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Sajtótájékoztató
Közmûszolgáltatóknak adva ki magukat trük-
kös csalók károsítják meg az érdieket.

3

Influenzajárvány
Hogyan védekezzünk, kell-e a védőoltás, eny-
híthetõk-e a kellemetlen tünetek?

2

A magyar kultúra napja

Kultúránk egy és oszthatatlan a maga állandó változásában, és hogy kinek mi 
tetszik, mi a vonzó belõle, lehet ízlés-, beállítottság- vagy korfüggõ, de maga 
az érték mindenkinek az. Inkább égetõbb a kérdés, hogy a valódi értéket mi-
képp tudjuk mértékadóvá tenni – húzta alá Szentmártoni János, az írószövet-
ség elnöke a magyar kultúra napján a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban 
megtartott, nagyszabású városi ünnepségen, amit Érd városa idén immár 
hetedszer ült meg közösen a Magyar Írószövetséggel.  5. oldal

Majthényi ismét nyert

Mint rendesen, az idén is a Majthényi Szabolcs–Domokos 
András repülõ hollandi páros nyerte meg a magyar 
sportnak az új év elsõ világbajnoki elsõségét. A versenyt 
Ausztráliában rendezték, ahol a 47 rajthoz állt egység 
közül a magyar kettõs végzett az élen.  13. oldal

Koncz-est a könyvtárban

Sokéves hagyomány, hogy a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár a magyar kultúra napja alkalmából irodal-
mi különlegességgel kedveskedik mindazoknak, akik 
vevõk az efféle lelki feltöltõdésre. Ezúttal Koncz Gábor 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész Gyorsvonat 
címû önálló elõadó estjén vehettek részt az érdiek, 
amelyen a színész-rendezõ kedvenc költõitõl, íróitól 
válogatott verseket, novellákat, illetve részleteket 
életszemlélete bemutatására.  8. oldal

Harmóniáért 
Segítséget és támaszt nyújt az egyesület  
a fogyatékkal élõknek. 

10

Újabb gyõzelem 
A pályán nem sikerült, zöld asztalnál próbál 
nyerni a Fehérvár.

16

Könyvbemutatók és fotók
Három könyvbemutató és egy fotókiállítás – ez 
szerepelt a Földrajzi Múzeum magyar kultúra napi 
étlapján. Az immár hagyományos és idén is telt há-
zas rendezvényen dr. Szilágyi László több mint száz, 
négy világrészbõl származó fényképébõl nyílt kiállí-
tás, és az érdeklõdõk megismerkedhettek három új 
kiadvánnyal is. 4. oldal

A magyar kultúra napja al-
kalmából hatodik alkalom-
mal rendezték meg az érdi 
Kõrösi iskolában a diákok 
regionális versmondó ver-
senyét.  8. oldal

Versmondás

Rendezvényünk témái: online vásárlás, diákhitel,
termékbemutatón történő vásárlás, áruhitel.

Egyéb kérdésekben is szívesen állunk rendelkezésükre.
Fogyasztóvédelmi napok ideje és helye:

2015. február 6. 17.00 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó utca

2015. február 13. 17.00 óra
Festál Étterem Érd, Dávid u. 4.

Elérhetőségünk: erdifogyved@gmail.com
Tel.: 06-30/455-7000, 06-70/977-6369

Az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület szeretettel meghívja 
fogyasztóvédelmi napok rendezvényére



is mûködtet Érden – lapunknak 
elmondta: minden korosztályt 
érint a járvány, nemcsak a kis-
gyermekeket, de ők a legveszé-
lyeztetettebbek.

– A leggyakoribb tünet a láz, a 
köhögés, az elesettség, az izom-
fájdalom – erre panaszkodnak 
legtöbbször a gyermekek, illet-
ve szüleik. Előfordulhat hányás, 
hasmenés is. Antibiotikumot 
kezdetben nem adunk, hanem 
a tüneti kezelésre helyezzük 
a hangsúlyt (a láz csillapítá-
sa, bő folyadékbevitel, fekvés, 
pihenés, C és D vitamin). Az 
influenza esetében nem is ma-
ga a vírusos megbetegedés, ha-
nem a szövődményei jelentik a 
problémát: a vírus tönkreteszi 
a nyálkahártyát, a bacilusok ott 
vannak, és könnyen igen sú-
lyos betegségeket okozhatnak. 
Így influenza után gyakori a 
tüdőgyulladás, a középfülgyul-

ladás, sőt, agyhártyagyulladás 
is előfordulhat. Ilyenkor meg-
szaporodnak a kórházba kerü-
lő esetek – tette hozzá Veres 
doktornő, hangsúlyozva: fenti 
szövődmények nemcsak a gyer-
mekeket érinthetik, hanem a 
felnőtteket is – főleg az idő-
sekre, illetve a krónikus beteg-
ségekben szenvedőkre nézve 
jelentenek veszélyt. 

– Influenzajárvány esetén 
gyakran mossunk kezet, sok-
szor szellőztessünk. Ha tehet-
jük, kerüljük a közösséget, tart-
suk be az alapvető higiéniás 
szabályokat – hívta fel a figyel-
met a doktornő, akit arról is 
kérdeztünk: mennyire élnek a 
szülők a védőoltás lehetőségé-
vel. A gyermekorvos tapaszta-
latai szerint nem igazán veszik 
igénybe, bár felajánlják min-
denkinek.

– Véleményem szerint a védő-
oltással megelőzhető betegsége-
ket érdemes oltással kivédeni, 
hiszen anélkül is leselkedik elég 
veszély a gyerekekre – jegyezte 
meg.

A szakember szerint még 
érdemes beadatni az oltást, 
hiszen a védettség 10-14 nap 
múlva alakul ki. A fokozottan 
veszélyeztetetteket térítésmen-
tesen oltják – ide tartoznak a 
közösségbe járó gyermekek, kü-
lönböző krónikus betegségben 
szenvedők, a várandós anyák, 
az otthonokban, rehabilitációs 
és egyéb intézményekben hu-
zamosabb ideig ápolt emberek, 
a hatvan éven felüliek, az egész-
ségügyi, illetve szociális intéz-
mények dolgozói. 

– Én a gyermekeket térítés-
mentesen oltom – jegyezte meg 
dr. Veres Judit, aki, mint az érdi 
oltóközpont vezetője, felnőtte-
ket is olt influenza ellen. Mint 
mondta, az elmúlt hetekben 
megszaporodtak a védőoltásért 
jelentkező felnőttek.

– Fontos tudni: amennyiben 
az oltást kérő nem jogosult a 
térítésmentességre, a háziorvo-
sa írja fel a vakcinát, amit a 
gyógyszertárban tud kiváltani. 
Többféle oltóanyag létezik, a 
legjobb minőségû is kétezeröt-
száz forint körül kapható. Csak 
ajánlani tudom mindenkinek, 
hiszen az egészséget nem le-
het megfizetni – zárta szavait a 
doktornő.

 Ádám Katalin
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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

Közlemény
Tájékoztatjuk a tisztelt választópolgárokat, hogy dr. Aradszki 
András országgyûlési képviselõ fogadóórája egyéb államtitkári 
teendõi miatt február 5-én elmarad.

Új idõpont: 2015. február 12., 17-19 óra. 

A helyszín változatlan (Érd, Polgárok Háza, Alsó u. 3., Kép-
viselõi iroda)

Megértésüket köszönjük!

Az enyhe tél miatt korábban 
elkezdődhetett idén az inf-
luenzajárvány: az Országos 
Epidemiológiai Központ tájé-
koztatója szerint annyi beteg 
fordult influenzaszerû tünetek-
kel orvoshoz (az előző hetinél 
40 százalékkal többen), hogy az 
országos morbiditás a harmadik 
héten átlépte a járványküszö-
böt: százezer lakos közül 166 
kereste fel orvosát influenzás 
panaszok miatt. 

Az Epidemiológiai Központ 
által közzétett adatok mutatják: 
a betegek többsége (42 százalé-
ka) fiatal felnőtt volt, 19,5 szá-
zalékuk gyermek. A százezer 
lakosra jutó, orvoshoz fordu-

ló betegek száma Fejér és Pest 
megyében, valamint a fővá-
rosban volt a legmagasabb, és 
ez az arány a 4. hétre minden 
bizonnyal emelkedett; ezt mu-
tatja, hogy kórházi látogatási 
tilalmat rendeltek el Fejér me-
gye fekvőbeteg-ellátást nyújtó 
intézményeiben, a balassagyar-
mati kórház több részlegében, 
a szekszárdi kórházban, a Pécsi 
Tudományegyetem Klinikai 
Központjának több osztályán, to-
vábbá Miskolcon, Debrecenben, 
Vácott és Tapolcán.

Ami Érdet illeti, városunkban 
is megnőtt a betegek száma. 
Dr. Veres Judit házi gyermek-
orvos – aki egy oltóközpontot 

Pest megyét is elérte az influenzajárvány

Hogyan védekezzünk, kell-e az oltás,  
enyhíthetõk-e a tünetek?
Január harmadik hetében megkezdõdött az influenzajárvány – figyelmeztet honlap-
ján az Országos Epidemiológiai Központ. Az orvoshoz forduló betegek aránya ebben 
az idõszakban Fejér és Pest megyében, valamint a fõvárosban volt a legmagasabb; 
hogy járvány van, arról a saját szemünkkel is meggyõzõdhetünk, ha körülnézünk az 
érdi orvosi rendelõkben. Hogy miért és kikre lehet veszélyes az influenza, élnek-e 
az érdiek a védõoltás lehetõségével, arról Dr. Veres Judit gyermekorvost, az érdi 
oltóközpont vezetõjét kérdeztük.

Itt az influenzajárvány, zsúfoltak a rendelõk
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Az influenza a legkisebbekre a legveszélyesebb

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  



zá a polgármester, aki beszá-
molt egy érdi kezdeményezésû 
mozgalomról is, melynek az a 
lényege, hogy cigány és nem 
cigány személyeket, családokat, 
kisközösségeket együttes és 
önkéntes, a helyi közösségnek 
hasznos cselekvésre ösztönöz. 
A polgármester elmondta: az 
önkormányzat üdvözli a Békés 
Együttélésért Mozgalom kezde-
ményezését, bár, mint mond-
ta, a városban nincsenek ilyen 
problémák.

– Érden a békés egymás mel-
lett élés meg tud valósulni. 
Meggyőződésem: akinek prob-
lémái vannak, azoknak nem 
a nemzeti kisebbséggel, nem 
a nemzeti többséggel, hanem 
azokkal van problémájuk, akik 
egyik vagy másik társadalmi 
csoportból bûnözésre adták a 
fejüket – jegyezte meg.

T. Mészáros András beszámolt 
arról is, hogy az Érdi Batthyány 
Sportiskolai Általános Iskolában 
a fûtésrendszer meghibásodá-
sa miatt két napig nem volt 
tanítás. Az elrozsdásodott, és 
emiatt kilyukadt fûtésvezetéket 
sikerült kijavítani, szerdán már 
volt fûtés, illetve tanítás az in-
tézményben. A polgármester 
hangsúlyozta: bár az üzemel-
tetés már nem az önkormány-
zat feladata, minden segítséget 
megad ilyen esetekben a KLIK-
nek. 

Mint azt lapunkban koráb-
ban már megírtuk, a városve-
zetés állami forrásból szeretné 
újjáépíteni a Batthyány isko-
lát, ami mintegy 1,1 milliárd 
forintba kerülne. A több mint 
harminc éves, forfa elemekből 
épült intézményben tragikusak 
a körülmények, ami a fûtést, 
a hang- és hőszigetelést illeti 
– hangsúlyozta most a polgár-
mester, hozzátéve: szeretnének 
forrást nyerni az iskola (illetve 
a mellette lévő óvoda) újjáépíté-
séhez, de jelenleg még a munka 
elején járnak. 

 Ádám Katalin
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Az érdi törököknek is kellett a 
fürdő, s a megmaradt minaret 
arra utal, hogy a vallási rituálé 
egyéb kiegészítőire is szükség 
lehetett errefelé akkoriban. De 
ha más nem akadt, a Dunára 
futó patakok, vagy maga a 
nagy folyam az állatok itatása, 
a lovak csutakolása mellett bi-
zonyára a megmerítkezésre is 
alkalmat teremtett. Különben 
kutyagolhattak a török atyafiak 
be egészen a Gellért-hegy alá, 
mert ott aztán olyan fürdőkul-
túra volt már akkor is, hogy az 
túlélt minden ostromot. Túlélte 
a vár urainak cseréjét, a kora-
beli „rendszerváltásokat”. Akár 
magyar ült Budában, akár török, 
német, olasz, a hegyoldalban rác 
szőlőmûvelők, a fürdő nekik is 
járt, mégpedig az ott megtele-
pedett orvossal együtt, akinek 
a megbízható bevételt éppen a 
bugyogó forrás adta. Érd mosta-
ni (kert)városiasodásával aztán 
nyelvrokonság ide, nyelvrokon-
ság oda (ezen vitatkozzanak a 
nyelvészek), a finn fürdő ház-
hoz jön. Olyan szaunakínálat 
teremtődött az új urbanizáció 
által a kertes házak komfortjába 
is beilleszthető családi fürdőle-
hetőségekből, hogy az ember-
nek az az érzése támad: Érd 
már inkább exportőre ennek a 
szolgáltatásnak. Aki persze egy-
szer is kóstolta – akár közösségi 
keretek között – az uszoda, a 
sportlétesítmények, szállodák 
vagy éppen a szépségszalonok 
ilyetén kínálatát, az tudja, hogy 
együtt izzadni igazi közösségi 
élmény. A bizalmas, csendes, 
mi több: alaposan meggondolt 
beszélgetések helyszíne a sza-

una, nemcsak testi, de alapos 
lelki megtisztulás is, és ha még 
akad hozzá egy kicsinyke me-
rülő medence vagy dézsa, olyan 
15 Celsius fokos vízzel, akkor 
a vérpezsdítés is egész napra 
erőt ad. Családi körben aztán 
még nagyobb lehet az öröm, már 
csak azért is, mert a szaunába 
nem lehet bevinni a televíziót, a 
számítógépet, de még a mobilte-
lefont sem, marad az élő szó, a 
bensőséges bizalom.

Ez a hangulat ragadott el min-
ket is, amikor jó tízesztendős ba-
rátság és magyarországi együtt 
kerékpározás után Ouluban 
lakó finn barátaink invitáltak 
minket egy nagy utazásra az 
északi régió csodálatos tájain. 
Oulu egykor a hajóépítéshez 
nélkülözhetetlen kátrány főzé-
séről volt nevezetes. A hatalmas 
fenyőerdőkben a mi szénégető 
boksáinkhoz hasonló hatalmas, 
lefojtott farakások alatt izzadt 
ki a fekete arany, hogy a világ 
négy égtája felé szállítsák. Oulu 
ma a Nokia nyomán is a digitális 
fejlesztések városa, miközben 
hatalmas egyetemi campus is. 
Mivel a finneknél a „közel” az 
olyan 130-250 km-es távolság, 
nem csodálkoztunk, hogy jó 
két órácskát utaztunk aszfalton, 
majd csodálatos erdei ösvénye-
ken kanyarogtunk, persze még 
mindig autóval, a hétvégi há-
zig. Buszsofőr barátunk szülei 
otthonát őrizte meg, ahol mi is 
otthon éreztük magunkat. Innen 
csak négy kilométerre volt fe-
lesége nagymamájának egykori 
háza. Pontosabban a lebontott 

házból csak a három, a réten 
gondosan betájolt kamra maradt 
meg. A faépítészettel együtt járó 
gyakori tüzek miatt a ruhákat, 
az élelmiszert és a szaunát távo-
labb telepítették. Na, itt fogtok 
igazi füstös szaunát kóstolni, 
mondták barátaink áhítattal. Mi 
persze csak annyit láttunk, hogy 
egy kicsiny faépítmény ajtaján, 
ablakán, legalábbis a réseken 
dől ki a füst, míg belesve óriá-
si kövek csendesen izzó hátait 
csodálhattuk meg. Hogy hogyan 
lesz ebből fürdés, el sem tud-
tuk képzelni. A kedvező hőfok 
eléréséig egy kis finn vodkával 
melegítettünk, majd az épü-
let kiszellőztetése után előbb 
a férfiak vetkőztek pucérra és 
vonultak be, majd a lányok. 
A nyírfavessző nyalábok már 
kéznél. Ahogy a köveket kezd-
tük locsolni, a pára nemcsak 
melegével, de füstös illatával is 
elvarázsolt. A közeli forrásból 
odavezetett víz hőfokát meg sem 
merem becsülni. A kristálytiszta 
nedû még így nyáron is félelme-
tesen hideg volt. Viszont annál 
nagyobb élmény a visongás, a 
réten való rohangászás közben. 
A kis konyhában aztán rénszar-
vassonka, lazachegyek, saláták, 
vajkrémek, gomba, erdei gyü-
mölcsök, barna finn kenyér. 

