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Építkezések
Akadálymentesített, felszerelt épületbe költözhet a Gyermekjóléti Központ.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

A város kiváló diákjai

Nemzetiségi óvoda

Sorozat

Tizenkilenc napirendi ponttal tartotta meg idei
elsõ ülését Érd közgyûlése.

Téli felkészülés
Január utolsó hetében annyi esõ (és hó) hullott, mint máskor egy januárban összesen.

Drogmegelõzés
Fõleg a fiataloknál nõ a kábítószer-fogyasztás – hangzott el a szülői értekezleten.

Dallal, tánccal mulattak

Idén harmincöt tanuló vehette át a Polgárok Háza dísztermében az Érd Kiváló
Diákja Emlékérmet. Ebben a kitüntetésben azok az érdi iskolások részesülhetnek, akik a 2013/2014-es tanévben kiváló sikereket értek el a korosztályuknak
megfelelõ, rangos megyei, országos, illetve nemzetközi tanulmányi és mûvészeti
versenyeken. Érd város közgyûlése tavaly úgy módosította az ide vonatkozó rendeletét, hogy ez az elismerés azoknak a diákoknak is adományozható, akik általános
iskolai tanulmányaik során 8 tanéven keresztül, illetve középiskolai tanulmányaik
ideje alatt valamennyi tanévben kitûnõ tanulmányi eredményt értek el.  8. oldal

Báloztak a birkózók

Körülbelül másfél évtizede tartják meg hagyományõrzõ
báljukat az érdi svábok. A német nemzetiségi önkormányzat és a Rosenbrücke Énekkar szervezte rendezvényre idén január 31-én került sor, a Finta rendezvényházban. Több mint 250 vendég érkezett, akik házi
finomságokkal pakolták tele az asztalokat. A jó hangulatról a Lohr Kapelle zenekar, illetve a Rosenbrücke
Énekkar, a Marianum iskola kis táncosai és a Lochberg
Regionális Tánccsoport gondoskodott.
9. oldal

Immáron harmincadik alkalommal rendezték meg január
24-én az Érdi Birkózóbált, amely iránt az idén is hatalmas
volt az érdeklõdés: háromszáznál többen népesítették
be a Finta József Rendezvénytermet, s múlatták kitûnõ
hangulatban az idõt, egészen hajnalig. 
13. oldal

HZHPOEPTLPEOBLJEðTT[«MFJLSðM
Anna nénit saját otthonában rabolták ki. KataMJO PMZBO JEðT I¥MHZ  BLJ NJOEJH LOZFT WPMU
¥OMM¢THSB EFUMFOU¥CCT[¥SJTFMFTFUUBKFHFT
MQDTðL¥O  HZ JOLCC OFN IBHZKB FM B MBLTU
+OPT CDTJ MUTB SPNMTB NJBUU LOZT[FS«M B
OHZGBML¥[&NCFSJTPSTPL T[«MðJTPSTPLF[FL
4PLBO T[FSFUOL CJ[UPOTHCBO  K¢ LF[FLCFO 
NFHGFMFMð L¥SOZF[FUCFO UVEOJ JEðT T[«MFJLFU 
F[SU FHZSF U¥CCFO WMBT[UKL B[ JEðTPUUIPOPLBU
"[ PMZBO JOU[NOZFL  NJOU B[ 0MBKH 0UUIPOPL
NBNSJOLCCT[MMPESBIBTPOMUBOBL TFOOFL
NFHGFMFMð NJOðTHô T[PMHMUBUTPLBU LOMOBL 
FMSIFUð SPO ¿ NBHZBS[[B ES 4[JSNBJ 7JLUPS
GðJHB[HBU¢IFMZFUUFT JEðT«HZJT[BLSUð IPHZNJ
SUMFUUFLJMZFOOQT[FSôFLB[JEðTPUUIPOPL
}WFOUFU¥CCT[[BOL¥MU¥[OFLCFB[0MBKH0UU
IPOPL WBMBNFMZJLCF  BNFMZ HZ B[ FHZJL MFHJTNFSUFCC T MFHOBHZPCC JEðTPUUIPOGFOOUBSU¢W
WMU %S 4[JSNBJ 7JLUPS T[FSJOU B IP[[UBSUP[¢L
T[FNMMFUFQP[JUWJSOZCBWMUP[PUUNBNSOZVHPEUMFMLJJTNFSFUUFMUNPHBUKLJEðTT[«MFJLFU IB
B[PLPUUIPOCBBLBSOBLL¥MU¥[OJ NJWFMF[FLCFOB[
JEðTPUUIPOPLCBOB[MFUJOLCCFHZÆMFUIPTT[JH
UBSU¢ «E«MTSFÄ IBTPOMU "[ 0MBKH 0UUIPOPL

