztak szoros ve-
reséggel, ahol természetesen 
a Mosonmagyaróvár legjobbja 
a köztudatba leginkább a ha-
zai Európa-bajnokságon nyúj-
tott teljesítményével berobba-
nó Tóth Gabriella volt. Róth 
Kálmán akkor úgy nyilatkozott, 
ha még egy játékosa felnőtt vol-
na mellé, akár még nagyobb 
meglepetést is okozhattak vol-
na. Nos, meg is voltak az új ér-
kezők a Mosonmagyaróvárban 
a horvát válogatott Lana 
Frankovic és a kapus Petróczi 
Viktória személyében, akik 
már az ÉRD ellen be is mutat-
kozhattak. A távozók között is 
volt egy nagy név, mégpedig 
Jana Knedlikova, a cseh szélső 
ugyanis óriási esélyt kapott és 
a Győrben folytathatja, ahol a 
sérült Orbán Adriennt kell majd 
pótolnia. Szabó Edina csapata 
ehhez képest teljes nyugalom-
ban készülhetett, ráadásul ko-
moly önbizalmat is gyûjthetett, 
zsinórban három bajnoki siker-
rel. 

Minderre azonban fittyet 
hányt a Mosonmagyaróvár, 
roppant bátran kezdte a mér-
kőzést és Lana Frankovic a 4. 
percben máris megszerezte első 
gólját új állomáshelyén. Tóth 
Gabriella is igen látványos meg-
oldással hívta fel magára a fi-
gyelmet, ám az első tíz perc 
végére Klivinyi Kinga találatával 
egyenlített az ÉRD. Sorjáztak 
az események a találkozón, és 
megint a Mosonmagyaróvárnak 
jött ki jobban a lépés, 8-5-re 
is megléptek a hazaiak, Szabó 
Edina időkérése pedig nem is 
igazán a különbségnek, hanem 
a rengeteg kapott gólnak szólt. 

A taktikai megbeszélés nem vál-
toztatott jelentősen a mérkőzés 
menetén, sőt, Dombi Luca beál-
lította a négygólos különbséget 
is, ami az addigi legnagyobb 
volt. Az érdi védekezés nem lett 
keményebb, de legalább a diffe-
rencia nem nőtt tovább – igaz, 
nem is csökkent. Tóth Gabriella 
egy összecsapás után kis időre 
a földre került, de bizonyítva, 
hogy nincs baja, rögtön a kö-
vetkező lehetőségéből a hálóba 
talált. Az ÉRD az első félidő 
hajrájának kezdetét igencsak 
megnyomta, Klivinyi Kinga 
és Kovács Anna tette a legtöb-
bet az egyenlítésért. Mégsem 
mehetett jó szájízzel öltözőbe 
a vendég együttes, ugyanis a 
Mosonmagyaróvárban volt még 
erő, és a hazaiak két legered-
ményesebbje, Tóth Gabriella és 
Dombi Luca háromgólos előnyt 
épített ki. 

A vendégek a 18 kapott gól 
miatt aggódhattak, míg a Moson-
magyaróvár jóval nyugodtabban 
kezdhette a második félidőt, ám 
a folytatásra egy másik ÉRD jött 
ki. Eleinte Szemerey Zsófi védé-
seivel még megőrizte előnyét a 
Róth-csapat, de 21-18-nál meg-
állt a tudomány. Lidérces nyolc 
perc következett a hazaiak szá-
mára, és a rémálmokat legin-
kább a Klivinyi Kinga-Schatzl 
Nadine duó okozhatta, ami hét 
gól formájában mutatkozott 
meg. Hirtelen nagyon távolinak 
tûnt már a Mosonmagyaróvár 
számára az a 37 percnyi kivá-
ló játék, amit bemutattak. Az 
érdiek ellenőrzésük alá vonták 
a meccset, de a szívós ellenfe-
let még mindig nem lehetett 
lebecsülni. Az utolsó tíz perc 
kezdetén Hajtai Vanesszától jöt-
tek fontos gólok, de a látogatók 
mindig tudtak válaszolni, en-
nek ellenére szorgos munkával 
faragta lemaradását az Óvár. 
Lana Frankovic bemutatkozása 
sem sikerült rosszul, negyedik 
góljával már csak kettő volt a 
hátrány, de még erre is rá tudtak 

tenni egy lapáttal. Méghozzá 
Tóth Gabriella, aki végig kirob-
banó formában kézilabdázott, 
és kiegyenlített. A lendület 
azonban itt megtört, Janurik 
Kinga bravúrjaival a siker ka-
pujába vitte a csapattársakat, 
végül Pálos-Bognár Barbara, 
Katarina Krpezs és Kovács Anna 
góljával az ÉRD át is lépte a 
küszöböt. Hiába szorongatott a 
Mosonmagyaróvár, a fontos pil-
lanatokban rendre a vendégek 
hozták a jobb döntéseket, és 
ugyan 29 góllal akár meccset is 
lehet nyerni, az ÉRD ellen ezút-
tal nem lehetett. 