Egy másik világ, ami még-
is ismerős. Idecsalható Érdre. 
A füstös szauna ma már 
Finnországban is olyan ritka, 
hogyha a fodrász hetekkel a für-
dés után beleillatol a vendég ha-
jába, irigykedni kezd. Maga füs-
tös szaunában járt? Nem teszek 
szeszt a hajára, csak elrontaná 
az egész frizurát.  Antall István

Füstös szauna

Meglehet, akad, akinek ezek a 
fogalmak így összekapcsolva 
nem tetszenek. Még az is lehet, 
hogy az összetétel gúnyolódás 
alapjául szolgál, mondván: nem 
elég nekünk a mindenféle nem-
zeti, a Nemzeti Közlekedési 
Hatóságtól a nemzeti do-
hányboltig, akkor még a kultú-
ra is… Gúnyos kommentárok is 
születhetnek, miszerint: „na, itt 
megint valami nagy magyarko-
dásról lesz szó, sírva vigadunk, 
árvalányhaj meg ripityom…” 
– hát nem. Még csak nem is a 
magyar kultúra napja alkalmá-
ból elhangzott ünnepi beszédek 
egy-egy veretesebb kitételének 
ismétléséről, inkább arról a sa-
játos kapcsolatról érdemes szót 
ejteni, amely a fenti fogalmakat 
nálunk összeköti. Nevezhetjük 
ezt egybeépülésnek is, amely a 
szellemi javak mellett a legkü-
lönbözőbb értékeket is egyetlen 
rendszerbe foglalja. Az így ér-
telmezett kultúra nem kizárólag 
irodalmat és képzőművészeti, 
tudományos alkotásokat jelent, 
hanem sokkal többet.

Jelen írás címeként példá-
ul írhattam volna azt is, hogy 
„Kodály és Puskás”. Mielőtt 
még bárkinek is homlokkö-
zépig szaladna fel a szemöl-
döke, gyorsan hozzáteszem: 
a két, immár fogalommá lett 
személynévnek, bármilyen 
furcsának is tűnik, köze van 
egymáshoz is, és a kultúrához 
is. Volt ugyanis olyan – nem 
könnyű – időszak, amikor az 
iskolai énekkar Vörös Csepelt, 
Egy a jelszónk a békét, meg 
Bunkócskát zengett, ám tud-
tuk és ki nem hagytuk volna a 
Tavaszi szél vizet árasztot sem, 
még ha szolmizálni kellett is. 
Ennek az sem mondott ellent, 
hogy sok más kortársával 
együtt jelen sorok írója is tízes 
számot varratott édesanyjával 
a pólójára, és képes volt órákon 
át gyakorolni, hogyan kell jobb 
lábbal „oxival” levenni a labdát, 
majd ballal hatalmasat rúgni 

bele. Csak hogy hasonlítsunk a 
nagy „Öcsi”-re. A hatalom által 
diktált célok nyilvánvalóak vol-
tak, a kultúrának és a sportnak 
egyaránt bizonyítania kellett 
(volna) a szocialista társada-
lom fölényét a kapitalistákkal 
szemben, ám közben olyan 
művészeti műhelyek alakulhat-
tak ki, mint például az Állami 
Népi Együttes vagy a Honvéd 
Művészegyüttes, ahol bizony 
nem csasztuskákat énekeltek. 
Ugyanígy nem lebecsülendő 
a helsinki olimpia 16 magyar 
aranyérme vagy a labdarúgó-
világbajnokság ezüstérme sem. 
Ez akkor is így van, ha tudjuk, 
hogy karrierhez azokban az 
években tisztességes út kizáró-
lag a művészi vagy a sporttevé-
kenységen keresztül vezetett.

Az említett, túlélésinek ne-
vezhető időszak után az min-
denképp megállapítható, hogy 
a kultúra és a sport két olyan 
stabil fogalomkör, amelyre 
építeni lehet. Tekintsünk akár 
csak a jelen lapszámban emlí-
tett helyi példákat. Országos 
rangú és sok résztvevőt vonzó 
rendezvényekkel emlékezett 
meg a város a magyar kultú-
ra napjáról, de hétről hétre 
a város minden korosztályát 
megmozgató hangversenyek-
nek, kiállításoknak lehetnek 
tanúi az érdeklődők. Ismét 
győzött a város nemzetközi 
hírű női kézilabda csapata, 
vitorlás világbajnokot is kö-
szönhettünk, de mögöttük ott 
serénykedik több száz úszó, 
birkózó, tornász, kézilabdázó 
és még seregnyi más sportágat 
űzi fiatal.

Nem túlzás mindezt így 
együttesen sokszínű nemzeti 
kulturális értéknek, sőt, kincs-
nek tekinteni. Olyan kincsnek, 
amelyre vigyázni kell.

A szerkesztõ jegyzete

Nemzeti kultúra

Közmûszolgáltatók munkatár-
sának adva ki magukat, csalók 
járják az érdi utcákat, megká-
rosítva a lakosokat – hívta fel a 
lakosság figyelmét T. Mészáros 
András múlt szerdai sajtótá-
jékoztatóján. A polgármester 
hangsúlyozta: a víz-, gáz- és vil-

lanyóra-leolvasók nem szedhet-
nek be pénzt a lakóktól, csakis 
a mérőket olvashatják le; nincs 
felhatalmazásuk a hálózattal 
kapcsolatos különböző felada-
tok elvégzésére, illetve jogosult-
ságuk ezzel kapcsolatos előleg 
beszedésére. Ha a szakember 

valóban a közmûszolgáltatótól 
érkezik, arcképes igazolványt 
tud felmutatni, és jegyzőköny-
vet vesz fel az esetleges prob-
lémáról – tette hozzá a polgár-
mester, aki kérte a lakosságot, 
jelezze hivatalos helyeken, ha 
trükkös csalók próbálnak bejut-
ni ingatlanjaikba. Azt tanácsolta 
továbbá, hogy senkit ne enged-
jenek be az épületbe – ez nem 
is indokolt, hiszen a mérőórák 
a házon kívül. A polgármester 
kérdésünkre azt is elmondta: 
a rendőrség tájékoztatása sze-
rint volt olyan trükkös csaló, 
aki a vízmûvek munkatársának 
kiadva magát előleget vett fel a 
vízóra cseréjére.

T. Mészáros András a sajtótá-
jékoztatón felhívta a figyelmet 
arra, hogy a Nemzeti Üdülési 
Alapítvány az Erzsébet-prog-
ram keretében nagycsaládosok 
számára pályázatot hirdetett; a 
támogatást üdülési szolgáltatás 
formájában vehetik igénybe az 
arra jogosultak. 

– Városunkban mûködik az 
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesülete, amely tájékoztatni 
tudja az érdeklődőket a pályá-
zati lehetőségekről – tette hoz-

Elrozsdásodott vezeték miatt szünetelt a tanítás
Egy több mint harminc éves, föld alatt futó vezeték elrozs-
dásodott, kilyukadt, ezért nem mûködött két napig a fûtés a 
Batthyány iskolában – tudtuk meg Rozgonyi János igazgatótól. 
Az intézmény vezetője elmondta azt is: a tankerület nagyon 
gyorsan intézkedett, másnapra elvégezték a vezeték cseréjét.

– A szülőket azonnal értesítettük, és megszerveztük az ügye-
letet. Hétfőn délelőtt volt az iskolában pár diák, délutánra 
azonban mindenki hazament – mondta Rozgonyi János, hoz-
zátéve: a szomszédos óvoda felajánlotta, hogy oda mehetnek 
az ügyeleten maradt gyerekek.

– Hétfőre és keddre rendkívüli tanítási szünetet rendeltünk 
el. A diákoknak nem kell szombaton bejönniük, terveink sze-
rint ezt a két napot tanítás nélküli munkanapként számoljuk 
el – jegyezte meg az igazgató, aki kérdésünkre azt is elmondta: 
eddig nem volt ilyen jellegû probléma a fûtéssel.

– Régi a rendszer, igyekszünk karbantartani, a kazánt is 
rendszeresen átvizsgáltatjuk – hangsúlyozta Rozgonyi János. 

Miután a kilyukadt vezetéket kicserélték, visszatöltötték 
a vizet a rendszerbe, légtelenítettek, majd újraindították a 
fûtést, így szerdán már meleg tantermekben kezdődhetett meg 
a tanítás.

Nem kérhetnek pénzt a mérõóra-leolvasók

Trükkös csalók járnak Érden
Közmûszolgáltatók munkatársának adva ki magukat trükkös csalók károsítják meg 
az érdieket – figyelmeztette a lakosságot T. Mészáros András múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján. A polgármester emellett felhívta a figyelmet a Nemzeti Üdülési 
Alapítvány pályázataira, illetve egy érdi kezdeményezésû országos mozgalomra 
is, mely a cigány és nem cigány emberek békés egymás mellett élését célozza. A 
városvezetõ végezetül arról számolt be, hogy a Batthyány iskolában két napig nem 
volt tanítás: kilyukadt egy fûtéscsõ.

Egy fûtéscsõ kilyukadása miatt két napig szünetelt a tanítás a Batthyány iskolában
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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 boríté-

kon 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.



A kiállításmegnyitót  köve-
tően  Kubassek  János  mutatta 
be  kollégája,  Kovács  Sándor 
könyvét,  az  Érdi  honismereti 
kaleidoszkópot,  amely  a  szer-
ző válogatott írásait tartalmazza 
–  ezek  korábban  zömmel  az 
Érdi  Újság  és  az  Érdi  Lap  ha-
sábjain  jelentek  meg.  Kovács 
Sándor  harminc  éve  él  váro-
sunkban;  történelem-pedagógia 
szakon  végzett  az  egyetemen, 
majd megszerezte a könyvtárosi 
végzettséget  is.  Pár  évig  tanár-
ként  dolgozott,  majd  a  Magyar 
Földrajzi  Múzeumban  helyez-
kedett el, és múzeumi munkája 
mellett  publikálta  helytörténeti 
vonatkozású írásait.

Akik  kézbe  veszik  ezt  köny-
vet, rácsodálkozhatnak, mennyi 
kulturális  és  természetvédelmi 
kincse  van  városunknak:  a  rej-
télyes kaptárkövek, a titokzatos 
Kutyavár, a Szent Mihály temp-
lom,  a  fogadalmi  kápolnák… 
Emléket  állít  a  kastélynak,  be-
mutatja  a  földrajzi  múzeum 
épületét, és portrét vázol  fel az 
Érdhez  kötődő,  a  településért 
sokat  tevő  emberekről.  Külön 
fejezetben  foglalkozik  a  nagy 
földrajzi  utazókkal,  és  nem 
maradhatnak  ki  el  a  múzeumi 
élettel  kapcsolatos  írások  és  a 
könyvismertetők sem. 

–  Kovács  Sándor  kutat,  dol-
gozik,  utánajár,  és  nem  ha-
szonelvûségből.  Õ  az  ügyekért 
és  nem  az  ügyekből  él.  Ezt  a 
hitvallást  a  könyv  is  tükrözi 
–  fogalmazott  bemutatójában 
Kubassek János. 

A szerző  a  rendezvényen  azt 
emelte  ki:  munkája  számvetés, 
hogy  mit  sikerült  letennie  az 
asztalra, viszonzásul azért, amit 
a társadalom adott neki. Az Érdi 
honismereti  kaleidoszkópot  jó 
szívvel  ajánlja  a  diákoknak,  il-
letve  a  tanároknak  a  honisme-
reti  oktatáshoz.  Mint  mondta, 
minden  helyi  iskolába  eljuttat 
egy-egy  példányt  a  kereskedel-
mi  forgalomban  nem  kapható 
könyvből. Aki már nem iskolás, 
de  szeretne  többet  megtudni  a 
városról, ahol él, a könyvtárból 
kikölcsönözheti, és a múzeum-
ban is talál belőle példányt. 

Kubassek  János  egy  má-
sik  kollégája,  Lendvai  Timár 
Edit  könyvét  is  bemutatta, 
amely  a  Balázs  Dénes-kiállítás 
kétnyelvû  kísérő  kiadványa. 
A múzeumban  megvásárol-
ható  kötetből  megismerhet-

jük  Balázs  Dénes  gyermek-  és 
tanulóéveit,  megtudhatjuk, 
hogyan  vált  hivatalnokból 
barlangkutatóvá,  megismer-
kedhetünk az utazóval, a tudo-
mányos  gyûjtővel  és  földrajzi 
szakíróval,  a  múzeumalapító 
lokálpatriótával,  emellett  bete-
kintést  nyerhetünk  a  sivatag, 
az őserdők, a jég és a vulkánok 
világába.  A szerző  –  egyben  a 
kiállítás kurátora – a rendezvé-
nyen így fogalmazott: 

–  Ez  a  kiadvány  számomra 
karácsonyi  ajándék  volt,  mivel 
ekkortájt  jelenhetett  meg.  Azt 
javaslom  az  érdeklődőknek, 
előbb  nézzék  meg  a  kiállítást, 
majd  olvassák  el  ezt  a  köny-
vet,  amely  segít  feleleveníteni 
élményeiket.  A kötet  tematiká-
ja  a  kiállításét  követi;  annyi-
ban  több  előbbi  az  utóbbinál, 
hogy  tartalmaz  egy  fotográfiát, 
mely  Balázs  Dénest  ábrázolja, 
azon  tárgyak  között,  amelyek 
a  kiállításon  láthatók  –  mond-
ta  Lendvai  Timár  Edit,  akinek 
munkásságát  a  város  a  legran-
gosabb  kulturális  kitüntetéssel, 
a Csuka Zoltán-díjjal  ismerte el 
(mint  arról  beszámolunk  jelen 
lapszám 5. és 9. oldalán). 

Lendvai  Timár  Editnek  még 
egy  kötetét  bemutatták  a  ren-
dezvényen: ez szintén egy kiállí-
táshoz, a Kárpát-medence  tudo-
mányos feltáróihoz kapcsolódik, 
címe:  Korok,  emberek,  történe-
tek.  A múzeum  gondozásában 
megjelent  tudománytörténeti 
kötet a XII. századtól a XX. szá-
zad  második  feléig  követi  nyo-
mon a Kárpát-medence földrajzi, 
földtani, botanikai, őslénytani és 
térképészeti kutatásának legfon-
tosabb  állomásait,  kibővítve  és 
átszínezve  az  állandó  kiállítás-
hoz tartozó kiállításvezetőt. 

Ahogy Szabó József egyetemi 
tanár összegezte: a könyv  rövi-
den, lényegretörően mutatja be 
a  Kárpát-medence  tudományos 
feltáróit, segítve a kiállítás meg-
tekintését,  ám attól  függetlenül 
is hasznosan. 

–  Köszönjük  a  múzeumnak 
ezt  a  kiadványt,  és  köszönjük 
meg  annak  a  Balázs  Dénesnek 
is, aki nélkül most nem ülnénk 
itt,  és  aki  nélkül  ez  a  könyv 
sem  jött  volna  létre.  Jó,  hogy 
olyan utódai vannak, akik ezt a 
munkát a legmagasabb szinten, 
odaadóan végzik – zárta szavait 
az egyetemi tanár. 

  Ádám Katalin
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Három  könyvbemutatóval  és 
egy frissen nyíló kiállítással ün-
nepelte idén a Magyar Földrajzi 
Múzeum a magyar kultúra nap-
ját. A január 23-i, hagyományo-
san  telt  házas  rendezvényen 
megjelenteket  Kubassek  János 
múzeumigazgató  köszöntötte, 
kifejezve  örömét,  hogy  a  ma-
gyar kultúra napját a múzeum-
ban  is  megünnepelhetik,  majd 
T. Mészáros András polgármes-
ter mondta el ünnepi beszédét, 
hangsúlyozva:  a  magyar  kultú-
rának köszönhető, hogy él nem-
zetünk és nyelvünk.

–  A magyar  kultúra  Magyar-
ország  egyik  sikerágazata. 
A kultúra  az,  ami  két  országot, 
két  nemzetet  minél  közelebb 
visz egymáshoz. A bemutatásra 
kerülő  könyvek,  illetve  a  most 
nyíló fotótárlat is a magyar kul-
túra része, még akkor is, ha a ki-
állított  képek  más  világtájakat, 

idegen országokat mutatnak be, 
hiszen az alkotó, az utazó tudós 
látásmódja  magyar  –  hangsú-
lyozta a polgármester.

Szilágyi  Lászlónak,  a  Deb-

receni Egyetem tanárának képei 
valóban  a  világ  számos  táján 
készültek, ám Debrecent és szü-
lőfaluját, Hajdúsámsont is meg-
örökítette képein. 

„Fotográfus  szemmel  nézve 
képeim  az  „élményfotó”  kate-
góriába  tartoznak,  ami  nem  túl 
hízelgő  minősítés  a  fotós  tár-
sadalomban.  Vállalva  ezt  a  be-
sorolást,  mentségül  csak  annyit 
tudok felhozni, hogy a felvételek 
túlnyomó  része  szakmai  utak 
(konferenciák,  tanulmányutak, 
kutatási  együttmûködések) 
során  készült.  Ilyenkor  az  igé-
nyesebb  fotózáshoz  általában 
minden feltétel hiányzik, sőt, az 
adott  viszonyok  gyakran  épp-

hogy  kontraproduktívak  (siet-
ség, gyilkos fényviszonyok, nem 
megfelelő  hely,  idő,  felszerelés 
stb.)” – vallja Szilágyi professzor, 
igen  szerényen,  hiszen  nem  ez 
az  első  alkalom,  hogy  képeit 
kiállítják.  Mint  az  Elindultam 
szép  hazámból  címû  kiállítást 
megnyitó Szabó József egyetemi 
tanár hangsúlyozta: a professzor 
nemcsak a vegyész szemével né-
zi  a  világot,  és  nemcsak  néz, 
hanem körülnéz, és lát is.