OQT[FSôTHF BOOBL JT L¥T[¥OIFUð  IPHZ NJOEFOJHOZULJUVEOBLFMHUFOJNJOEFOGMFQO[USDIP[ BMFHL«M¥OC¥[ðCCFHT[TH«HZJMMBQPU©
MBL¢IP[  B MFHWMUP[BUPTBCC L¥[¥TTHJ JHOZIF[
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B[SEFLMðEðLFU K¥KKFOFLFM O[[FOFLL¥S«MT[FNMZFTFOJTOMVOL(Zð[ðEKFOFLNFHTBKUT[FN«LLFM NJMZFOMFUWSJEðTT[«MFJLSFÅJOWJUM
NJOEFOLJU ES 4[JSNBJ 7JLUPS " KFMFOULF[TFLFU
B     UFMFGPOT[NPO  WBHZ B[
VHZGFMT[PMHBMBU!PMBKBHPUUIPOPLIV FNBJM DNFO
WSKL5PWCCJJOGPSNDJ¢BXXXPMBKBHPUUIPOPLIV
honlapon.
S

A Vác elleni gyõzelemért
járó két pont gond nélkül
került az ÉRD zsákjába,
hetedikként a sorban, ami
a narancssárgák történetének leghosszabb sikerszériája NB I‑es múltjuk
során. 
16. oldal

Tanácsok a rendõrségtõl
A jégen tartózkodás szabályainak megszegése miatt
a rendõr, a közterület-felügyelõ, a halászati õr és a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézõje helyszíni bírságot szabhat ki (5 000
– 50 000 Ft-ig terjedhet). Az ilyen szabályszegést
elkövetõt figyelmeztethetik is, de vele szemben szabálysértési feljelentést is tehetnek.
5. oldal
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Akadálymentesített, felszerelt épületbe költözhet a Gyermekjóléti Központ

Csökkennek a menzaárak,
a minõség ismét a decemberi

A szerző felvételei

A decemberi árra csökkentek február elsejétõl a közétkeztetés díjai. A közgyûlés
erre irányuló döntésének hátterérõl Bács István beszélt múlt szerdai sajtótájékoztatóján. Az alpolgármester arról is beszámolt, hogy tavasszal megkezdõdhet a
Gyermekjóléti Központ új ingatlanának építkezése; százmillió forintot különített el a
város arra, hogy akadálymentes, megfelelõen berendezett épületbe költözhessen a
központ 2015 novemberében.

Hamarosan indulhat a Gyermekjóléti Központ új épületének átalakítása - felül a jelenlegi állapot, alul a látványterv

Februártól a decemberi áron és minõségben étkezhetnek a gyerekek a
közintézményekben
Február elsejétől a tavaly decemberi étkezési díjakat fizetjük a közintézményekben, a
közgyûlés január 29-i döntése
alapján. Ennek hátteréről Bács
István alpolgármester beszélt
egy nappal korábban, szerdai
sajtótájékoztatóján, emlékeztetve arra is: változott a menzákon
felszolgált ételek elkészítését,
tápanyagtartalmát szabályozó
rendelet.
– Novemberi közgyûlésünkön
úgy döntöttünk, hogy az akkor hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően 2015.
január elsejétől az államilag
meghatározott norma szintjére emeljük Érden a térítési
díjakat. A nyersanyagnormák

emelésével nemcsak az árak
nőttek, hanem a minőség is,
ugyanakkor tisztában voltunk
vele, hogy az áremelés egyes
esetben igen magas. Tavaly
december 29-én egy miniszteri
rendelet született, miszerint a
nyersanyagnormákra vonatkozó előírások csak szeptember
1-jétől lesznek érvényesek (és
nem januártól). Ekkor már nem
tudtunk közgyûlést összehívni,
és a magasabb térítési díj lépett életbe, igaz, jobb minőségû
ételt is kaptak a közétkeztetésben részt vevők. A január
29-i közgyûlés február elsejétől
ismét a december 31-én hatályos napi nyersanyagköltséget
helyezi hatályba augusztus

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!