Mosonmagyaróvári KC SE - 
ÉRD 29-32 (18-15)
Mosonszolnok Sportcsarnok, 
300 néző
Játékvezetők: Bán Tamás, 
Szloska Ernő Krisztián
MKC: Petróczi Viktória, 
Szemerey Zsófi (kapusok), 
Hajtai Vanessza 3, Nádasdi 
Nikolett, Kiss Kitti 2, Kurucz 
Ivett 1, Dombi Luca 5, Lana 
Frankovic 4, Gyimesi Kitti 3, 
Csala Anita, Tóth Gabriella 
10 (3), Élő Beatrix, Bardi 
Fruzsina, Puhalák Szidónia 1, 
Kopecz Barbara
Vezetőedző: ++Róth Kálmán
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 7, Kovács Anna 7, 
Szara Vukcsevics 1, Szekeres 
Klára 1, Kisfaludy Anett 2, 
Klivinyi Kinga 7, Pálos-Bognár 
Barbara 2, Mariama Signate, 
Jekatyerina Kosztjukova, 
Katarina Krpezs 5 (1), Takács 
Kitti, Mester Nóra, Nick 
Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 3/3, ill. 3/1
Kiállítások: 6, ill. 12 perc

Az ősz egyik legnagyobb 
csalódását okozta az ÉRD 
Debrecenben, hiszen 28-23-as 
vereséget szenvedett a hajdú-
ságiaktól. Most azonban egyre 
inkább formába lendül Szabó 

Edina együttese, és ez a pro-
dukció elengedhetetlen lesz a 
felsőházért folytatott harcban. 
A vendégek ezúttal teljesen más 
várakozásokkal nézhettek a 
mérkőzés elé, hiszen a cívisvá-
rosban az 5-8. helyért folytatott 
küzdelem volt a cél. 

Klivinyi Kinga kezdett reme-
kül, átlövésével hamar megvolt 
a vezetés, amit követett Schatzl 
Nadine és Kovács Anna talá-
lata is. A villámrajtból fakadó 
előny azonban hamar tovatûnt, 
négygólos szériába kezdett a 
Debrecen, és így felhívta az 
érdiek figyelmét, ez nem lesz 
annyira könnyû meccs. Sőt, a 
vendégek elkapták a fonalat, 
átvették az irányítást, Pálos-
Bognár Barbara büntetőjét véd-
te Horváth-Pásztor Bettina, ami 
tovább tüzelte a vendégeket. 
Siska Pálma volt a DVSC leg-
jobbja, aki még passzívnál is 
eredményes volt, míg az ÉRD 
küszködött a támadások befe-
jezéseivel. Sehogy sem sikerült 
elkapnia a hazaiaknak azt a bi-
zonyos fonalat, emberelőnyös 
helyzetekből is hátránnyal jöttek 
ki, Siska Pálma és Kelemen Éva 
használta ki a megingásokat. 
A debreceniek megpróbálták fe-
lülmúlni egymást, Liliia Gorilska 
is beállt a sorba. Az ÉRD végül 
elkerülte, hogy mínusz néggyel 
forduljon, Kisfaludy Anetté volt 
a csattanó. 

A második félidő eleje hason-
ló képet mutatott, borzasztóan 
szenvedtek a hazaiak, ám pár 
perc elteltével jöttek a biztató 
momentumok is. Siska Pálma 
egyszemélyes csapatként funk-
cionált, ami nem volt elég az 
ébredező érdiek ellen, akik-
nek soraiból Katarina Krpezs 
és Kovács Anna emelkedett 
ki. Az izzadtságosan kidolgo-
zott debreceni előny villám-
gyorsan semmissé vált, majd 
hosszú percekig ugyanaz volt 
a forgatókönyv. Az ÉRD min-
den alkalommal megszerezte a 
vezetést, a Debrecennek pedig 
rendre volt válasza. Egészen 