–  Valamivel  több,  mint  száz 
fotót  láthatunk,  négy  világrész-
ből. Nyilvánvaló, hogy nem egy 
terület teljes bemutatására töre-
kedett  a  szerző:  életképek,  ter-
mészeti  képek,  pillanatok,  tő-
lünk távoli népek kultúrájának, 
életének sajátos oldalai ragadták 
meg őt. A kiállítás debreceni ké-
pekkel kezdődik, majd a Földet 
bejárva, Hajdúsámsonba térünk 
vissza. Szilágyi László otthonról 
indul és hazatalál – zárta szavait 
Szabó József. 

A magyar kultúra ünnepe a Magyar Földrajzi Múzeumban

Könyvbemutatók és fotókiállítás
Három könyvbemutató és egy fotókiállítás – ez szerepelt a Földrajzi Múzeum magyar 
kultúra napi étlapján. Az immár hagyományos és idén is telt házas rendezvényen dr. 
Szilágyi László több mint száz, négy világrészbõl származó fényképébõl nyílt kiállítás, 
és az érdeklõdõk megismerkedhettek három új kiadvánnyal: kettõ a múzeum kiállítá-
saihoz kapcsolódik, a harmadik Érd múltjába kalauzol el bennünket.

T. Mészáros András köszöntõjében a magyar kultúra szerepét hangsúlyozta - mellette Kubassek János múzeum-
igazgató és kollégái, Lendvai Timár Edit és Kovács Sándor
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Lendvai Timár Edit és Kovács Sándor nemrég megjelent könyveivel ismer-
kedhettek meg a látogatók a kultúra napi rendezvényen

A tetõtérben június 12-ig tekinthetõ meg Szilágyi László kiállítása - több 
mint száz fotó a világ négy égtájáról

Első osztályos jelentkezés 
a MARIANUMBA

BEISKOLÁZÁSI 
INFORMÁCIÓK

BEISKOLÁZÁSI 
TÁJÉKOZTATÓ

2015 február 9-én,  
17 órakor 

beiskolázási tájékoztatót
tartunk

az iskola ebédlőjében
A BEIRATKOZÁS 

IDŐPONTJA
2015. március 9-10.  

(hétfő - kedd) 
14.00 - 18.00 óráig.

Kérjük, hogy  
a beiratkozásra 

gyermekükkel együtt 
lehetőleg mindkét szülő

 jöjjön el!

SZÜKSÉGES OKMÁNYOK
– Óvodai szakvélemény
–  A gyermek születési 

anyakönyvi kivonata
–  A szülő személyi 

igazolványa és 
lakcímkártyája

SZÜLÕI ÉRTEKEZLET

A beiratkozás után 
2015. április 27-én 

17 órakor

Ügyfélfogadás
Az Érdi Román 

Nemzetiségi 
Önkormányzat  

elnöke, 
Székely Sándor

keddenként  
14 és 16 óra között 

ügyfélfogadást  
tart 

a Polgárok Házában.

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

Helyi szolgáltatók



kishitûségből, közönyből vagy 
mûveletlenségből jövőt sem 
építhetünk – figyelmeztetett, 
majd kijelentette, hamisnak érzi 
a nemzedéki szakadékok kér-
dését, hiszen a kultúránk egy 
és oszthatatlan a maga állandó 
változásában, és hogy kinek mi 
tetszik, mi a vonzó belőle, lehet 
ízlés, beállítottság- vagy korfüg-
gő, de maga az érték mindenki-
nek az. Inkább égetőbb a kér-
dés, hogy a valódi értéket mi-
képp tudjuk mértékadóvá tenni. 
Ne engedjük – tette hozzá –, 
hogy a pénzhatalom kómában 
tartson minket, mert legelsősor-
ban nem fogyasztók vagyunk, 
hanem emberek! A léleknek 
is táplálékra van szüksége, 
mert elsorvad, ha nem etetjük. 
A léleknek azonban mûveltség, 
mûvészet, kultúra és béke kell. 
Nagyjaink tisztában voltak 
ezzel, merítsünk belőlük, ve-
gyünk róluk példát – zárta sza-
vait Szentmártoni János. 

Ezt követően Rékasi Károly 
színmûvész előadásában két 
Bella István vers – az Érdi bet-
lehemes és az Úgy írtam címû 
– hangzott el, majd T. Mészáros 
András köszöntője után sor 
került a költő emlékére alapí-
tott Bella István-díj átadására. 
Az Érd és az írószövetség által 
2008-ban közösen létrehozott 
kuratórium olyan költőnek ado-
mányozza a Bella István-díjat, 
aki munkásságában kötődik a 
nemzeti irodalom értékes ha-

gyományaihoz, így Bella István 
életmûvének szellemiségéhez, 
és olyan fiatal vagy középnem-
zedékhez tartozó alkotó, aki a 
költői, mûfordítói pályán már 
eredményeket ért el. Idén Falusi 
Márton, fiatal költő, esszé és ta-
nulmányíró vehette át e rangos 
irodalmi kitüntetést, aki – Tóth 
Erzsébet méltatása szerint – bár 
még igen fiatal, korunk egyik 
legeredetibb költői életmûvét 
tudhatja maga mögött, és ha 
önmagáról is ír, rólunk beszél. 
A Magyar Írószövetség továbbá 
a magyar kultúra napja alkalmá-
ból örökös tagsággal tüntette ki 
Csukás István írót, Szakolczay 
Lajos irodalomtörténészt, kri-
tikust és Tőzsér Árpád felvi-
déki magyar költőt, valamint 
posztumusz örökös tagsággal 
ismerte el Fodor András költőt, 
mûfordítót. 

Az Avis Cantrix kórus előadá-
sában elhangzott dalt követően 
T. Mészáros András két ran-
gos városi kitüntetést adott át 
az idei díjazottaknak. A Csuka 
Zoltán-díjat ezúttal Lendvai 
Timár Edit, a Magyar Földrajzi 
Múzeum munkatársa sokoldalú, 
eredményes munkájáért, múze-
umpedagógiai tevékenységéért 
érdemelte ki. Az Érdi Mûvészeti 
Díjjal ebben az esztendőben 
Kovács Johanna festőmûvészt, 
mûvészpedagógust több évti-
zedes mûvészeti tevékenységé-
nek elismeréseként tüntették ki. 
A díjak és kitüntetések hosszú 
sorának azonban még nem volt 
vége, mert a magyar kultúra 
napja idei ünnepségén először a 
város legifjabb alkotói is díjazás-
ban részesültek. A Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ „Így írok 
én” címmel irodalmi pályázatot 
hirdetett az általános és közép-
iskolás diákok részére. A három 
korcsoportban és két mûfajban 
– vers és próza kategóriában – 
beadott pályamûveket háromta-
gú zsûri bírálta és díjazta. A 9-12 
évesek vers kategóriájában első 
helyezést ért el Szegfû Benedek 
(Gárdonyi iskola), második lett 
Dávid Lili (Bolyai iskola), har-
madik díjat nyert Cserni András 
(Marianum iskola). Ugyancsak 
a 9-12 évesek korcsoportjában 
próza kategóriában a következő 
eredmény született: első hely: 
Petrás Anna (Bolyai iskola) má-
sodik helyezés: Dékány Sára (az 
Újbudai Alma Mater iskolából), 
a harmadik helyet Bojté Leona 
(Marianum iskola) szerezte 
meg. A 12 éven felüliek korcso-
portjában az első helyet László 
Péter (Vörösmarty Mihály 
Gimnázium) érte el, a másodi-
kat Majoros Csenge (Vörösmarty 
Mihály Gimnázium), míg a har-
madikat díjat Barabás Vivien 
Magdolna (Batthyány iskola) 
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Több mint negyed évszázada, 
1989 óta a magyar kultúra nap-
jaként emlékezünk meg arról 
a jelentős eseményről, amikor 
Kölcsey Ferenc sok esztendő-
vel ezelőtt, 1823. január 22-én 
véglegesítette a „Hymnus” címû 
költeményét. 

– A kultúra nem pusztán 
mûvek, mûvészek sokasága, 
hanem mindaz az élmény, ér-
zelem, amit az alkotók és alko-
tásaik kiváltanak, az értékek, 
amelyeket megteremtenek. 
A kultúra: lételem – fogalmazott 
az idei érdi városi ünnepségen 
T. Mészáros András polgármes-
ter. – A magyar kultúra pedig kö-
zös sorsközösségünk megannyi 
pillére, nemzeti emlékeink élő 
csarnoka. Ezért ünnepeljük a 
magyar kultúrát nemzeti imád-
ságunk, a Himnuszunk meg-
születésének napján. Hiszen 
ha felhangzik bárhol a világ-
ban, minden magyarnak, aki 
hallja, együtt dobban a szíve. 
Gondolhatunk bármit a világról, 
az életről, legyen bármennyire 
is eltérő véleményünk dolgaink-
ról, a Himnusz sorai semmivé 
teszik a különbségeket. Ez a 
magyar kultúra ereje. Ez az az 
erő, amelyet ünnepelnünk kell, 
s nemcsak ma, hanem az év 
valamennyi napján, a hétköz-
napokon is, a lelkünkben. Az 
áldás, amelyet Kölcsey Ferenc 
kért népünkre, nemzetünkre: 
szívünk dobbanásának egy-
azon ritmusát, a közösséggé 
válás szentségét, örök paran-
csát jelenti: Isten, áldd meg a 
magyart! – fûzte hozzá, majd 
örömét fejezte ki azért, hogy az 
ünnepséget ebben az évben is 
megtisztelte jelenlétével Bella 
István özvegye, Zayzon Márta 
asszony.

Ezt követően a polgármester 
nagy szeretettel és tisztelettel 

köszöntötte a nézőteret zsú-
folásig megtöltő érdieket, va-
lamint a Magyar Írószövetség 
elnökét és tagjait is, kiemelve, 
hogy hét esztendővel ezelőtt 
olyan együttmûködés kezdő-
dött a Magyar Írószövetség és 
Érd Megyei Jogú Város között, 
amely példaértékû. Példaértékû, 
mert ezáltal kiemelt rangot kap 
a magyar kultúra napjának ün-
nepe városunkban. A kapcsolat 
alapja pedig a hit. A hit a ma-
gyar kultúrában, hit abban, 
hogy ez a kultúra összeköt, kö-
zösséget formál – hangsúlyoz-
ta T. Mészáros András városi 
rendezvényen, amely a Rápli 
Györgyi által vezényelt Avis 
Cantrix Leánykórussal eléne-
kelt Himnusszal vette kezdetét, 
majd Szersén Gyula színmûvész 
irodalmi összeállítását köve-
tően Szentmártoni János, a 
Magyar Írószövetség elnöke is 
megosztotta a magyar kultú-
rával kapcsolatos gondolatait. 
Elsősorban azt emelte ki, hogy 
ünnepelni ugyan ünnepelhetjük 
egyetlen napon a kultúránkat, 
de folyamatosan meg is kell él-
nünk azt mindennapjainkban, 
ehhez pedig korszakváltásra 
is szükség van. Új korszakot 
pedig csak szemléletváltással 
nyithatunk, de ez hit nélkül 
nem megy. Hinnünk kell abban, 
hogy képesek vagyunk a kudarc 
és minden nehézség dacára a 
jó és a szép jegyében alakítani 
világunkat és az életünket. A hit 
szüli a reményt, és ha van re-
mény, az ember csodákra képes 
– hangoztatta az elnök, majd 
arról beszélt, hogy büszkének 
kellene lennünk itt, a Kárpát-
medencében megteremtett 
kultúránkra. Ne legyünk gőgö-
sek, ám kishitûnek sem szabad 
lennünk, mert ha elkótyave-
tyéljük elődeink örökségét, a 

Közös városi ünnepség a magyar kultúra napján a Magyar Írószövetséggel 

A léleknek mûveltség, mûvészet és kultúra kell
Kultúránk egy és oszthatatlan a maga állandó változásában, és hogy kinek mi 
tetszik, mi a vonzó belõle, lehet ízlés-, beállítottság- vagy korfüggõ, de maga 
az érték mindenkinek az. Inkább égetõbb a kérdés, hogy a valódi értéket mi-
képp tudjuk mértékadóvá tenni – húzta alá Szentmártoni János, az írószövet-
ség elnöke a magyar kultúra napján a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban 
megtartott, nagyszabású városi ünnepségen, amit Érd városa idén immár 
hetedszer ült meg közösen a Magyar Írószövetséggel. 

A színházterem zsúfolásig megtelt a magyar kultúra napja alkalmából megtartott ünnepségen
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Szersén Gyula színmûvész összeállításával kezdõdött a mûsor

Rékasi Károly színmûvész két Bella István verssel ajándékozta meg a 
közönséget

Szentmártoni János, az írószövetség elnöke azt is hangoztatta: büszkék 
lehetünk a kultúránkra, és a mi felelõsségünk, hogy az ifjú nemzedéknek 
továbbadjuk elõdeink eredményeit

T. Mészáros András polgármester azt hangsúlyozta, hogy nemzeti imád
ságunk, a Himnusz mindig és minden körülmények között, különbözõ
ségeink ellenére is összeköt minket, magyarokat

kapta. Különdíjban részesültek: 
Kádár Anna (II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola, Tárnok), 
Regőnyei Máté (Bolyai iskola) 
és Lada Levente (Kőrösi isko-
la). Az irodalmi pályázat fődíját 
László Péter, a Vörösmarty gim-
názium tanulója nyerte meg. 
A jutalmakat és elismeréseket 
Bács István alpolgármester, illet-
ve T. Mészáros András polgár-
mester adta át a legeredménye-
sebb ifjú pályázóknak. 

A díj- és kitüntetésözönt 
követően az ünnepség vé-
gén a Furcsa Vendég zenekar 
szórakoztatta a közönséget. 

A különleges együttes alig 
több, mint két éve alakult. 
Érdekessége, hogy a dalszö-
vegeket Szentmártoni János 
írta, az együttes pedig több 
könnyûzenei stílust ötvözve 
muzsikál. Nemcsak az érdiek, 
hanem a vendégek is, köztük a 
Magyar Írószövetség tagjai, és 
persze a kitüntettek is elégedet-
ten nyugtázhatták: az elhang-
zott értékes gondolatok, a lé-
lekemelő mûvészi produkciók 
idén is feledhetetlenné tették 
városunkban a magyar kultúra 
napjának közös megünneplé-
sét.  Bálint Edit

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

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

Facebook: www.facebook.com/akredenc

Ételallergia, diéta és paleo szaküzlet

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

Kulturális és tudományos 

programok
2015. február 2 – 8.

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:

Előzetes

„Színház az egész világ”
Színházbérlet 
2015. február 22-én vasárnap 15 órakor
Janikovszky Éva: 
A lemez két oldala
színházi előadás egy felvonás-
ban
A lemezt elővette és feltette: 
Tollár Mónika
A lemez két oldalán hallható:
Kovács Patrícia és Pikali Gerda

2015. március 29-én vasárnap 15 órakor
Johann Strauss: Bécsi vér

nagyoperett három felvonásban
Szereplők: 
Gabrielle Zeldau grófné 
– Halas Adelaida
Balduin Zedlau gróf – Vadász 
Zsolt / Domoszlai Sándor
Franciska Cagliari – Lukács 
Anita / Geszthy Veronika
Jozef – Bozsó József 
Pepi Pleiniger – Teremi Trixi
Ypsheim-Gindelbach herceg
– Szeles József
Kugler – Kőrösi Csaba
Madame Beaujolais – Csarnóy 
Zsuzsanna Jászai-díjas
Bitowsky gróf – Nagyhegyesi 
Zoltán
Pincér – Vajda Károly, 
Anna – Perjési Hilda 
Rendező: Bozsó József

2015. április 26-án vasárnap 15 órakor
Kár itt minden dumáért…! 
zenés kávéház
Szereplők: 
Kalocsai Zsuzsa, Némedi-
varga Tímea, Gergely Róbert, 
Heller Tamás

A három alkalomra szóló 
bérletek ára 7000 Ft, az eseti 
belépőjegyek 2800 Ft-os áron 
vásárolhatók meg a művelődési 
központ jegypénztárában
hétköznapokon 10 – 18 óra közt.

Családi matiné 

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.

Kiállítások:

A kamarateremben:
Február 14-én, szombaton 16 órakor
Barangolások időben és térben
Benkóczy Péter kiállításának 
megnyitója
A tárlatot megnyitja: 
Feledy Balázs 
művészeti író

Közreműködik: 
Nick Brigitta – brácsa, Biri 
Ingrid – bőgő, Galambos Kata-
lin – hegedű
A kiállítás megtekinthető 
március 8-ig.

Az előtéri kiállítótérben:
Fantázialények
Kéri Tibor kézzel készült kis-
plasztikáinak kiállítása
Megtekinthető: február hónapban.

You hu design
Kiss Dorottya formatervező 
munkái. A kiállítás megtekint-
hető január hónapban.

Az előtéri fotógalériában:
Bakonyi pillanatok 
a Duna-Art Fotóklub őszi 
bakonyi kiránduláson készült 
képekből összeállított kiállítás

 
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

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

Mackó napok 
a gyermekkönyvtárban

Februárban ismét megrendez-
zük a Mackó napokat, hogy 
így ünnepeljük mi is a medvék 
előbújását. 
Témáink: Játékos foglalkozások

Ismerkedés a mackók fajtáival
Óvodás és iskolás csoportok 
jelentkezését várjuk a Mackó 
napok alkalmából egy mackós 
foglalkozásra az alábbi elérhe-
tőségeken:
Telefonon:  
06-23-365-470 / 2 mellék
E-mail: gyk@csukalib.hu
Személyesen: a gyermekkönyv-
tárban

A könyvtár részlegeibe 18 
éves korig és 70 éves kor felett 

INGYENES a beiratkozás. Családi 
jegy váltása, érvényes diákiga-

zolvány, pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas igazolvány is  
kedvezményre jogosít. 