31-ig, majd szeptember elsejétől, összhangban a miniszteri
rendelettel, a megemelt árak
lesznek érvényesek – hangsúlyozta Bács István, hozzátéve:
februártól szeptemberig a tavalyi nyersanyagnorma alapján
készíti a közétkeztető az ebédeket, tízóraikat, uzsonnákat.
A napi
nyersanyagköltség
emelkedése egyébként leginkább a felső tagozatos diákokat
érintette januárban: nettó 377,68
forint helyett nettó 518,10 forintot kellett fizetniük a szülőknek a napi háromszori étkezés
esetén, míg az óvodákban nettó
70, az iskolák alsó tagozataiban
pedig nettó 78 forintos volt az áremelkedés. Legkevésbé a bölcsődés gyerekeket érintette a változás: nekik kevesebb, mint négy
forinttal drágult az étkezés, a
középiskolásoknak viszont nettó
53 forinttal többe került naponta
az ebédjük januárban.
Bács István kérdésünkre elmondta: a januári étkezést a magasabb áron számlázzák majd
ki, a februárit pedig a decemberi
szerint.

Az alpolgármester elmondta
azt is: a közétkeztetés díjához
az önkormányzat is hozzájárul,
körülbelül évi 120-130 millió forinttal. Azokon a településeken,
ahol az önkormányzat nagyobb
mértékben hozzá tud járulni a
közétkeztetéshez, kevesebbet fizetnek a szülők, másutt pedig
többet. A kormány egyébként azt
tervezi, hogy kibővíti az ingyenes
étkezésben részesülő gyermekek
körét – tette hozzá Bács István.
Az alpolgármester beszámolt arról is, hogy jövő novemberben új épületbe költözhet
a Gyermekjóléti Központ; a
Bethlen u. 33. szám alatt létesítendő intézmény célokmányát a sajtótájékoztatót követő
napon fogadta el a közgyûlés.
A kivitelezés várhatóan márciusban elindulhat, és novemberben
be is költözhetnek az átépített,
felújított ingatlanba.
– A jelenlegi épülettel kapcsolatban egy 2012‑es minisztériumi ellenőrzés annyi hiányosságot tárt fel, hogy záros határidőn
belül megoldást kellett találnunk, különben bezárták volna
az intézményt. 2013-ban határozott a közgyûlés arról, hogy a
Gyermekjóléti Központ új épületbe költözzön, és 2014-ben elkészültek a tervek is. A jogerős
építési engedély is megvan, és
februárban megkezdődhet a
közbeszerzés, majd az építkezés
is – tájékoztatott Bács István.
Mint mondta, az épületben
ügyfélforgalmi irodákat, interjúszobákat, szociális gondozóhelyiséget, pihenőszobákat alakítanak ki.
– Különös gondot fordítunk
az akadálymentesítésre és a
közterület rendbetételére is. Az
építkezésre, valamint a szükséges eszközök beszerzésére százmillió forintot különítettünk el
– fûzte hozzá Bács István, aki
elmondta azt is: szeretnének
plusz parkolóhelyeket létrehozni a szemközti orvosi rendelő
mellett; ezeket a parkolóhelyeket használhatnák a központba
érkezők is.
– A városvezetés százmilliós
keretösszeget különít el az építkezésre; ebben nemcsak a kivitelezés költségei vannak benne,
hanem az eszközök és a közterület rendezése is – mondta az
alpolgármester.
Az új Gyermekjóléti Közpon
tot akadálymentesítettre tervezik, helyet kapnak majd benne
interjúszobák, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges kislakás,
a kertben pedig játszótér várja
majd a gyerekeket. Ami a régi
épületet illeti, raktározásra, interjúzásra még használható lesz,
és a helyhiánnyal küzdő szociális intézmények ilyen módon
tudják majd hasznosítani.

Ádám Katalin

Fontos telefonszámok

A polgármester fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelentkezés 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.