egy labdavesztésig, a sormintát 
Kovács Anna törte meg, Kudor 
Kittinek pedig szerencséje sem 
volt, labdája nem talált utat a 
kapuba. Katarina Krpezs gyors 
góljával megvolt az addigi leg-
nagyobb érdi vezetés, ám 24-
21-nél mindkét együttes meg-
akadt. Időkérés, blokkolt lövés, 
elpuskázott lehetőségek, a tét 
rányomta bélyegét a színvonal-
ra az utolsó tíz percben, ám az 
izgalmakra nem lehetett panasz. 
A beállók főszerepet követel-
tek maguknak a véghajrában, 
Liliia Gorilska elmozdította a 
holtpontról a Lokit, válaszként 
Szara Vukcsevics is eredményes 
volt. A montenegrói aztán pár 
pillanattal később már harma-
dik kétperces büntetését szen-
vedte el, így kiállni kényszerült. 
A Debrecen élni tudott az em-
berelőnnyel és mellészegődött 
a szerencse is, hiába védett 
büntetőt Szvetlana Gridnyeva, 
a kipattanót Szilágyi Ágnes már 
a hálóba zúdította. Az utolsó 
perc aztán drámai momentu-
mokat hozott. Karnik Szabina 
nem bízta másra a büntetőt és 
már csak egy gól volt a hátrány. 
Az ÉRD pedig egy elveszített 
labdával megadta az esélyt a 
vendégeknek. Siska Pálma 
először a blokkba lőtt, majd 
Kovács Anna kapott piros lapot. 
Liliia Gorilska szabaddobása 
már időntúli volt és elhalt az ér-
di falban, így pedig indulhatott 
az örömünnep. Habár a vártnál 
nehezebben, de megszerezte az 
újabb két pontot az ÉRD, amivel 
zsinórban az ötödik bajnoki-
ját vette sikerrel, a győzelem 
legfontosabb hozadéka pedig a 
negyedik hely megszerzése lett 
a tabellán.

ÉRD – DVSC-TVP-Aquaticum 
25-24 (11-14)
Érd, Városi Sportcsarnok, 1000 
néző
Játékvezetők: Bócz László, 
Wiedemann Viktor
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 3, Kovács Anna 7, 
Szara Vukcsevics 1, Szekeres 
Klára, Kisfaludy Anett 3, 
Klivinyi Kinga 4, Pálos-
Bognár Barbara 2 (1), 

Mariama Signate, Jekatyerina 
Kosztjukova, Katarina Krpezs 5 
(3), Takács Kitti, Mester Nóra, 
Nick Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
DVSC: Horváth-Pásztor Bettina, 
Makai Veronika (kapusok), 
Bohus-Karnik Mercédesz, 
Szilágyi Ágnes 1, Varsányi 
Nóra 1, Vörös Bettina, Bárány 
Krisztina, Sopronyi Anett 1, 
Slakta Petra, Kelemen Éva 4, 
Liliia Gorilska 4, Siska Pálma 
7, Bobana Klikovac, Marincsák 
Nikolett 1, Karnik Szabina 2 
(1), Kudor Kitti 3
Vezetőedző: Varga József
Hétméteresek: 5/4, ill. 2/1
Kiállítások: 16 (piros lap: Szara 
Vukcsevics 57. perc; Kovács 
Anna 60. perc) ill. 14 perc

A 14. forduló  
további mérkőzésein:
Győri Audi ETO KC – Szeged 
KKSE 31-19 (16-9)
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– FTC-Rail Cargo Hungaria  
28-38 (15-19)
DVSC-TVP-Aquaticum – Duna-
újváros Kohász KA  
32-38 (12-21)
MTK Budapest – Eubility 
Group Békéscsabai ENK SE  
34-27 (15-13)
Fehérvár KC – Ipress Center-
Vác 17-13 (9-7)

A 15. forduló  
további mérkőzésein:
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– Mosonmagyaróvári KC SE  
32-19 (15-5)
Győri Audi ETO KC – Siófok 
KC-Galerius Fürdő  
34-20 (18-12)
Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE – Ipress Center-Vác  
32-26 (16-15)
Dunaújváros Kohász KA - 
Fehérvár KC 25-20 (12-10)
MTK Budapest – Szeged 
KKSE 34-21 (14-7)

A 16. fordulóban az ÉRD fel-
sőházba jutása szempontjából 
kulcsfontosságú mérkőzés kö-
vetkezik a Fehérvár KC ottho-
nában. Az összecsapást január 
24-én, szombaton, 18 órától 
rendezik Székesfehérváron, a 
Köfém Sportcsarnokban. 

 Szarka András

Mosonmagyaróváron és a Debrecen ellen is idegtépõ végjáték döntött

Öt meccsre nyújtott gyõzelmi sorozat

Kovács Anna a két meccsen összesen tizennégyszer volt eredményes

Schatzl Nadine-nak a Debrecen elleni mérkõzésen olykor igazán nehéz 
dolga volt már a kapu megközelítésével is

A jól küzdõőDebrecen kevés könnyû gólt adományozott Katarina Krpezsnek

Mostantól 
Minden nap

Trófea Grill Étterem

1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 5-7.

(1) 251 6377 www.trofeagrill.com

Már 3600 forinttól!Sushi
Korlátlan étel- és italfogyasztás