A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos típusú 
anyagának (CD, DVD) kölcsönzésére 

nem vonatkoznak!

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

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

csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h 
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő: 1 0 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök:  12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

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

06 23-360-143

Téli tárlat
A kiállítás megtekinthető 

február 21-ig

Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

l
kovaridora@helyitema.hu

Hirdessen Ön is
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február 2. 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… 

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

10:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
11:15 Ízőrzők 27.
11:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
12:00 Fény-Kép kulturális magazin
16:05 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:50 Mozgás sportmagazin
17:20 Fény-Kép kulturális magazin
17:50 A lépcső  színes, magyar dokumentumfilm, 

1995 67’ rendező: Gyarmathy Lívia
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés Érd – Vác
21:00 A lépcső  

színes, magyar dokumentumfilm, 1995 67’ 
rendező: Gyarmathy Lívia

22:10 Híradó ism.
22:25 Szibéria 17/13. rész  

magyar útifilm 30’  rendező: Bayer Zsolt
22:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó ism.

február 3. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted… 

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

9:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-
dalom

10:00 Beszélgetés egy bíróval 6/1. rész
10:45 A lépcső . színes, magyar dokumentumfilm,  

1995 67’ rendező: Gyarmathy Lívia
16:00 Híradó
16:15 Fény-Kép kulturális magazin
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – Vác
18:30 Ízőrzők 28.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 A dunai hajós  

színes, magyar kalandfilm, 1977 97’ 
rendező: Markos Miklós 
szereplő(k): Koncz Gábor,  Agárdy Gábor, 
Bujtor István, Kállai Ferenc, Koltai Róbert, 
Latinovits Zoltán, Menszátor Magdolna,  
Madaras József, Kovács Károly, Szerencsi Hugó, 
Zentai Ferenc 

21:40 Híradó ism.
21:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:10 Fény-Kép kulturális magazin
22:40 Szibéria 17/13. rész  

magyar útifilm 30’  rendező: Bayer Zsolt
23:10 Híradó ism.

február 4. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Művésztelep-Érd 

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

9:10 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:25 Aggódunk érted… 

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

10:25 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-
dalom

10:55 A lépcső  
 színes, magyar dokumentumfilm, 1995 67’ 
rendező: Gyarmathy Lívia

15:50 Híradó
16:05 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:20 A lépcső.  színes, magyar dokumentumfilm,  

1995 67’ rendező: Gyarmathy Lívia
17:30 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – Vác
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 A szabadság rabságában! 

magyar dokumentumfilm 
Holesch Dénes festőművész életete 
Rendező: Katona Szabolcs 
Operatőr: Körtési Béla H.S. C 
szerkesztő-producer: Fekete Klára

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás sportmagazin ism.
21:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:45 A szabadság rabságában! 

magyar dokumentumfilm 
Holesch Dénes festőművész életete 
Rendező: Katona Szabolcs 
Operatőr: Körtési Béla H.S. C 
szerkesztő-producer: Fekete Klára

22:30 Stan Laurel: A bélyeg. Burleszk
22:55 A lépcső  

színes, magyar dokumentumfilm, 1995 67’ 
rendező: Gyarmathy Lívia

0:05 Híradó ism.

február 5. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Fény-Kép Kulturális magazin
9:15 A szabadság rabságában! 

magyar dokumentumfilm 
Holesch Dénes festőművész életete 
Rendező: Katona Szabolcs 
Operatőr: Körtési Béla H.S. C 
szerkesztő-producer: Fekete Klára

10:00 Aggódunk érted… 
Időskori szembetegségek 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

15:50 Híradó
16:05 Mozgás sportmagazin
16:35 Ízőrzők 28.
17:05 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:20 A szabadság rabságában! 

magyar dokumentumfilm 
Holesch Dénes festőművész életete 
Rendező: Katona Szabolcs 
Operatőr: Körtési Béla H.S. C 
szerkesztő-producer: Fekete Klára

18:05 Mozgás sportmagazin
18:35 Stan Laurel: A bélyeg. Burleszk
19:00 Híradó 

19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés Dunaújváros – Érd
19:30 A dunai hajós  

színes, magyar kalandfilm, 1977 97’ 
rendező: Markos Miklós 
szereplő(k): Koncz Gábor,  Agárdy Gábor, 
Bujtor István, Kállai Ferenc, Koltai Róbert, 
Latinovits Zoltán, Menszátor Magdolna,  
Madaras József, Kovács Károly, Szerencsi Hugó, 
Zentai Ferenc 

21:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:35 Beszélgetés egy bíróval 6/3. rész
22:20 Híradó ism.
22:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:50 Beszélgetés egy bíróval 6/3. rész
23:35 Híradó ism.

február 6. péntek
8:00 Híradó
8:15 Kézilabda mérkőzés ism. Dunaújváros – Érd 
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 Szibéria 17/13. rész  
magyar útifilm 30’ rendező: Bayer Zsolt

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

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

11:45 Fény-kép kulturális magazin
15:50 Híradó 
16:05 Ízőrzők 28.
16:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:50 A lépcső. színes, magyar dokumentumfilm,  

1995 67’ rendező: Gyarmathy Lívia
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 A miniszter félrelép 

színes, magyar vígjáték, 1997 99’ 
rendező: Koltai Róbert, Kern András 
szereplő(k): Kern András, Koltai Róbert, 
Dobó Kata, Gáspár Sándor, Reviczky Gábor, 
Udvaros Dorottya, Hernádi Judit, 
Kamarás Iván, Kállai Ferenc, Hacser Józsa, 
Bezerédy Zoltán

21:40 Híradó ism.
21:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:10 A szabadság rabságában! 

magyar dokumentumfilm 
Holesch Dénes festőművész életete 
Rendező: Katona Szabolcs 
Operatőr: Körtési Béla H.S. C 
szerkesztő-producer: Fekete Klára

22:55 Szibéria 17/13. rész  
magyar útifilm 30’ rendező: Bayer Zsolt

23:25 Mozgás sportmagazin
23:55 Híradó ism.

február 7. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 Szibéria 17/13. rész  
magyar útifilm 30’ rendező: Bayer Zsolt

10:30 Ízőrzők 28.
11:00 Kézilabda mérkőzés ism. Dunaújváros – Érd
15:20 Híradó
15:35 Mozgás sportmagazin
16:05 A szabadság rabságában! 

magyar dokumentumfilm 
Holesch Dénes festőművész életete 
Rendező: Katona Szabolcs 
Operatőr: Körtési Béla H.S. C 
szerkesztő-producer: Fekete Klára

16:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:05 Beszélgetés egy bíróval 6/3. rész
17:50 Fény-kép kulturális magazin
18:20 Aggódunk érted… 

Cisztás Fibrózis (gyermekkor) 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
19:30 Stan Laurel: Rövid szoknya, rövid ész 

Burleszk
19:55 A szabadság rabságában! 

magyar dokumentumfilm 
Holesch Dénes festőművész életete 
Rendező: Katona Szabolcs 
Operatőr: Körtési Béla H.S. C 
szerkesztő-producer: Fekete Klára

20:40 Aggódunk érted… 
Cisztás Fibrózis (gyermekkor) 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

21:20 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
ism.

21:50 Stan Laurel: Rövid szoknya, rövid ész. Burleszk
22:15 A miniszter félrelép 

színes, magyar vígjáték, 1997 99’ 
rendező: Koltai Róbert, Kern András 
szereplő(k): Kern András, Koltai Róbert, 
Dobó Kata, Gáspár Sándor, Reviczky Gábor, 
Udvaros Dorottya, Hernádi Judit, 
Kamarás Iván, Kállai Ferenc, Hacser Józsa, 
Bezerédy Zoltán

február 8. 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 28.
14:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:15 A lépcső. színes, magyar dokumentumfilm,  

1995 67’ rendező: Gyarmathy Lívia
16:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:40 A miniszter félrelép 

színes, magyar vígjáték, 1997 99’ 
rendező: Koltai Róbert, Kern András 
szereplő(k): Kern András, Koltai Róbert, 
Dobó Kata, Gáspár Sándor, Reviczky Gábor, 
Udvaros Dorottya, Hernádi Judit, 
Kamarás Iván, Kállai Ferenc, Hacser Józsa, 
Bezerédy Zoltán

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

színes, magyar dokumentumfilm, 1995 67’ 
rendező: Gyarmathy Lívia

20:10 Szibéria 17/14. rész  
magyar útifilm 30’ rendező: Bayer Zsolt

20:40 Mozgás sportmagazin
21:10 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:40 Stan Laurel: Rövid szoknya, rövid ész. Burleszk
22:05 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:35 Fény-Kép kulturális magazin
23:05 Szibéria 17/14. rész  

magyar útifilm 30’ rendező: Bayer Zsolt

2015. február 2 – február 8.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Több mint másfél évtizedes 
múltra tekint vissza az a kez-
deményezés, hogy a városban 
élő és alkotó mûvészek legfris-
sebb munkáikat évente egy-
szer, egy csoportos kiállításon 
tárják a város érdeklődői elé. 
A bemutató célját, jelentőségét 
illetően érdemes idézni a tár-
lat katalógusából T. Mészáros 
András polgármester előszavát: 
„Az évről évre megrendezett 
Téli tárlat is a helyi mûvészeti 
élet megszokott eseményévé 
vált. Az annak idején néhány 
helyi mûvész (az X-Art egye-
sület tagjai) részéről kezdemé-
nyezett, érdi alkotókat kiállító 
tárlat mára a régió egészének 
képzőmûvészeti bemutatkozá-
sává bővült. A kiállítótérben a 
városban élő mûvészek mellett 
Diósd, Százhalombatta, Tárnok, 
Törökbálint alkotóival is talál-
kozhatunk. Nagyobb csoportos 
kiállítások esetén megszokott 
módon, a Téli tárlat is techni-
kában, mûfajban, szemléletben 
változatos, színes kínálatot mu-
tat az érdeklődőknek, a magyar 
kortárs képzőmûvészet egy jel-
lemző szegmentumaként.” 

Az idei kiállítást Szakolczay 
Lajos irodalomtörténész, mû-
vészeti író nyitotta meg, akit 
egy nappal korábban, a magyar 
kultúra napja alkalmából az 
írószövetség örökös tagsággal 
tüntetett ki:

– Téli tárlat, így hangzik a 
cím, de egyetlen képen sem pi-
linkél a hó, nincs jégrianás sem. 
Mi van helyette? Különböző 
irányzatok és alkotásmódok 
 összeborulása. Fény meg zene. 
Ha a jó a jóval, a szép a széppel 
találkozik, energiák adódnak 
össze, s az ilyesféle teljesség 
mindig melegséget sugároz. Így 
van ez az érdi és a közelében élő 
mûvészek találkozásakor is. Itt 
ki-ki megtalálja a hozzá illő pár-
ját: az absztrakt az absztraktot, 
a figurális a figurálist, a konst-
ruktivista a konstruktivistát, az 
expresszivista az expresszivis-
tát. Mégis maradnak a senkihez 
és semmihez nem hasonlítható 
egyéniségek, akik csináljanak 
bármit, annak minden ízében 
ott van az önkifejezés letétemé-
nye. Ettől unikumok – hangsú-
lyozta Szakolczay Lajos, aki a 
későbbiekben néhány kiállító 

munkájának megszemlélésé-
hez némi támpontot is kínált 
a közönségnek. Mosonyi-Kiss 
Gusztáv briliáns önarcképe 
remek grafikai bravúr. László 
Bandy a papírcsipke szobrokból 
izgalmas képkalandra váltott. 
Eőry Emil kezéhez a fa épp 
úgy hozzáidomul, mint a kő, 
és akarjuk, vagy nem akarjuk, 
mégis ezek a szobrok a tárlat 
tartóoszlopai – fûzte hozzá a 
mûvészeti író, majd így foly-
tatta: 

– Mondhatnánk, könnyû 
annak, aki igazi tehetségnek 
született, hiszen ha a mester 
a mesterrel borul össze, ösz-
szeszikráznak az egyéniségek. 
Viszont akkor is létrejön ez a 
kisülést eredményező találko-
zó, ha a karaktert nem a csoda 
rajzolja, hanem a jól felkészült 
technikai bravúr, a mesterség 
mesteri elsajátítása. Különben is 
– tette fel a mûvészeti író most 
is az örök kérdést – ki a meg-
mondhatója annak, hogy melyik 
mûvész milyen magas polcra 
kerül? A némelykor a maga bi-
zonytalan, vagy túlbiztosított 
ítéletével zavart keltő „szakma”? 

A divat, vagy a külföldi kapcso-
lat? A pénzes, vagy a pénztelen 
galéria? Nézzünk bele bátran 
ebbe az érdi tükörbe! Aki nem 
csupán a saját maga szépségé-
nek a megpillantására vágyik, 
hanem arra is, hogy világos ké-
pet kapjon a mûvészkollégák 
dolgairól, megtapasztalhatja a 
tágasságot – mondta, majd ki-
emelt néhány alkotót és a kiál-
lításon látható munkáját. Kósa 
János újra és újra, ezúttal orosz 
kitekintéssel kutatja a festészet 
mibenlétét, és a paletta érzelmi 
boncolását vizsgálja. Darabont 
Tamás pedig azt, hogy a tárgyak 
közötti feszültség miként szüli 
meg az egyedüli releváns szer-
kezetet. Érdekes, – állapította 
meg a kritikus – egyik festmé-
nyen sem szerepel figura, mégis 
odaképzeljük. Török Joli akril-
ja lírai absztrakt, Zámbó Attila 
foltmozgató dinamikája pedig 
szerteszalasztja a nonfiguratív 
alapokat. Bálint Imre faktúra-
teremtő izgalma szintén a lírai 
absztrakt körébe tartozik. Fritz 
Rautner triptichonja pedig bel-
ső kalandját megfestve, vissza-
adó nonfiguratív képzelettükör, 
viszont Kéri Mihály és Karsch 
Manfred vászna a faktúrán átütő 
mikroszemcséin keresztül köz-
vetítő boldogság. Arnóti András 
és Kozák Attila a mítoszi kisu-
gárzásban hisz, Tóth Ernő pedig 
az alakot feloldó gesztusban. 

A kitûnő Kovács Johanna akrilja 
megfeszítettséget sugall vörös 
színeivel – aki akarja, láthatja, 
hogy látnoki festmény. Homolya 
Gábor tudatosan néz vissza a 
múltba, a groteszk hétközna-
pi korvalóságot dokumentalis-
ta elemekkel ábrázolja. Varga 
László képregény ikonja is ebbe 
a kategóriába sorolható. Hudák 
Maja konstruktív rendezettség-
gel ábrázolja érzelmi toposzát, 
s ugyanezt teszi K. Iczrám is 
organikus indulattal. A tárlat 
egyik legkülönlegesebb képe 
Pázmány Judit egyéni techniká-
val készített madártávlata. 

A felsorolás a teljesség igénye 
nélkül hangzott el. Szakolczay 
Lajos sietett hozzátenni: akinek 
a neve kimaradt a megnyitón 
elmondottakból, nem azért tör-
tént, mert nem értékes a mun-
kája, hanem ezúttal „ennyi fért 
a keretbe”, hiszen összesen 
negyvenhárom alkotó csoportos 
kiállítását kellett méltatnia. Aki 
nem vehetett részt a megnyitón, 
február 21-ig még megtekintheti 
a Téli tárlat idei értékes sereg-
szemléjét. Érdemes!

 Bálint Edit

Negyvenhárom mûvész mutatkozott be a Téli tárlaton a Városi Galériában

A jó a jóval, a szép a széppel találkozik
Az immár több mint másfél évtizede minden esztendõ elején megrendezett érdi 
mûvészeti kiállítás csupán elnevezésében Téli tárlat; témájában nincs köze e hideg 
évszakhoz, hacsak nem annyira, hogy a kezdetektõl fogva januárban, a magyar kul-
túra napja alkalmából rendezik meg. Idén negyvenhárom, Érden és a környékbeli 
településeken élõ képzõmûvész egy-egy jellemzõ munkájában gyönyörködhetnek a 
mûvészetkedvelõk. A hagyományos csoportos kiállítást Szakolczay Lajos irodalom-
történész, mûvészeti író nyitotta meg január 23-án. 

A kiállított mûvek rendkívül sokszínûek technikában, szemléletben, megoldásokban, mégsem hiányzik az összhang
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A megnyitó percei és a kiállítók egy része -- ahogy az alkotásokat, õket is 
nehéz egyszerre bemutatni

Szakolczay Lajos szerint a Téli tárlaton minden alkotás megtalálhatta a 
maga párját
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A magyar kultúra napja tisztele-
tére január 21-én Érden is meg-
állt  a  Gyorsvonat.  Persze,  nem 
arról  a  sebesvonatról  van  szó, 
amelyik  a  Csuka  Zoltán  Városi 
Könyvtár  mellett  elsuhanva  az 
olvasóterem  békés  nyugalmát 
szokta  zakatolásával  vagy  han-
gos  füttyszóval  megzavarni, 
hanem  az  idén  a  77-ik  évébe 
lépő  Koncz  Gábor  Kossuth-  és 
Jászai  Mari-díjas  színmûvész 
Gyorsvonat  címû  önálló  estjé-
ről,  amellyel  a  könyvtár  meg-
hívására  az  érdi  közönséget  is 
megajándékozta. 