A képviselôk fogadóórája:
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 1718 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 alapján 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 fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján minden hónap harmadik 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

Mentők
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Tűzoltóság
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Rendőrség
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Érdi Polgárőrség

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

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:

Érdi Rendőrkapitányság

06-23/365-007

Közterület-felügyelet

06-80/204-571

DR. ARADSZKI ANDRÁS
országgyűlési képviselő

Közvílágítási hibabejelentés

06-40/201-023

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

06-23/365-132

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

Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
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Tizenkilenc napirendi ponttal tartotta meg idei elsõ ülését Érd közgyûlése

Német nemzetiségi óvoda lesz
A közgyûlés elfogadta a Bethlen Gábor utcai épület,
valamint a Riminyáki úti óvoda felújítására vonatkozó célokmányt, így még ebben az évben új, tágas
otthont kap a Gyermekjóléti Központ, és német nemzetiségi óvoda nyitja meg kapuit a felújításra kerülõ
Riminyáki úti, korábban is óvodaként mûködõ ingatlanban. Egyebek között errõl is döntött az önkormányzat közgyûlése az idei elsõ, január 29-én megtartott
tanácskozásán.
A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, valamint a
nem képviselő bizottsági tagok
és nemzetiségi önkormányzati
képviselők elégedettségét illető
minőségbiztosítási rendszerhez
kapcsolódó felmérésről szóló
tájékoztatást követően az érdi
közgyûlés rátért a Csornainé
Romhányi Judit (Együtt) képviselő által benyújtott indítvány
tárgyalására. (Arról, hogy az
érdi önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságára vonatkozó előterjesztést a hosszas
vitát követően végül milyen
érvek mentén utasította el a
közgyûlés többsége, külön írásunkban, a következő oldalon
olvashatnak.)
Az év végi kiadások és bevételek átvezetése okán volt szükség a tavalyi költségvetési rendelet újabb módosítására, amit
a plénum elfogadott, majd azt
a javaslatot is támogatta, hogy
Érd azon területein, ahol már
be lett vezetve a házhoz menő
szelektív hulladékgyûjtés, az
érintetteknek lehetőségük lesz
arra, hogy az eddig a háztartási
vegyes hulladék gyûjtésére nem
használt és azzal nem szennyezett szabvány edénybe gyûjtsék
és ebben tegyék ki elszállításra
a szelektív hulladékot. Ennek
azonban az a feltétele, hogy a
kukán el kell majd helyezni az
ÉTH érvényesítő matricáját.
A továbbiakban az önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló korábbi
rendeletének módosításáról tárgyalt a közgyûlés, amit elsősorban a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek juttatásairól
és támogatásairól szóló rendeletének módosítása, illetve a
Polgármesteri Hivatal álláshelyszámának meghatározása miatt
volt szükséges megváltoztatni.
Ehhez a napirendi ponthoz a
baloldali pártok háromtagú tagú frakciója is benyújtott egy
módosítási javaslatot, amely az
SZMSZ-t a közgyûlés rendkívüli összehívásával kapcsolatban
terjesztett elő a változtatást.
Javaslatukkal azt szerették volna elérni, hogy a polgármesternek a közgyûlés rendkívüli
ülését akkor is kötelessége legyen összehívni, ha ezt bármely
képviselőcsoport (politikai frakció) vagy legalább három települési képviselő indítványozza.
A jelenleg hatályos önkormányzati törvénynek megfelelően a
közgyûlés 25 százaléka, azaz
legalább öt képviselő kezdeményezheti a polgármesternél a
rendkívüli tanácskozás összehívását. Havasi Márta (DK) képviselő kifejtette: a jelenlegi szabályozás módosításának szükségessége akkor fogalmazódott
meg bennük, amikor decemberben az új autópályadíjak bevezetése kapcsán előbb Csőzik
László, majd a baloldali demokratikus pártok frakciója is azzal
a javaslattal fordult T. Mészáros
András polgármesterhez, hogy
az érdi önkormányzat az új
útdíjrendszerrel kapcsolatban
hívjon össze ebben a tárgyban

egy rendkívüli közgyûlést. Nem
jártak sikerrel, mert a polgármester az önkormányzati törvény és a hatályos SZMSZ alapján az indítványt elutasította.
Havasi Márta kiemelte, mivel
az önkormányzati választáson
a baloldali pártok a szavazatok 25 százalékát kapták, és
önálló frakciót is alakíthattak a
közgyûlésben, így nemcsak ők,
mint politikusok, de választóik
is joggal elvárják, hogy korlátozásmentesen gyakorolhassák a képviselői jogaikat. Azt
is mondta, az önkormányzati
törvény azt nem írja elő, hogy
az önkormányzatok nem alkothatnak valamelyest eltérő,
akár „enyhébb” szabályozást a
testület rendkívüli összehívását
illetően, hiszen ez semmilyen
kockázatot nem jelent a többség számára. Sőt, lehetne ez az
egyértelmû többséggel bíró képviselők részéről akár szimbolikus jellegû gesztus, elegáns és
nagyvonalú döntés is, amellyel
a kisebbségi jogok is beépülnek
a helyi SZMSZ-be – érvelt a képviselő asszony. Csőzik László
(20-30 Egyesület) megfontolásra érdemesnek ítélte a javaslatot, nem látva semmi akadályát
annak, hogy végül is a politikai többség miért ne tehetné
meg ezt a gesztust az ellenzék
irányában. Szûcs Gábor is támogatta a módosító indítványt,
majd hozzátette, szerinte a 18nak nem öt, hanem inkább négy
a 25 százaléka… Minderre T.
Mészáros András polgármester
kifejtette: folytathatnak hosszas
vitát a számokon és arányokon,
de felesleges, mert ebben a kérdésben maga a törvény a tiszta
beszéd, amely egyértelmû választ ad arra, hogy ki „kényszerítheti” a polgármestert (akinek
törvényadta joga a képviselőtestület ülésének összehívása) arra, hogy rendkívüli ülést
hívjon össze. Lehet kisebbségi
jogokra is hivatkozni, de eb-

T. Mészáros András polgármester
szavazásra bocsátotta a sürgõs
elõterjesztéssel kiegészült napirendet
ben az esetben Pulai Edina a
Jobbik, és Csőzik László a 20-30
Egyesület képviseletében éppen
olyan kisebbség, mint a baloldali frakció tagjai, így nem szeretne köztük különbséget tenni,
ezért is ragaszkodik a törvény
által előírtakhoz. A módosítási
javaslatot végül 10 nem, 6 igen
és egy tartózkodás mellett a
közgyûlés elvetette, majd elfogadta az SZMSZ rendelet módosításának azt a részét, ami a
Polgármesteri Hivatal álláshely-

A szerző felvételei

a Riminyáki úti épületben

A felkészülés percei a képviselõk számára olykor egy kis beszélgetéssel
vagy az elõterjesztések átolvasásával telnek el
számának meghatározására és
köztisztviselőinek juttatására
vonatkozott.
Mivel jogszabályi változások
miatt a közétkeztetésre vonatkozó egyes szigorításokat csak
szeptember 1-jétől kell alkalmazni, a közétkeztetési szolgáltatást nyújtó társaság által
javasolt, és időközben hatályba
lépett megemelt nyersanyagnormákat a rendelet módosításával a tavaly december 31‑ei
állapotra állítja vissza, így csak
szeptember 1-je után emelkednek a nyersanyagnormák
– így döntöttek a képviselők.
A kéményseprőipari közszolgáltatás díja ebben az évben a
lakosság részére nem változik,
de a rendeletmódosítási javaslat
kisebb mértékû díjemelést jelent
a vállalkozásoknak és cégeknek, amit a közgyûlés 13 igen,
1 nem és 3 tartózkodás mellett
támogatott. Ugyancsak többségi
döntéssel fogadták el az önkormányzat gazdasági társaságainak – Városfejlesztési Kft., Sport
Kft., Érdi Városi Televízió –, valamint a Városi Galéria 2015. évi
költségvetési terveit, valamint
az önkormányzati források biztosítására vonatkozó határozati
javaslatokat. A közgyûlés lezárta a Településszerkezeti Terv, és
Helyi Építési Szabályzat módosítása véleményezését, majd elfogadta a Bethlen Gábor utca 33.
szám alatti önkormányzati épület Gyermekjóléti Központtá történő alakításának célokmányát,
így ott hamarosan elkezdődhet
az az építkezés, amelynek köszönhetően még az idén méltó
helyre költözhet majd ez a szociális intézmény. A Riminyáki
úti óvoda épületének felújítására vonatkozó célokmányt is
támogatta a testület, amelynek eredményeként – a Német
Nemzetiségi Önkormányzat javaslatára – ezen a helyen egy
49 gyermeket befogadó, német
nemzetiségi óvoda nyitja majd
meg a kapuját.
Ezután a közgyûlés tagokat
delegált a Megyei Jogú Városok
Szövetségében mûködő állandó szakmai bizottságokba és az
Érdhő Kft. felügyelőbizottságába, majd éves beszámolókat fogadott el, köztük a Polgármesteri
Hivatal mûködéséről. Az elterjesztő Mecsériné dr. Szilágyi
Erzsébet jegyző szóban is kiegészítve a beszámolót, elmondta, három választást lebonyolító esztendő áll mögöttük, és
a hivatal munkatársai kiválóan
helytálltak, napi feladataikat
is maradéktalanul teljesítették.
A kormányhivatali ellenőrzés
során pedig nemhogy nem találtak kivetnivalót, de sok esetben
kiválónak minősítették a hivatal
több csoportjának munkáját.
Ezt a képviselők is megerősítették, akik szerint a Polgármesteri
Hivatal munkatársai udvariasak,