–  Elveszett  a  játék  öröme. 
Manapság a színész annyit dol-
gozik, hogy majd beledöglik. De 
csak nagyon ritkán alkot. Pedig 
az lenne a feladata. Ha azonban 
hiányzik  az  alkotás öröme,  ak-
kor  nem  érzi  jól magát.  Akkor 
nem  öröm  színésznek  lenni. 
Akkor nem tudja megteremteni 
azt a varázst, ami nélkül pedig 
a színészet csak „mesterember-
kedés”, nem mûvészet. Ha már 
szeretkezünk,  élvezzünk  is  – 
vallotta  leplezetlen  őszinteség-
gel  Koncz  Gábor  színmûvész 
egyik  vele  készült  interjúban. 

Az est résztvevőit azonban épp 
ez  a  Koncz  Gábor-féle  sajátos 
színészi karakter, a játék őszin-
te öröme ragadta magával ezen 
az  előadóesten,  amelyen  nem 
hiányoztak sem a színházi kel-
lékek, sem a díszlet. A színész, 
aki  a  kedvenc  íróitól,  költőitől 
válogatott  írásokat  nyilvánva-
lóan  nem  először,  hanem  sok- 
századszor  adta  elő,  egyedül 
is képes volt azt az illúziót kel-
teni,  hogy  csak  minket  tünte-
tett ki azzal a felbecsülhetetlen 
élménnyel,  hogy  itt  és  most 
nyílt  titkokat  osszon meg hall-

gatóságával. Buzzati novelláján 
keresztül saját életútját mutatta 
be,  miközben  hatalmas  tükröt 
tartott mindannyiunk elé is, hi-
szen magunkra  ismerhetünk  a 
száguldó Gyorsvonat állomása-
in,  ahogy  versenyt  futunk  ön-
magunkkal és az idővel. Olykor 
szívesen  le-leszállnánk  erről  a 
vonatról,  de  félünk,  ha  nem 
vár  meg  bennünket,  s  hirtelen 
nélkülünk  halad  tovább,  lema-
radunk  „valamiről”.  Pedig  épp 
azzal  ûzzük  el  magunktól  a 
legcsodálatosabb  emberi  érzé-
seket, kapcsolatokat, hogy – így 
gondoljuk mi – nincs  időnk  le-
szállni  arról  kíméletlenül  ro-
hanó  gyorsvonatról,  s  amikor 
már befut a végállomásra, vég-
érvényesen lekéstük, elszalasz-
tottuk  a  legnagyszerûbb  állo-
másokat,  de  akkor már,  sajnos 
nincs  visszaút.  Az  előadás  az 
örömről, bánatról,  a hovatarto-
zásról,  a  szerelemről  és  a  csa-
ládról  szólt,  hiszen  mindenki 
felszáll egyszer a saját gyorsvo-
natára,  de  vajon  észreveszi-e, 
hogy  közben  mit  hagy  ki  az 
életéből,  mennyi  szépség  mel-
lett halad el? 
Koncz Gábor hitet tesz az igaz 

emberség,  a  humánus  együtt-
élés és a munka, a teljesítmény 
elismerése mellett. Persze mind-
ezt remek írások tükrében, a rá 
jellemző  őszinteséggel,  vonzó 
férfiassággal  teszi.  Családról, 
szülői  szeretetről,  anya-gyer-
mek és nagyszülői kapcsolatról 
is  mesél,  és  egy-egy  elbeszélé-
sen vagy versen keresztül mutat 
rá, mi a fontos, s minek kellene 
fontosnak lennie az életünkben. 
Mit  tesz  a  hivatástudó,  szere-
pét  maximálisan  komolyan 
vevő  szülő,  és  mit  engedhet 
meg,  hogyan  kezeli  a  konflik-
tusokat  ugyanaz  az  ember,  ha 

nemcsak  szülő, de  szívből  sze-
rető,  féltőn  aggódó  édesanya 
is.  Gyermekkorunk  játékai  ele-
venednek  meg  lelki  szemeink 
előtt,  ahogyan  a  suhancok  há-
borús játékáról, a japánok és az 
indiánok  „harcáról”  beszámol, 
majd könnyeket csal a szemük-
be  Sipos  Tamás:  A bokszoló 
címû elbeszélésével. 
A színmûvész saját elmondá-

sa  szerint  legalább  250  alka-
lommal mondta el Arany János 
Toldiját,  hiszen  bejárta  vele 
Európát,  de  a  tengeren  túlra 
is  meghívásokat  kapott,  mégis 
oly frissen és meggyőzően adta 
elő a Toldi tízedik énekét, hogy 
nem volt nehéz odaképzelnünk 
magunkat  a  történetbe.  Pár 
perccel  később meg  a  nevetés-
től  könnyezhetett  a  közönség, 
mert Koncz Gábor a humort sem 
hagyta  ki  mûsorából.  A Lefelé 
a  lejtőn  címû  humoreszkkel 
ugyanis  –  noha  egy  síelő  nőről 
tudósít  --  nemcsak  a  téli  spor-
tok  kedvelőit  kacagtatta  meg. 
„Az a  lényeg, hogy más  legyél, 

mint  a  többiek.  A tömegnek 
semmilyen színe nem lehet raj-
tad.  Ahogy  nincs  két  egyforma 
hópehely, úgy nincs két ugyan-
olyan  ember  sem  a  földön. 
Azért  jöttünk  erre  a  pályára, 
mert  sokkal érzékenyebbek va-
gyunk a világ történéseire, mint 
az  átlagemberek.  És  sokkal  hi-
úbbak  is  vagyunk  a  többiek-
nél.  Ezt  nem  szabad  letagadni, 
ha már  egyszer  a  színjátszásra 
tettük  fel  az  életünket”  –  vallja 
hivatásáról  Koncz  Gábor  érde-
mes mûvész és a Halhatatlanok 
Társulatának  örökös  tagja,  aki 
a  Gyorsvonat  címû,  sorskérdé-
seinkről  szóló  előadását  Vass 
Albert: Üzenet haza címû versé-
vel zárta. Fellépésének kezdetén 
pedig örömmel nyugtázta, hogy 
a  könyvtár  olvasótermében  pó-
tolni  kellett  a  széksorokat,  hi-
szen  telt  házas  közönség  várta 
őt  az  érdi  könyvtárban. Aki  el-
jött a rendezvényre, elégedetten 
távozhatott,  mert  felejthetetlen 
élményben volt része. 
  Bálint Edit

Teltházas olvasóterem várta a Kossuth-díjas színmûvészt 

Érden is megállt Koncz Gábor „gyorsvonata”
Sokéves hagyomány, hogy a Csuka Zoltán Városi Könyvtár a magyar kultúra nap-
ja alkalmából irodalmi különlegességgel kedveskedik mindazoknak, akik vevõk 
az efféle lelki feltöltõdésre. Ezúttal Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színmûvész Gyorsvonat címû önálló elõadó estjén vehettek részt az érdiek, ame-
lyen a színész-rendezõ kedvenc költõitõl, íróitól válogatott verseket, novellákat, 
illetve részleteket életszemlélete bemutatására. 

Koncz Gábort egy érdeklõdõ közönséggel zsúfolásig megtelt olvasóterem fogadta a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A bokszoló torokszorító története

kaleidoszkóp

A Kőrösi  iskola  által  kezdemé-
nyezett  regionális  versmon-
dó  verseny  résztvevőit  Maitz 
Ferenc, az intézmény igazgatója 
köszöntötte, és kifejezte örömét 
azért, hogy évről évre nő az ér-
deklődés az irodalmi megméret-
tetés iránt. Amikor hat évvel ez-
előtt  Nagyné  Balázs  Gabriella, 
az  iskola  drámapedagógusa 
útjára  indította  a  versmondó 
versenyt, főként az iskola tanu-
lói, meg egy-két érdi intézmény 
diákjai vettek részt rajta. Aztán 
híre ment, és egyre többen vál-
lalkoznak  erre  a  vetélkedőre. 
Mára  már  nemcsak  az  érdi  is-

kolákból,  hanem  Budapestről, 
Százhalombattáról,  Diósdról, 
Tárnokról is érkeznek versmon-
dók, akiknek a szereplését idén 
Sárközi  Márta,  az  Érdi  Tan-
kerület  igazgatója,  Pató  Anna, 
a  Tankerület  munkatársa  és 
Kopor  Tihamér  önkormányzati 
képviselő bírálta el. 
A rendezvényt  Radnóti  Mik-

lós:  Nem  tudhatom  címû  ver-
sével  indították,  amit  felvétel-
ről hallgathattak meg a diákok, 
majd  Sárközi  Márta,  a  zsûri 
elnöke  köszöntötte  a  verseny 
bátor résztvevőit. Megemlítette, 
milyen  nagyszerû  élmény  volt, 

hogy  a  magyar  kultúra  napja 
alkalmából  minden  iskolában 
egy  időben,  délelőtt  10  óra-
kor  énekelték  el  a  Himnuszt. 
A versmondó  verseny  pedig 
méltó  folytatása  ennek  a  meg-
emlékezésnek.  A rövid  kö-
szöntőket  követően  jöhettek  a 
költemények,  és  a  kicsit  izguló 
fellépők.  Néhányan  a  verseny 
kezdete  előtt  az  Érdi  Újságnak 
nyilatkozva azt is elárulták, mi-
ért  is  szeretik a verseket, miért 
vállalják a versmondás izgalma-
it. Sivasan Vivien közölte: őt ki-
fejezetten megnyugtatja  a vers-
olvasás.  Csordás  Barbara  pedig 

azért  kedveli  a  drámaórákat, 
mert  előadómûvésznek  készül, 
vonzza  őt  a  színészi  hivatás, 
Mák  Virág  pedig  elsősorban  a 
jó  hangulatú  –  ahogy  ő  fogal-
mazott  –  a  „jópofa”  verseket 
kedveli,  amelyeken  mosolyog-
ni, nevetni lehet, mert viccesek, 
van csattanójuk is. Abban tehát 
egyetértettek,  hogy ma  is  érde-
mes  a  versesköteteket  forgatni, 
mert  akadnak benne  szép gon-
dolatok,  érdekes  versek,  amit 
néha hangosan,  közönség  előtt 
jó  dolog  elmondani  – mondták 
a diákok. 
Volt,  aki  a  klasszikus  iroda-

lomból választott, Petőfi, Arany 
János vagy Móra Ferenc egy-egy 
versét, más meg a kortárs iroda-
lomban  –  Varró Dániel,  Juhász 
Magda, Simon István -- keresett 
egyéniségéhez,  alkatához  illő 
költeményt.  A zsûri  azonban 
szigorú  volt,  mert  egyes  kate-
góriában eltekintett egyes díjak 
kiosztásától.  Szerintük  itt-ott 
kell még  gyakorlás,  elkél  a  csi-
szolgatás,  szükség  van  a  kitar-
tó  szorgalomra.  A versmondók 
azonban  örömmel  fogadták  az 
esetenkénti  második,  harma-
dik  helyezést  is,  hiszen  itt  is  a 
lényeg  a  részvétel,  a  kellemes 
időtöltés. 
Az  eredmények  pedig  a  kö-

vetkezőképpen alakultak: a leg-
kisebbek,  első  és második osz-
tályosok  csoportjában  az  első 
hely  Medveczki  Mátéé  lett, a 
második  díjat  Kiss  Melinda,  a 
harmadikat  Postás  Dániel  kap-
ta.  A 3-4.osztályosok  kategóri-
ájában  nem  volt  első  hely,  de 
második  díjat  vihetett  haza 
Mák  Virág,  a  harmadik  pedig 
Medveczki  Kata lett.  Az  5-6. 

Regionális versenynek adott otthont a Kõrösi iskola  

A kisiskolások versmondással ünnepeltek
A magyar kultúra napja alkalmából hatodik alkalommal rendezték meg az Érdi 
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában a diákok regionális versmondó verse-
nyét. A gyerekek a költemények olvasásával és a kiválasztott versek elõadásával 
ünnepeltek, de természetesen annak is örültek, hogy a zsûri dicsérettel és értékes 
díjakkal jutalmazta rátermettségüket és a szorgalmukat. Január 22-én is több tu-
catnyi verskedvelõ tanuló vállalta a megmérettetést.

osztályosok  csoportjában  első 
helyet szerzett Nagy Anna, má-
sodikat Bazsinka Rózsa, harma-
dik díj viszont nem volt. A 7-8. 
osztályosok  között  az  első  he-

lyen  Kovács  Panna  és  Pécsek 
György  osztozott,  második  lett 
Németh  Erika,  harmadik  díjat 
kapott Kisfaludy Fanni.
  Bálint Edit

Maitz Ferenc igazgató köszöntötte a résztvevõket, mellette a zsûri tagjai
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A diákok a verseny elõtti percekben – volt, aki izgult, mások magabizto-
san várták a szereplést

Bazsinka Rózsa A tudós macskája címû verset mondta el
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Érd és az írószövetség által kö-
zösen létrehozott Bella István-
díjat olyan költőnek adják, 
aki munkásságában kötődik a 
nemzeti irodalom értékes ha-
gyományaihoz, így Bella István 
életmûvének szellemiségéhez, 
és olyan fiatal, vagy közép-
nemzedékhez tartozó alkotó, 
aki a költői, mûfordítói pályán 
már eredményeket ért el. Idén 
Szentmártoni Jánostól, az író-
szövetség elnökétől, valamint T. 

Mészáros András polgármester-
től a fiatal költő, Falusi Márton 
vehette át ezt a rangos irodalmi 
elismerést. Tóth Erzsébet ismer-
tetőjéből megtudhattuk, hogy 
Falusi Márton nemcsak verse-
ivel van jelen a mai magyar 
irodalomban, hanem esszéi, 
tanulmányai is írói tehetségé-
nek sokszínûségét jelzik. Nem 
ritka ugyanis, hogy napjaink-
ban a fiatal lírikusok – talán a 
kor szelleméből adódóan – nem 

bíznak a költői megnyilatkozás 
erejében. Nem csoda, hiszen az 
érintőképernyős kor világában 
a gyors érintések korát éljük, a 
sietés, a halmozás és az érintő-
legesség azonban nem kedvez 
túlzottan az elmélyülésnek. Az 
ember a számítógép-üzemmód 
világában él, a képernyő előtt 
létezik, de inkább dolgozik. 
Falusi Mártont azonban mindez 
mégsem bizonytalanítja el, in-
kább a rend teremtésére ösztön-
zi. Eddigi életmûve alapján állít-
ható, hogy a legeredetibb költői 
jelentkezés az övé. Ugyanakkor 
kimagasló tanulmányok, esz-
szék szerzője is. Ha önmagá-
ról is ír, mindig rólunk beszél. 
Egyelőre azonban még nem 
lehet egyértelmûen eldönteni, 
hogy melyik mûfaj lesz igazán 
a területe, hiszen mindegyiket 
kiválóan mûveli.

Ebben az esztendőben a vá-
rosi közgyûlés a Csuka Zoltán-
díjat Lendvai Timár Editnek, a 
Magyar Földrajzi Múzeum mun-
katársának ítélte, aki kezdetben 
adminisztrátorként, majd fő-
iskolán és egyetemen szerzett 
diplomájának birtokában mú-
zeumpedagógusként végzett 
kiváló munkát. Ő készítette 
el az első múzeumpedagógiai 
kiadványt a „Magyar utazók, 
földrajzi felfedezők” címû kiál-
lításhoz. Többéves, kitartó ku-
tatómunkával feltárta az Érdről 
1945-ben a szovjetunióbeli tábo-
rokba elhurcoltak emlékeit, és 
számos visszaemlékezést rög-
zített a túlélőkkel. Rendszeres 
szerzője a Földrajzi Múzeumi 
Tanulmányoknak, amelynek 
szerkesztésében is fontos sze-
repet vállal. Kezdeményezésére 
indult meg a fogyatékos gyer-
mekek számára a múzeumi órák 

tartása, amelyek nagy érdeklő-
dést és elismerést váltottak ki. 
Egyik legfontosabb feladata a 
múzeum archívumának kezelé-
se, amely a tudományos kuta-
tómunka legfontosabb bázisa, s 
ez szolgál alapjául a szakmai 
publikációk elkészítésének és 
előadások megtartásának. Az ő 
nevéhez fûződik a Balázs Dénes 
Országos Földrajzverseny meg-
szervezése és sikeres lebonyo-
lítása, amely Érd város nevét 
a szélesebb nyilvánosság előtt 
is megbecsültté tette. „Korok, 
emberek, történetek” címmel el-
készítette a Kárpát-medence tu-
dományos feltárói állandó kiállí-
táshoz kapcsolódó katalógust is. 
Ugyanakkor az ő kurátori tevé-
kenységének köszönhetően ké-
szült el a Balázs Dénes életmûvét 
bemutató „3276 expedíciós nap” 
címû, negyedik állandó kiállítás 
a múzeum tetőterében. Lendvai 
Timár Edit háromgyermekes 

édesanyaként szerény egyénisé-
gével, odaadó munkájával járul 
hozzá a helyiek városukhoz való 
kötődéséhez, településük iránti 
ragaszkodásuk elmélyítéséhez, 
amit a Csuka Zoltán-díjjal jutal-
mazott  a város. 