szolgálatkészek és pontosak a
feladataik teljesítése közben.
Sürgős előterjesztésként került a közgyûlés elé az a szándéknyilatkozat, amelyben Érd a
Magyar Kézilabda Szövetséggel
együtt 2019-ben ismét vállalja
az U19‑es férfi kézilabda-világbajnokság megrendezését.
A szándéknyilatkozatot egyhangúlag elfogadta a testület. Az
egyebekben a legtöbb képviselő
az Érdi Újság hiányos terjesztésére panaszkodott, ezért Simó
Károly alpolgármester azt kérte, írásban összegezzék, mely
utcákba nem vittek újságot, és
adják át Arató Zsolt sajtófőnöknek. Dr. Veres Judit kérésére
Simó Károly alpolgármester a
nagy nyilvánosság előtt is megerősítette: a Sparral megkötött
szerződés él, és minden ellenkező híresztelés ellenére meg
fog épülni Parkvárosban a tervezett nagyáruház, amelyben
2016 végére már biztosan vásárolhatnak is az érdiek.
A közgyûlés legközelebb február 12-én ül össze, amikor a
város 2015. évi költségvetést tárgyalják.
Bálint Edit
Úgy képzeltem, hogy a háború felejtette itt ezt a szálfatermetû embert, aki hibátlan szürke öltönyében rótta Érd utcáit. Látásból
ismertem, ám ő engem legfeljebb
lépteim, osonásaim, tétova nekiiramodásiam nyomán. Az én fantáziában sebesült tüzértiszt volt,
vagy utász, akit kötelességének
teljesítése közben érhetett a baj.
Az arca azonban olyan tiszta és
nyugodt volt, belőle olyan erő
és tartás sugárzott, ami szinte
kétségessé tette, hogy elvesztette szeme világát. Engem viszont
mindig elkapott az izgalom, ha
vele találkoztam, s színes fantáziám vad történeteket képzelt
köré. Előttem egy élő legenda
lépkedett, és az sem zavart,
hogy a történeteteket én találtam ki. A találkozások egyébként
rendszertelenek voltak, amiből
valószínûleg az következik,
hogy nem volt állandó útja az
én hősömnek, inkább kóstolgatta a várost. A fehér bot akkor
még nem mûanyag pálca volt,
a csontkeretes sötét szemüveg
pedig az elegancia netovábbját
jelentette a hiánygazdálkodás és
a még igencsak szegényes kínálatot nyújtó konszolidáció idején.
Érden persze soha nem voltak
nyílegyenesek az utcák, bár arra
gondolni sem mertem, hogy ez
még a török idők nyoma, amikor
ha valaki a településre érkezvén
egy éjszakára föl tudta verni sátrát, másnap reggel már övé volt a
telek, ami fölé a vászon feszült.
Sokkal inkább a muszlim világ
utáni telepítések, az újranépesítés idején osztott telkek aprózódása, a mezsgyéket újrahúzó
viták nyomán vált kiszámítha-
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A szerkesztõ jegyzete