Az Érdi Mûvészeti Díjjal 
2015-ben Kovács Johanna fes-
tőmûvész, rajztanár mun-
kásságát ismerte el a városi 
közgyûlés. Több országban, így 
Ausztriában, Franciaországban, 
Németországban, Izraelben, 
Olasz- és Lengyelországban 
járt tanulmányúton. Tagja a 
Magyar Grafikusmûvészek Szö-
vetségének, a Papírmûvészet, 
valamint a Magyar Illusztrátorok 
Társaságának, az érdi X-
Art Egyesületnek és az Érdi 
Mûvésztelepnek. Elsősorban 
grafikákat, festményeket alkot, 
de készít alkalmazott grafikai 
munkákat is. Alkotásaival az 
emberi természetről mond bí-

rálatot a javítás szándékával, 
a valóság újraértelmezésének 
vágyával. Kovács Johanna a 
bukaresti Képzőmûvészeti 
Egyetem Grafikai Karán diplo-
mázott 1976-ban. Egy évvel ké-
sőbb, 1977-ben Magyarországra 
költözött, azóta itt él. Közben 
a Budapesti Iparmûvészeti 
Főiskolán folytatta tanulmá-
nyait, tipográfiát és könyvter-
vezést tanult. Tulajdonképpen 
1972-től kiállító mûvész. 
Egyéni és csoportos kiállítása-
it, közgyûjteményekben őrzött 
mûveit, a kapott díjakat és a 
megjelent publikációkat, vala-
mint a nyomtatásban megjelent 
illusztrációit hosszasan lehetne 
sorolni. Gimnáziumi tanárként 
dolgozik, s szabad idejében ren-
dületlenül alkot. Egyik legutób-
bi munkája a magyar kultúra 
napja alkalmából megnyílt Téli 
tárlaton is megtekinthető. 

 B.E.

Három érdi kitüntetés, három díjazott a magyar kultúra napján

Elismerés költõnek, múzeumpedagógusnak és festõmûvésznek
Városunk immár hetedik alkalommal ünnepelte meg 
a magyar kultúra napját a Magyar Írószövetséggel 
közösen, és hetedszer került sor a szintén közösen 
alapított Bella István-díj átadására is, valamint ugyan-
ezen alkalomból két rangos, városi kulturális díjat 
is kiosztottak a január 22-én megtartott ünnepségen 
– mint arról lapunk 5. oldalán beszámoltunk. Lendvai 
Tímár Edit munkásságát Csuka Zoltán-díjjal, Kovács 
Johanna festõmûvész érdemeit pedig Érdi Mûvészeti 
Díjjal ismerte el a város, valamint Bella István-díjjal 
tüntették ki Falusi Márton költõt. 

Lendvai Timár Edit a Csuka Zoltán-
díj átvételét követõen beírta a nevét 
Érd Város Krónikájába

Falusi Márton az átvett Bella István-díjjal arra készül, hogy beírja a nevét 
Érd Város Krónikájába
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Kovács Johanna festõmûvész megilletõdve vette át a városi elismerést, 
majd õ is beírta nevét Érd Város Krónikájába. 

helyi társadalom
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Az Érdi Rendőrkapitányság 
Vizsgálati Osztálya eljárást foly-
tatott csalás bûntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt 
egy 56 éves egyiptomi állampol-
gárságú férfi ellen. A jelenleg 
rendelkezésre álló adatok szerint 
a harkányi lakóhellyel rendelke-
ző egyiptomi állampolgárságú 
férfi 2013. májusát megelőző 
időben jómódú dubai üzletem-
bernek adta ki magát és a sér-
tettekkel elhitette, hogy segíteni 
tud nekik különféle építkezések 
beindításában.  A feljelentők 
régóta tervezték az építkezési 
projektek beindítását, azonban 
ehhez nem rendelkeztek ele-
gendő tőkével. A gyanúsított 
azzal hitegette őket, hogy dubai 

kapcsolatai révén megfelelő be-
fektetőket tud szerezni számuk-
ra, akik a tervezett projekteket 
megfinanszírozzák.

Az 56 éves férfi ezt követően 
több alkalommal kért készpénzt 
a feljelentőktől a befektetőkhöz 
történő külföldi kiutazásra és 
a befektetések előkészítésére, 
ügyvédi költségekre, valamint 
ügyintézésre. A folyamatos ígér-
getések miatt azonban a sértet-
teknek gyanús lett a harkányi 
férfi és vissza akarták kérni a 
pénzüket, amit a gyanúsított a 
mai napig nem adott vissza a 
részükre.

Az egyiptomi állampolgársá-
gú férfi megalapozottan gyanú-
sítható továbbá azzal, hogy az 

egyik sértettől különféle drága-
köveket vett át értékesítés céljá-
ból, mivel a gyanúsított úgy nyi-
latkozott, hogy megfelelő kap-
csolatokkal rendelkezik azok 
eladására. A férfi azonban a mai 
napig sem a drágaköveket, sem 
azok ellenértékét nem adta át a 
sértett részére. A csalással oko-
zott kár meghaladja a 2 millió 
forintot.

A feljelentést követően a 
rendőrök az 56 éves férfit 2014. 
május 9-én gyanúsítottként hall-
gatták ki. Az ellene folytatott 
eljárást a nyomozóhatóság a 
napokban befejezte és a kelet-
kezett iratokat vádemelési ja-
vaslattal megküldte az illetékes 
ügyészség részére. 

Idén újra – Erzsébet-program

Az érdi rendõrök vádemelési javaslattal 

befejezték a nyomozást

Kék hírek

Napjainkban egyre gyakrabban 
hallunk sorsukra hagyott, vagy 
hozzátartozók híján egyedül 
maradt, társadalmi segítség-
re szoruló, nemcsak idős, de 
akár a fiatalabb nemzedékhez 
is tartozó beteg, nemcsak anya-
gi téren, hanem emberbaráti 
szeretetben is sokban nélkülö-
zőkről. Bármilyen jól mûködik 
is, és bármekkora területet is 
igyekszik elérni az állami szoci-
ális háló, mégsem jut el mindig 
mindenkihez, vagy legalábbis 
– a szigorúan a jogszabályokhoz 
igazodó szolgáltatásokkal – nem 
képes minden esetben és a leg-
megfelelőbb formában kezelni 
az egyének személyes gondjait. 
Ezért van szükség azokra a civil 
szervezetekre, amelyek olyan 
társadalmi ügyeket is képesek 
felvállalni, amelyek kezelésére 
az állami intézmények nem ele-
gendőek. 

A Harmóniáért Közhasznú 
Egyesület még az elmúlt év vé-
gén ünnepséget tartott Érden, 
és ez jó alkalom volt arra, hogy 
Szilvássy Erikától, a szervezet 
érdi telephelyének vezetőjétől 
többet megtudhassunk arról: 
kiknek, hogyan, és miben tud-
nak segítséget és támaszt nyúj-
tani városunkban. 

– A Harmóniáért egyesület el-
sősorban a fogyatékkal élők és 
pszichiátriai betegek számára 
végzett könnyítő, segítő tevé-
kenységet tûzte ki céljául, még-
is hosszasan lehet sorolni azo-

kat a tevékenységeket, amelye-
ket mindezek mellett felvállalt. 
Ilyen például az egészségmeg-
őrzés, betegségmegelőzés, re-
habilitációs, szociális tevékeny-
ség, családsegítés, időskorúak 
gondozása, képességfejlesztés, 
vagy a hátrányos helyzetû cso-
portok társadalmi esélyegyen-
lőségének elősegítése keretében 
– különösen a fogyatékkal élő 
emberek és pszichiátriai bete-
gek – az emberi és állampolgári 
jogaikat védő, sportolásukat se-
gítő, rehabilitációs foglalkozta-
tás és szabadidős tevékenység, 
és persze a támogató szolgá-
lat. Az Érden 2012. február óta 
mûködő szervezetet korábban 
az András utca 20. szám alatt 
lehetett elérni, majd 2014. máju-
sában átköltöztünk a régi posta, 
ma az Orvosi Ügyelet épületével 
szembeni sarki házba, amely 
közvetlenül az elektronikai kel-
lékek boltja mellett áll (a busz-
megálló mögötti épület). Itt fo-
gadjuk napközben a közösségi 
pszichiátriai ellátást igénylő be-
tegeket. Szolgáltatásaink fő cél-
ja, hogy klienseink számára elő-
segítsük problémáik, feladataik 
megoldását, állapotuk javulását. 
Noha Érden van a telephelyünk, 
a környékbeli településekről is 
fogadjuk a rászorulókat. Arra 
törekszünk, hogy a rehabilitáció 
során a meglévő képességeik és 
készségeik megtartása mellett 
segítsük őket a megfelelő ál-
lás megkeresésében, hivatalos 

ügyeik intézésében, valamint a 
szabadidős programok szerve-
zésével a közösségbe való be-
illeszkedésüket is igyekezünk 
megkönnyíteni számukra. Ez 
– állapotukból adódóan – ko-
rántsem egyszerû feladat, ezért 
gyakran a legkisebb sikerek is 
óriási eredménynek számítanak 
ezen a területen.

– A pszichiátriai ellátás mel-
lett támogatói szolgálatot is 
mûködtetnek. Ezt kik vehetik 
igénybe?

– Szállítást és személyi segí-
tést, gondozást kínálunk a hal-
lás-, látás-, mozgás- és értelmi 
fogyatékkal élők, autista embe-
rek részére. A személyszállítást 
bárhova lehet igényelni, például 
orvoshoz, kórházba, rendezvé-
nyekre, fodrászhoz, gyógyfür-
dőbe vagy akár vásárláshoz is. 
Az otthoni gondozást pedig fő-
ként idős emberek részére vál-
laljuk. 

– Mindez feltételezhetően 
nem ingyenes. Mennyit kell fi-
zetni a támogató szolgálatért?

– A szállítás minimális térítési 
díj ellenében vehető igénybe, 
ami 70 forintot jelent kilométe-
renként. A személyi gondozás 
– alapellátás, ápolás, házveze-
tés – pedig óránként 100 forint-
ba kerül, de méltányosságból 
– a rászorulók anyagi helyzeté-
nek ismeretében – ez a költség 
nemcsak csökkenthető, hanem 
amikor a helyzet úgy kívánja, 
akár el is engedhető. Egyébként 
akinek segítségre, vagy egy 
kis közösségre van szüksége, 
bármikor betérhet ide a telep-
helyünkre, és amiben tudunk, 
szívesen segítünk – mondta 
még a Harmóniáért Közhasznú 
Egyesület érdi telephelyének 
vezetője, miközben a közösségi 
szobában már sokan körülülték 
az ízlésesen megterített ünnepi 
asztalt. Szakály Sándor, az egye-
sület rehabilitációs munkatársa 
a Bibliából idézett, szeretetről 
szóló igeverseket hozta párhu-
zamba mai mindennapjainkkal, 
hangsúlyozva, hogy a szeretet 
nélküli élet és tettek soha nem 
vezetnek jóra. Mindenkinek 
szüksége van arra, hogy sze-
ressék és képes legyen szeretet 
nyújtani másoknak. 

Meglepő lelkierőről, élni aka-
rásáról tett tanúbizonyságot 
Skultéti Pálné – Évi –, aki meg-
döbbentő nyugalommal és mo-
solyogva mesélte el a vele alig 
egy évvel ezelőtt történt megrá-
zó tragédiát, amikor majdnem 
életét vesztette egy szörnyû 
balesetben. Mint kiderült, egy 
motoros ütötte őt el, miköz-
ben átkelt volna az úttesten. 

Az idén ismételten igénybe ve-
hetik a nyugdíjasok, a nagycsa-
ládosok, valamint a fogyaték-
kal élők a pihenésére, illetve a 
gyermekek táboroztatására kiírt 
pályázatokat az Erzsébet-prog-
ramon belül. A lehetőségekről 
tájékozódjanak a kormányabla-
kokban és a www.erzsebetprog-
ram.hu weboldalon!

A kormány 2010 óta kiemelt 
figyelmet fordít a szociálisan 
rászorulók segítésére, ennek ré-
szeként egy igazságos, átlátható 
szociális üdültetési rendszert 
épített ki.

Az Erzsébet-program ke-
retében idén 7 célcsoport szá-
mára 68 pályázatot hirdetett 
a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány, amelyek már elér-
hetők a www.erzsebetprogram.
hu oldalon. A pályázatok kizá-
rólag a weboldalon található 
elektronikus adatlap kitöltésé-
vel nyújthatók be. Annak ér-
dekében, hogy a kormány által 
támogatott Erzsébet-program 
üdülési lehetőségei minél több 
ember számára válhassanak el-
érhetővé, a pályázni szándékozó 
nagycsaládok, fogyatékossággal 
élők és nyugdíjasok az ország 
több mint 1500 pontján, többek 
között a Kormányablakoknál is 
kérhetnek személyes segítsé-
get.

A pályázatok beadása lép-
csőzetesen történik. Először a 
nyugdíjasok számára biztosított 
üdülési és fürdőpályázat nyílt 
meg, az érintetteknek 30 nap 
áll rendelkezésére a pályázatok 
beadására. A nyugdíjas üdülési 
pályázatnál 5000 forint önerőt 
kell befizetni, a fürdőjegy-pályá-
zaton pedig 2500 forint befize-
tésével országosan 60 fürdőt ve-
hetnek igénybe a nyugdíjasok. 
A nagy érdeklődésre tekintettel 
a keretösszeget 30 százalékkal 
megemelték a tavaly elérhető 
összeghez képest. A Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány a 
nagycsaládosok, fogyatékosság-

gal élők, közlekedési, postai, 
köznevelési dolgozók számára 
is írt ki hasonló pályázatokat.

A táboroztatás kiemelt jelen-
tőséggel bír a jövőben is, így 
január 9-től a gyermekeknek 
kiírt idei pályázatok is elérhe-
tőek már a weboldalon. A több 
mint 60 általános és tematikus 
táborra, a tavaszi és őszi ki-
rándulásra, valamint az egyéb, 
gyermekeknek szóló kiírásokra 
január 19. és július 1-je között 
nyújthatók be a pályázatok. 
A gyerekek 1000-2000 forint 
önerő mellett vehetnek részt a 
hatnapos, teljes ellátást és egész 
napos programokat biztosító tá-
borokban.

A két évvel ezelőtt útjára in-
dított Napközi Erzsébet-táborok 
keretében a szünidő ideje alatt 
az iskolákban szerveznek prog-
ramokat a gyerekeknek, napi 
négyszeri étkezés biztosítása 
mellett. Az egyhetes program 
önköltsége 500 forint gyerme-
kenként. Az első évben kísérleti 
jelleggel 500 gyermek vett részt 
a programban, tavaly 3 ezer, 
idén pedig már 15 ezer gyermek 
számára kívánják ezt a lehető-
séget biztosítani.

Aki jogosult az Erzsébet-
program valamelyik pályázatá-
ra és segítségre van szüksége, 
forduljon bizalommal kormány-
ablakainkhoz, ahol kulturált 
tárgyi környezetben magas 
felkészültségû ügyfélszolgálati 
munkatársak várják!

Felhívjuk az érdeklődők 
szíves figyelmét, hogy a hiva-
tali ügyintézés során szerzett 
tapasztalataikról a www.kor-
manyhivatal.hu/pest honlapon 
található elektronikus ügy-
fél-elégedettségi kérdőíven ad-
hatnak visszajelzést. 

(Pest Megyei 
Kormányhivatal)

Évbúcsúztatót tartott december végén a Harmóniáért Közhasznú Egyesület

Segítség és támasz a fogyatékkal élõknek
Közös karácsonyi és évbúcsúztató ünnepségre kaptunk 
meghívót a múlt év végén a Harmóniáért Közhasznú 
Egyesülettõl, amely elsõsorban a fogyatékkal élõket és 
a pszichiátriai betegeket karolja fel, és 2012 óta immár 
érdi telephellyel is rendelkezik. Decemberben megtar-
tott szeretetteljes ünnepi rendezvényükön fõként azok 
a rászorulók vettek részt, akik az év folyamán igénybe 
vették támogató és segítõ szolgálatukat.

A baleset során úgy megsérült, 
hogy azonnal elveszítette a fél 
lábát, de az egész testén is any-
nyira súlyos, szilánkos törései 
voltak, hogy az orvosok is alig 
mertek bízni a felépülésében. 
Hat hétig kifeszítve feküdt, moz-
dulnia sem volt szabad, de hite 
szerint Isten, és az ő élethez 
való ragaszkodása mégis meg-
tartotta őt. Így ezen az ünnep-
ségen már két lábon állva – igaz 
egyik mûláb volt – osztotta meg 
történetét az ünneplőkkel, arra 
buzdítva őket, hogy okuljanak a 
példájából, és soha ne adják fel 
a küzdelmet. Mindezt Reményik 
Sándor: Istenarc címû versével 
is alátámasztotta, majd az egye-
sület gondozottjai végre jóízûen 
elfogyaszthatták az ünnepi asz-
talra kerülő finomságokat, és 
egy-egy jelképes ajándékot is 
hazavihettek. 

A Harmóniáért Egyesület te-

lefonszáma: 06-70-778-1542. 
Személyesen a Fehérvári úton, 
az Ügyelettel szembeni épület-
ben kérhetnek segítséget, infor-
mációt a rászorulók.  

     Bálint Edit

Évi mosolyogva, két lábon állva 
és élettel telve mesélte el, hogy a 
vele megtörtént tragédia sem tudta 
megtörni

Szilvássy Erika, az egyesület érdi telephelyének vezetõje, mellette Szakály 
Sándor rehabilitációs munkatárs és vendégük, aki a Szeretet himnuszát 
olvasta fel a Bibliából
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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

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi-gyermekor-
vosi praxis vállalkozási formában területi ellátási kötelezettséggel történő 
ellátására.

Ellátandó feladatkör:
Érd Megyei Jogú Város 1. számú (betöltetlen) házi-gyermekorvosi körze-
tének ellátása területi ellátási kötelezettséggel vállalkozás formájában, a 
hozzá kapcsolódó iskola-és ifjúság egészségügyi feladatokkal, az önkor-
mányzattal kötött feladat-ellátási 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 feladat-ellátási szerződés öt éves időtartamra szól, ami kérelemre 
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 vég-
rehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint 
a háziorvosi, a házi- gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
• csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség;
• magyar állampolgárság;
• Magyar Orvosi Kamarai tagság;

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles 
másolata;
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;

•  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak 
megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályá-
zat elbírálásakor az okirattal már rendelkezni kell;

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

eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és 
abba betekinthessenek;

•  a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen 
kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;

•  a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy praxisengedéllyel nem rendel-
kezik. Amennyiben rendelkezik praxisengedéllyel arról a 2000. évi II. 
törvényben foglaltak szerint kell nyilatkoznia.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a jogot a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánítására.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy sze-
mélyesen) 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 egészségügyi tevé-
kenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatály-
ba lépését követően azonnal.

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:
• www.oali.hu
• www.erd.hu

A Kincses Óvoda 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-

ján pályázatot hirdet
Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda 

óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti 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 gyermekszere-
tettel. Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus, 
• óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, óvodapedagógus, 
• Alap szintű Internetes alkalmazások, 
• Főiskola, Fejlesztő pedagógus 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget 

igazoló okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros 
Márta nyújt, a 06/20-332-1038 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: 10/2015 , valamint a munkakör megne-
vezését: óvodapedagógus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citro-
mail.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. 

Pályázati felhívás 
házi gyermekorvosi praxis betöltésére

információk
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Elsőként Szûcs Gábor, az érdi 
közgyûlés baloldali demokrati-
kus pártok frakciója elnöke szó-
lalt fel, aki hangsúlyozta: nem a 
megyei matricával van problé-
májuk, hanem azzal, hogy az ér-
dieknek januártól fizetniük kell 
azért, ami eddig ingyenes volt. 
Ez szerinte az érdieknek plusz 
sarcot, terhet jelent, ami meg-
nehezíti számukra a mindenna-
pi munkába járást, bevásárlást. 
Ezért emelték fel a szavukat 
már decemberben az új útdíj 
bevezetése ellen, sőt, a témá-
val kapcsolatosan a közgyûlés 
rendkívüli összehívását is 
kezdeményezték T. Mészáros 
András polgármesternél, de 
nem jártak sikerrel – fejtette 
ki a szocialista politikus, majd 
kijelentette: ahogyan december-
ben tették, most is felszólítják 
a polgármestert és a közgyûlés 
fideszes képviselőit, hogy Érd 
érdekeit képviseljék, és ne párt-
politikai hovatartozásuk alapján 
foglaljanak állást ebben a fon-
tos kérdésben! Aradszki András 
országgyûlési képviselőt is arra 
kérik, járjon közbe azért, hogy 
a kormány visszavonja az érdi-
eket hátrányosan érintő útdíjfi-
zetési rendszert. 

Csornainé Romhányi Judit 
(Együtt), mint elmondta, a pol-
gármesterhez intézett kérdé-
sekre szeretne mielőbb választ 
kapni. Kifejtette: T. Mészáros 
András 2014. december 12-én 
maga is aláírta a Megyei Jogú 
Városok Szövetségének azt a 
határozatát, amelyben arra ké-
rik a kormányt, hogy az új út-
díjfizetési rendszert ne terjessze 
ki a nagyvárosokat elkerülő és a 
bevezető útszakaszokra. Vajon 
kaptak-e erre választ, ha igen, 
mit tartalmaz, ha pedig nem, 
annak mi az oka? Továbbá ar-
ra is emlékeztetett, hogy Érd 
polgármesterének december-
ben még az volt az álláspontja, 
hogy jobban át kellene gondolni 
az útdíjjal kapcsolatos döntést, 

mert hosszú távon több hátrá-
nya van, mint előnye. Januárban 
pedig azt nyilatkozta, hogy a te-
rületi alapú díj a közösségeknek 
és az egyéneknek is hasznos, 
mert kevesebbet kell fizetniük, 
és Érd is jobban jár, mert kisebb 
forgalmi terhelés éri a várost. 
Csornainé Romhányi Judit sze-
rint megváltozott időközben T. 
Mészáros András véleménye, 
és arra kíváncsi, hogy miért. 
További kérdéseket is feltett az 
Együtt önkormányzati képvise-
lője: vannak-e konkrét adatai a 
polgármesternek arról, mennyi-
vel csökkent a városon áthaladó 
jármûvek száma, és terveznek-e 
erre vonatkozó forgalomszám-
lálást, továbbá: fog-e a pol-
gármester tiltakozni abban az 
esetben, ha jelentősen megnő a 
városon áthaladó autók száma? 
Havasi Márta (a DK képvise-
lője) ismertette, hogy az autó-
pálya díjakkal összefüggésben 
előbb Csőzik László, majd a 
baloldali demokratikus pártok 
frakciója is kezdeményezte az 
érdi közgyûlés rendkívüli ülé-
sének összehívását, de a pol-
gármester az önkormányzati 
törvényre hivatkozva ezt visz-
szautasította. Havasi Márta el-
ismerte, hogy a jogszabályokat 
és az önkormányzat Szervezeti 
és Mûködési Szabályzatát 
(SZMSZ) áttanulmányozva arra 
a következtetésre kellett jutni-
uk, hogy T. Mészáros András 
döntése jogszerû volt. Szerintük 
azonban az önkormányzati tör-
vény – a testület összetételé-
ből következően – jelenleg nem 
nyújt biztosítékot a kisebbségi 
jogok tényleges érvényesülésé-
re, ezért a frakció úgy döntött, 
hogy kezdeményezi a vonat-
kozó önkormányzati rende-
let olyan kiegészítését, amely 
kötelezővé tenné a közgyûlés 
rendkívüli ülésének összehívá-
sát, ha azt bármely frakció, vagy 
legalább három képviselő kéri, 
kezdeményezi.  Bálint Edit

Továbbra is az útdíjak ellen tiltakoznak

Javasolni fogják  
az SZMSZ módosítását
Kezdeményezni fogják az önkormányzat Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatának módosítását egy olyan kiegé-
szítéssel, amely lehetõvé tenné a közgyûlés rendkívüli 
ülésének összehívását, ha ezt bármely frakció, vagy 
legalább három képviselõ kezdeményezi – jelentette 
be a baloldali demokratikus pártok frakciója hétfõn, 
január 26-án délelõtt megtartott sajtótájékoztatóján, 
amelynek témája ismételten a január 1-jétõl bevezetett 
új útdíjfizetési rendszer elleni tiltakozás volt.

 A frakció ismételten az új útdíjrendszerrõl tartott sajtótájékoztatót a hét elején
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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 
Lakosság-Szolgálati Iroda, Építéshatósági Csoport

Építéshatósági Ügyintéző 
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, tartósan távol 
lévő munkatárs GYED/GYES idejéig tartó 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 fel-
adatkörök:  1. sz. melléklet I. 4. pontja szerint 
Ellátandó feladatok: - Ellátja az általános építéshatósági feladatokat, így 
különösen: - Ellátja az építési-, az összevont-, a bontási-, a használatbavételi, 
a fennmaradási engedélyezési eljárással, az engedély hatályának meghosz-
szabbítása, az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezéssel, 
továbbá a használatbavétel, a jogutódlás, a veszélyhelyzet esetén szükségessé 
váló építési tevékenység tudomásulvétellel kapcsolatos építéshatósági fel-
adatokat, gondoskodik a szakhatóságok megkereséséről, a helyszíni szemlék 
lebonyolításáról, a jegyző hatáskörébe utalt hatósági határozatok és végzések 
szabályszerű előkészítéséről, végrehajtásáról - Ellátja a telekalakítási ügyekkel 
kapcsolatos szakhatósági feladatokat - Ellátja a hatósági bizonyítványok, szak-
hatósági állásfoglalások kiadásával kapcsolatos feladatokat. - Az engedélyezési 
eljárással összefüggő kötelezési és ellenőrzési feladatai során gondoskodik 
az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési 
követelmények érvényre juttatásáról, a helyi építési szabályzatban foglalt 
rendelkezések betartásáról. - Építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
•  Építéshatósági ügyintéző - döntés előkészítő munkakör 
•  Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról 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,
•  Főiskola, 
•  egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen 

szerkezetépítő szakirány) szakképzettség 
•  főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki 

(magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) 
•  vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) 

szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség-
gel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti 
konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki 
ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, 

•  tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési 
szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szak-
képzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel 
rendelkezik 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Államigazgatásban, építésügyi hatósági területen eltöltött gyakorlat 
•  Közigazgatási szakvizsga 
•  Építésügyi vizsga 
•  Informatikai ismeretek 
Elvárt kompetenciák: 
•  Rendszerezett problémamegoldás, 
•  Objektivitás, 
•  Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
•  Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhel-

hetőség.  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz 
•  iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata 
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 Egri Erika - Építéshatósági 
Csoportvezető nyújt, a 23/522-390-es telefonszámon.
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 borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
14/2939/2/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági 
Ügyintéző. 

•  Személyesen: Bartos Beatrix - Személyzeti Csoport, Pest megye, 2030 Érd, 
Alsó utca 1. I 116. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 16. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 
feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány. Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint. A kinevezés határozott időre szól, 
6 hónapos próbaidő kikötésével. 

információk

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a jövedéki adóról és a 
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
2003. évi CXXVII. törvény módosítása nyomán 2015. január 1-jétől 
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/E-Ügyintézés/Adózással kapcsolatos ügyek/2015-ös adóév 
webhelyről.

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

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

  Érd Megyei Jogú Város Adócsoportja

Tájékoztató

a házhoz menõ  
lomtalanításról

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

A házhoz menő lomtalanítás rendje  
a következő:
1.   A szolgáltatás jelenleg szombatra igényelhető. 

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

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

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

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

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

–   milyen jellegû lomhulladékot szeretne elszál-
líttatni

– milyen mennyiségről van szó
–  egyeztetik, mely dátumra szeretné igényelni a 

szállítást
– rögzítik az ön elérhetőségeit

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

A megbeszélt időpontban az ingatlan tulajdono-
sa berakodhatja a megbeszélt mennyiségû lomot a 
gyûjtő jármûbe. 

Fontos: A lomhulladékot csak ingatlanon belül 
lehet összegyûjteni, amíg a szállító autónk megér-
kezik.

Közterületre, utcára, szelektív hulladékszigetek-
hez bármilyen lomot kirakni szigorúan tilos és 
pénzbírsággal büntethető!

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

Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 
 sajtószolgálata

Adózási információk
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A távoli  földrészről  néhány 
napja  hazaérkezett  Majthényi 
Szabolccsal, nem mellesleg Érd 
díszpolgárával beszélgettünk az 
elmúlt heteiről.

– Nekünk, a hidegbe bur-
kolózott európaiaknak csak a 
csábító hírek és képek érkeztek 
a távolból. Napsütés, kék ég, 
40 fok, s szinte már meleg 
tenger. Tudom, önök nem ezt 
élvezni utaztak oda, hanem 
az érmeik számát szaporíta-
ni, ezért inkább azt kérdem: 
nehéz volt feljutni a dobogó 
tetejére?

–  Azt  gondolom,  hogy  igen, 
mert  minden  világverseny  tar
togat  kihívásokat,  de  összessé
gében  azt  mondom,  s  teszem 
ezt  nagyképûség  nélkül,  hogy 
magabiztosan nyertünk. Persze, 
nem  volt  vitorlázgatásnak  ne
vezhető  a  9  futam,  de  most 
biztosabban győztünk, mint ko
rábban.

– Még mielőtt erről beszél-
getünk, mondjon valamit erről 
a majdnem tucatnyi aranyról, 
mert ez nem akármi. Másnak 
egy sportpályafutás kell, hogy 
legyen egyetlen aranya, az önök 

duója meg akár ki is tapétáztat-
hatja az érmekkel a lakását.
–  Sok,  tényleg  sok,  de  vala

mennyiért meg kellett dolgozni, 
s nem csak a vébék napjai alatt, 
hanem akkor is, amikor a kutya 
sem törődik velünk.

– Gondolom, azért a kutyánál 
többen figyelnek a szuperpáros-
ra, s arra, hogy van nekünk 
egy vitorlázó hungarikumunk, a 
Majthényi–Domokos páros…
–  Ha  az  igazat  akarom mon

dani,  akkor  azt  kell  állítanom, 
hogy  nem  kapunk  támogatást, 
aminek  bizonyára  az  az  oka, 

hogy  a  hajóosztály  az  1992es 
barcelonai olimpia után kikerült 
az  olimpia  mûsoráról,  s  azóta 
sem  tudta  visszaverekedni ma
gát oda.

– S van rá esély?
–  Ahogy  telnek  az  évek  s 

múlnak  az  olimpiai  ciklusok, 
egyre kevesebb, ezt be kell  lát
ni.  Akkor,  amikor  ott  voltunk, 
nem  tudtunk  élni  a  lehetőség
gel, s visszajutni nagyon nehéz. 
Szinte sorban állnak a hajóosz
tályok.  Röviden  megfogalmaz
ható a lényeg: rosszul lobbizott 
a  szakág,  kevés  pénzt  szánt  a 
túlélésre, nem voltak jók a dip
lomáciai kapcsolatok, s máris a 
parton találtuk magunkat.

– De nem a párosuk, mert 
az, mint a gép, megy előre. Az 
aranyak mellett szerénykedik öt 
ezüst is. Azt hiszem, ez világre-
kord, mert nem volt vébé, ahol ne 
végeztek volna az élmezőnyben.
– Igyekszünk… A hollandizás, 

a versenyzés tényleg az életün
ket jelenti.

– Még akkor is, ha tudják, 
hogy nem lehetnek olimpiai baj-
nokok?
–  Ez  sosem  jut  az  eszünkbe, 

különösen  nem  verseny  köz
ben. Ott és akkor csak az a cél, 
hogy menni kell, nyerni kell.

– Húsz évnél régebben „ta-
láltak egymásra” Domokos 
Andrással, s bár nem edzenek 
minden nap, sok-sok időt tölte-
nek és töltöttek el együtt. Néha 
nincs elegük egymásból?
– Igyekszünk ésszel, értelem

mel megoldani a problémákat…
– Ki a főnök?
–  Papíron  én,  engem  nevez

nek kormányosnak, András pe
dig  a  legénység.  Gondolhatja, 
hogy  bő  két  évtized  után  nem 
főnökösködik  senki.  Mindent 
megbeszélünk.

– De azért valakinek meg kell 
hoznia a végső, az utolsó dön-
tést…
–  Az  én  vagyok,  mint  kor

mányos,  de  olyan  döntés  ez, 
amelyben  már  korábban  meg
egyeztünk,  s mindkettőnk  aka
ratával találkozik.

– András mit csinál civilben?
–  A lehető  legtávolabb  van  a 

víztől.  Pilóta,  kapitány,  a Wizz 
Airnél.

– Akkor nincs baj, ott főnökös-
ködhet, amennyit csak akar… 
Meséljen a világbajnokságról, 
mert azt biztosan örök élmény-
ként élte meg.
–  Szakmailag  annyit,  hogy  a 

szél kiváló volt, így a hullámok 
is, feltéve, ha nem kavarták vol
na  összevissza  azokat  a  hajók 
meg a kompok, vagyis az összes 
létező vízi jármû.

– Azt hinné az ember, hogy 
egy vébé előnyt élvez a teherszál-
lító hajókkal szemben.

 Sydney-ben is az aranyéremig vitorlázott Majthényi Szabolcs

Megvan a tizenegyedik vébé-cím!
Mint rendesen, az idén is a Majthényi Szabolcs–Domokos András repülõ hollandi 
páros nyerte meg a magyar sportnak az új év elsõ világbajnoki elsõségét. A ver-
senyt Ausztráliában, Sydney-ben rendezték, ahol a 47 rajthoz állt egység közül 
a magyar kettõs végzett az élen, s nyerte meg immáron 11. aranyérmét, hosszú 
pályafutása során. 

– Jó lenne, erről azonban szó 
sincs.  A hatalmas  monstrumok 
mennek,  mi  meg,  szegény  vi
torlázók,  ott  billegünk,  egyen
súlyozunk közöttük.

– Tavaly bálnáról mesélt, 
most kompokról. Lehet, hogy 
nem is olyan nyugis szakma ez 
a vitorlázás…
–  Nem,  ez  igaz.  Ezzel  szem

ben  csodás  sport,  megunhatat
lan  elfoglaltság,  amit  csak  ott, 
a  hullámok  hátán  élvezhet  az 
ember.

– Feltéve, ha nem fut össze 
egy cápával, ami nem ritkaság 
arrafelé.
–  Figyeltünk  is  nagyon,  ne

hogy  belepottyanjunk  a  vízbe, 
mert  az  nem  biztos,  hogy  jót 
jelentett volna…

– A hírekben arról volt szó, 
hogy százszázalékos teljesít-
ménnyel nyerték meg a vébét.

–  A hír  igaz,  mert  a  két  leg
gyengébb  futamot  „eldobhat
tuk”,  azt nem számították be a 
végeredménybe. Mivel  a  kilenc 
futamból  hetet  megnyertünk, 
kettőt meg eldobhattunk, csak a 
győztes vitorlázásaink számítot
tak be  a  végeredménybe. Nagy 
fölénnyel  nyertünk,  de  aminek 
legalább  annyira  örültünk,  az 
az, hogy rajtunk kívül volt még 
három magyar egység,  amelyik 
közül az egyik hetedik, a másik 
kilencedik,  a  harmadik  pedig 
18. lett.

– Ezek szerint nem beszélhe-
tünk arról, hogy „halódik” a 
hajóosztály…
–  Akár  halódik,  akár  nem, 

mi megyünk, vitorlázunk, ez az 
életünk.

– Meg nyernek, vég nélkül.
– Mert a győzelem, a siker  is 

az életünk…  Róth Ferenc

sport

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
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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

AD

ÁLLÁS

Nagytétényi úti munkahelyre 
mûtrágyagyárba, karbantartó munka-
körbe, gyakorlott munkatársat keresünk. 
Targoncavezetõi engedély, erkölcsi bizo-
nyítvány és leinformálhatóság feltétel. 
Vegyipari tapasztalat, esztergályos és 
hegesztõ vizsga elõnyt jelent. Érdeklõdni 
munkanapokon a 207-3109-es telefon-
számon.

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@t-online.hu

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

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

A törökbálinti Auchan varrodába szak-
képzett varrónõt felveszek. T:06 30 498 
0336

Szakképzett varrónõ bedolgozást vál-
lal. Szállítást megoldom. T:06 70 665 
9072

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

ÁLLÁST KERES

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

ÁLLATORVOS

AUTÓ

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

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS





















DUGULÁSELHÁRÍTÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül 
garanciával! VÍZSZERELÉS, csatornaépítés, 
profi szerszámokkal kedvezõ áron. Dugó-
Szer-Víz Kft. 06-30-543-2227 NON-STOP

ELADÓ-KIADÓ

Kiadó 50 és 100 m²-es lakás, bútoro-
zottan. Eladó 130 m²-es alápincézett ház. 
T:06 30 964 9246

ÉLETJÁRADÉK

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

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 feletti 
brilliánst is keresünk. Üzletünk: Bp. V. 
Bajcsy-Zsilinszky út 24. 0630 332 7442

KIMAGASLÓ ÁRON VÁSÁROLUNK 
ezüst cukordobozokat, gyertyatartókat, 
ipari ezüstöt, brilles ékszereket, aranyat: 
06309448539 szondigaleria@freemail.
hu József krt.15

FODRÁSZ

AKCIÓ! NÕI rövid hajvágás 3000 Ft 
helyett 2300 Ft. Érd, Budai út 6. alatt 
lévõ ÉVA fodrásznál. 2015. február 28-ig! 
T:06-70-247-6250

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GUMISZERVIZ















GYÜMÖLCSLÉ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

ÉVKEZDÉS, 2-3M kedvezménnyel, 
ÜRÖMÖN, CSILLAGFÜRDÕ mellett ,800 
m2 ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÓK 19,9 M 
-tól uromrokahegy.hu +36303317820 
www.ingatlan.com/20595810

Eladó 68nm-es 3 nagy szobás, vilá-
gos, 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. Eladjuk-meg-
keressük ingatlanát! 06-20-350-0112 
kosztolanyi@gdn-ingatlan.hu

Érdligeten csendes utcában, jó 
közlekedés lehetõséggel 230 N-öles 
összközmûves telken 56 m² családi ház 
eladó. Iár:16,8 M Ft. T:06-31-332-3647

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

INGATLANT KERES

1 millió forintért 20-25 nm-es 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 örök-
lakást venne. Várhatok a beköltözéssel, 
ha szükséges. 06/30-4421791

Befektetésként, lakottan, beköl-
tözés nélkül, idõs személytõl, holtig 
tartó haszonélvezet alapításával buda-
pesti lakóingatlant vásárolnék. Tel.:30 
3301044

















KÉMÉNYBÉLELÉS

Kéménybélelés, szerelt kémény építés, 
turbós kazánok bélelése. Kéményépítés, 
ügyintézéssel. Tel.: 0630-333-0447

KERT

Szakképzett kertész vállal metszést, 
permetezést, ásást, rotációs kapálást, 
fakivágást szállítással, egész éves kert-
fenntartást. T:06 20 252 3937

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

KIADÓ

Érdligeten családi házban 1 fõnek 
önálló lakrész kiadó 25 E Ft+rezsi. T:06-
30-986-2902; 15 óra után.

Érdligeten kis szoba konyha egy sze-
mély részére kiadó. 35 E Ft rezsivel. T:23 
375 585

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS 
profi rakodókkal, igény szerint raktáro-
zással. Vidékre és külföldre egyaránt! 
Ingyenes árajánlatért hívjon akár most: 
06-30/52-98-244

KÖNYVELÉS

Cégek könyvelését vállalom. SZJA-, 
ÁFA-bevallások, beszámolók készítése. 
Hívjon bizalommal. T:06 70 501 8801

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS















MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Angol magánórák gyakorlott tanár-
tól, sok beszéddel és nyelvtannal, 
bármely napszakban, otthonában is! 
Állásinterjúra, prezentációra, vizsgára 
felkészítés akár egyszeri alakalommal.
T:06-20-9255-288

Angol, francia érettségire, nyelvvizs-
gára felkészítést vállalok. T:06 30 963 
1634

Német nyelvtanár fejlesztést, nyelv-
vizsgára felkészítést vállal. T:06 20 327 
4614

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

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-
8909

RÉGISÉG

KIMAGASLÓ ÁRON vásárolunk hagya-
tékot, antik bútorokat, festményeket, régi 
márkás órákat, Herendi és körpecsé-
tes Zsolnai tárgyakat! 06-30/944-8539 
József krt.15

ROBOGÓ

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

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS

















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

Felsõruházat és lakástextil készítés, 
javítás rövid határidõvel. T:06 70 272 
5782

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

TÛZIFA

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: 
csap,szifon,wc-tartály,radiátor,elzáró 
csere javítás.Vízóra csere beszerelés 
mosó és mosogatógép bekötés 06 70 
642 75 26

DUGULÁSELHÁRITÁS, VIZSZERELÉS 
VERHETETLEN ÁRON! Ne keressen 
tovább! Gyors kiszállás, garancia, évti-
zedes tapasztalat. Hivjon bizalommal, mi 
Önért vagyunk! 06209755528
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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Az érdi szurkolók egyik leg-
kedveltebb színhelye – az ÉRD 
Arénán kívül persze – a fehérvá-
ri Köfém Sportcsarnok. A nem 
túlzottan nagy távolság miatt 
ugyanis rendre komoly létszá-
mú szurkolótábor tart az érdiek-
kel, akik általában hangerőben 
is felülkerekednek a hazaiakon. 
Természetesen szükség is van a 
biztatásra, hiszen a Fehérvár KC 
és az ÉRD célja ugyanaz – helyet 
kapni a felsőházi rájátszásban. 
Ráadásul a két együttes immár 
harmadszor mérhette össze ere-
jét a szezonban, az érdi bajnoki-
ról egy ponttal távozott az FKC, 
ám a fehérvári kupacsatából az 
ÉRD jött ki győztesen, a Haladás 
ellen pedig a legjobb négy közé 
jutást is kiharcolhatja. 

Nem él túl nyugodt heteket 
Bakó Botond alakulata, amely 
az egész szezon során komoly 
sérüléshullámmal küzd, és a 
Dunaújváros elleni Fejér me-
gyei rangadón Kazai Anita is 
keresztszalag-szakadást szen-
vedett, ami minimum fél évig 
kényszeríti pályán kívülre. 
A hírek szerint Isitate Majuko 
már hetek óta sérüléssel játszik, 
ugyanis fáradásos törés van a 
lábában, így vélhetően Japánba 
kell majd utaznia gyógykezelés-
re. A megfogyatkozott létszám 
pedig arra ösztönözte a fehér-
vári klubvezetőket, hogy meg-
erősítsék a keretet, mégpedig a 
Váccal szerződést bontó Marija 
Shteriova lett a kiválasztott. Kis 
híján a távozó oldalra is került 
név, Kiss Évát ugyanis állítólag 
a Győri Audi ETO KC csábította, 
de a válogatott kapus végül nem 
hagyja el a Királyok Városát. 

Másik hírrel is szolgált a 
 meccs előtt Balássi Imre, az 
FKC elnöke, amely igazán ütős 
hír volt, ugyanis azt újságolta 

el, hogy a meccset óvás alatt 
játsszák. A fehérváriak, mint ki-
derült, Kovács Anna szereplését 
vitatják, akit a Debrecen elleni 
bajnokin ütés miatt azonnali 
piros lappal kiállítottak, ami 
egymeccses eltiltást vont maga 
után. Csakhogy az érdiek felleb-
beztek a döntés ellen, ami állí-
tásuk szerint halasztó hatállyal 
bírt, így nevezhették az igen-
csak fontos találkozóra. Kovács 
Annát pedig a legkevésbé sem 
zavarták a külső tényezők, az 
első vendégtámadásból meg is 
szerezte a vezetést. Egyébként 
meg Szabó Edina együtteséből 
az Európa-bajnoki szünet utá-
ni meccsek mindegyikén kima-
gaslott Schatzl Nadine, Klivinyi 
Kinga és Kovács Anna is, nem 
véletlen, hogy ezúttal is kiváló-
an kezdtek. Az első percek ko-
moly rohanást hoztak és meg-
lepően sok gólt, a párbajban 
pedig rendre az ÉRD járt elő-
rébb. Sőt, 3-3 után megléptek a 
vendégek, akiknek többször is 
lehetőségük nyílt gyorsan be-
fejezni a támadásokat. Schatzl 
Nadine lerohanásból és szélről 
sem hibázott, így hirtelen már 
négygólos hátrányban találta 
magát a Fehérvár. Az előnyt 
azonban leginkább az érdi bel-
ső védők roppant hatékony és 
kiváló munkája alapozta meg, a 
hazaiak egyszerûen képtelenek 
voltak könnyû gólt szerezni, 
vagy egyáltalán ziccerig kiját-
szott lehetőségeket kialakítani. 
Az Európa-bajnokságon jó telje-
sítményt nyújtó Mayer Szabina 
eltûnt a falban, a szélsőknek 
momentumaik is alig akadtak, 
egyedül Tilinger Tamara próbált 
lépést tartani a kiváló érdi tel-
jesítményekkel. Az első félidő 
utolsó tíz percének kezdetén 
kerültek először bajba az érdi-

ek, az elpuskázott támadások-
ra válaszul kettőre zárkózott a 
Fehérvár. A komoly munkával 
lefaragott különbség azonban 
pár másodpercen belül ismét 
visszaállt, majd növekedett, 
természetesen ismét Schatzl 
Nadine-nak köszönhetően. Az 
ÉRD még azt is elbírta, hogy 
a magyar bajnokság harmadik 
legeredményesebb külföldi já-
tékosa, Katarina Krpezs csupán 
a 30. percben legyen először 
eredményes. Tovább fokozta a 
hazaiak problémáit, hogy az új 
szerzemény Marija Shteriova is 
fájdalmas arccal maradt a föl-
dön, le kellett támogatni a pá-
lyáról és ez még akkor sem volt 
jó üzlet, ha ezzel kiharcolt egy 
büntetőt. 

A megszerzett előnnyel a 
fordulás után elkezdhetett sá-
fárkodni az ÉRD, sőt, növelni 
is tudta a differenciát. Mayer 
Szabina kevés lehetőségével 
sem tudott élni, ebben persze 
hatalmas szerepe volt Janurik 
Kigának is. Szara Vukcsevics 

látványos gólja csak tovább 
növelte az elszántságot pályán 
és lelátón egyaránt, de a leg-
nagyobb örömet mégiscsak 
az eredményjelző okozhatta a 
vendégeknek. Az ugyanis nem 
hazudott, és kezdett lassan ki-
ütésre emlékeztetni a találkozó, 
a fehérváriaknak hosszú percek 
kellettek, mire egyről a kettőre 
jutottak, míg az ÉRD folyamato-
san zárta le sikeresen a támadá-
sokat. Janurik Kinga parádéjába 
még a félpályánál való kalan-
dozása is beletartozott, 20-11-
nél már a számoláshoz is közel 
voltak a vendégek. A Fehérvár 
elkerülte a szégyent, még utol-
jára összeszedte minden erejét, 
és megpróbálta kozmetikázni, 
szorossá tenni az eredményt, 
Tilinger Tamara pedig ebben is 
vezér volt. A húszgólos határ-
nál megtorpanó érdiek aztán kis 
híján hétperces eredménytelen-
ségi periódust zártak le Kovács 
Anna jóvoltából. A vendégeknek 
pedig az utolsó tíz percben már 
nem volt okuk az izgalomra, 
hiába termelte továbbra is seré-
nyen a gólokat a meccs legered-
ményesebbje, Tilinger Tamara, 
ez már csak szépségtapasz volt. 
Az ÉRD egy hét leforgása alatt 
megmutatta, mennyire tud 
küzdeni, valamint azt is, hogy 
egyik legnagyobb riválisa ellen 
is képes végtelenül simán nyer-
ni. A Fehérvár utolsó esélye a 
zöld asztalnál lehet, óvásuknak 
három munkanapon belül kell 
megérkeznie a szövetséghez, 
az viszont elkönyvelhető, hogy 
a pályán a Dunaújváros és az 
ÉRD ellen is egyaránt, símán 
kudarcot vallott. Szabó Edina 
együttese így pedig már pont-
előnnyel áll a negyedik helyen, 
hatmeccses győzelmi sorozatát 
tovább folytathatja – a pályán. 

Fehérvár KC – ÉRD  
20-25 (9-14)
Székesfehérvár, Köfém 
Sportcsarnok, 800 néző
Játékvezetők: B. Pech Katalin, 

Fehérvár KC - ÉRD 20-25 (9-14)

A pályán nem sikerült, zöld asztalnál is próbálkozik a Fehérvár
Vágvölgyi Mária
FKC: Kiss Éva, Natasa Szavko 
(kapusok), Májer Krisztina, 
Hrabovszky Helga, Tanabe 
Juki 3, Csáki Viktória 2, 
Tilinger Tamara 11 (6), 
Horváth Bernadett 2, Tanja 
Bogoszavljevics 1, Becséri 
Kitti, Hajduch Csenge, Isitate 
Majuko, Mayer Szabina 1, 
Emberovics Míra, Marija 
Shteriova
Vezetőedző: Bakó Botond
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 8, Kovács Anna 4, 
Szara Vukcsevics 3, Szekeres 
Klára, Kisfaludy Anett 1, 
Klivinyi Kinga 5, Pálos-Bognár 
Barbara 2, Mariama Signate, 
Jekatyerina Kosztjukova, 
Katarina Krpezs 2, Takács Kitti, 
Mester Nóra, Nick Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 6/6, ill. 2/0
Kiállítások: 6, ill. 6 perc

További eredmények
A 11. forduló elhalasztott  
mérkőzése:
Győri Audi ETO KC – FTC-Rail 
Cargo Hungaria 31-26 (14-10)
A 16. forduló  
további mérkőzései:
DVSC-TVP-Aquaticum – FTC-
Rail Cargo Hungaria  
21-42 (11-22)
Mosonmagyaróvári KC SE - 
Győri Audi ETO KC  
21-28 (10-15)
Ipress Center-Vác – 
Dunaújváros Kohász KA  
23-23 (16-9)
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– MTK Budapest 40-24 (20-10)
Szeged KKSE - Eubility Group 
Békéscsabai ENK SE  
26-27 (14-14)

A 17. fordulóban az ÉRD ven-
dége az Ipress Center-Vác együt-
tese lesz. A mérkőzést január 
31-én, 18 órától rendezik az ÉRD 
Arénában.  Szarka András

Klivinyi Kinga ötször volt eredményes – õ az ÉRD leggólerõsebb játékosa ebben a szezonban

Schatzl Nadine 2015-ös formája alapján nem kétséges, hogy jelenleg a leg-
jobb magyar balszélsõ

Az Érdi Batthyány Sportiskolai
Általános Iskola 

idén is megrendezi a

SZÜLŐK – NEVELŐK BÁLJÁT,
amelyre 

szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Időpont:
2015. február 13-án 19.00 órakor 

Helyszín:
Érd, Fácán köz 1.

23/365-785

Program:
18.30 Érkezés, üdvözlőital
19.00  Rozgonyi János igazgató úr 

báli megnyitója
19.15  nyitótánc: Palotás
 – Masters SE,
 – Érdi Tánc SE,
 – Érdi Torna Club műsora
20.30  Vacsora
23.45  Tombola

Fellép: a Batthyány Brothers
Zene: Hangulat Express

Érdeklődni a 23-365-785-ös telefonszámon lehet 
Asztalfoglalás: február 9-ig

AJTÓ-ABLAK

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

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

www.diadaliv2001.hu

- az ország legnagyobb gyártóitól - 7 év garanciával

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