Mikor jön a nyár?
Természetesen tudjuk, mindenki tudja, nincs még itt az
ideje, majd júniusban, júliusban, augusztusban lesz nyár –
mégis sóhajtozunk, olykor még
viccelődünk is, mint Móricz
Zsigmond téli időszakban íródott ismert elbeszélésének hőse. „István bátyám rettenetes
nagy oláh süvegével” jött, írta Móricz, megette az egész
sonkát, hozzá az aranysárga
kukoricakenyeret, évődött egy
keveset a gyerekekkel, majd
„megrázta magát, s kezébe vette a nagy, egyenes szárú botot,
mely piros volt és sima, igazi
bíróbot, s egyet dörmögve, egy
nagyot köpve elindult haza.”
Hanem István bátya szaporán
hangoztatott mondása, miszerint: „Február, hol a nyár?” – az
ott maradt a szegény, falusi
családnál, és ez a mondás nagyon tetszett a gyerekeknek!
„Ez aztán repülő szó lett köztünk, úgy megszerettük, hogy
még augusztusban is az volt a
csatakiáltásunk, hogy: február, hol a nyár?” – írja Móricz
Zsigmond.
A napos évszak felsóhajtás
szerû keresése napjainkban is gyakran elhangzik,
de valószínû, hogy nemcsak
a meleg napsütésre vágyakozunk, inkább ebből a hol dermesztő, hol lucskos időből van
elegünk. Meg talán abból is,
hogy az időjárásnak ezeket a
bizonytalan, kiszámíthatatlan
fordulatait mintha igyekeznének lemásolni az emberek is.
És ez a nagyobb gond: nem a
meteorológiával van a fő baj,
a mostani tél olyan, amilyen,
szeszélyes, változékony, reggel sapka, kesztyû, meleg sál,
de délre már kigombolt kabát,
vagy mindez fordítva – hanem
az emberek! Õket, vagy legalábbis egy részüket nehéz
megérteni. Vannak, akik felvonulnak, tüntetnek, és ez rendben is van, ha ők úgy gondolják, hogy ez a dolgok megfele-

lő elintézési módja, nincs ezzel
semmi probléma, csak ez nem
elég. Nem látszik a cél, és ez
aligha írható a hófelhők számlájára. Részletezhetnénk, hogy
kik miért – és mennyiért – hangoskodnak az utcán, azon is elgondolkozhatunk, hogy milyen
célokért vonulnak, kiknek az
érdekében tiltakoznak, miket
állítanak és közölnek a sajtó jól
körülhatárolható hazai és külföldi részével, de itt nincs megfelelő terjedelem a vélekedések
ütköztetésére, elégedjünk meg
ezúttal némi történelmi összehasonlítással. Vannak fiatalok,
akik kimennek az utcára és
szavalókórussal szidalmazzák
azt a vezetést, amely lehetővé
tette, hogy lehetőségük legyen
az utcára vonulva szidalmazni az aktuális vezetést. Nem
vagyok híve a „bezzeg az én
időmben” példázatoknak, de
egy apróság ide kívánkozik.
Mikor néhány évtizede jelen
sorok írója egyetemre jelentkezett, a jelentkezési ûrlapon fel
kellett tüntetni, hogy valamelyik szülő kapott‑e Szocialista
Hazáért, vagy Munkás-Paraszt
Hatalomért elnevezésû kitüntetést. Az egyiket a második
világháború utáni szovjet hatalomátvételben, a másikat az
ötvenhatos forradalom és szabadságharc leverésében való
aktív részvételért adták. Sokan
jutottak így szerzett előnyökkel
egyetemi felvételhez és később
diplomához is – és ez csak
egyetlen példa, annak igazolásául, hogy milyen különbségek
vannak a fiatalok korábbi és
a jelenlegi érvényesülési lehetőségei között, és amely különbségeket talán csak később
ismerik fel a most tiltakozók.
Előbb még valószínûleg lesz
egy mozgalmas tavaszunk.

Hogy látva
lássanak

tokat és kendőket vitt az iskolákba, és a bekötött szemû fiatalokat halálosan komoly játékra
hívta. Persze, ameddig csak az
osztályteremben, a folyosókon,
tehát az ismerős tereken kellett
tájékozódni, addig legfeljebb az
egyik osztálytárs mozgása jelenthetett a másik számára akadályt.
Ám ahogy ismeretlenné vált a
pálya, megnőtt a bizonytalanság
is. Az ember ilyen idős korában
egyszerre hihetetlenül érzékeny
és ugyanakkor félelmetesen magabiztos is. Ám a vakság megkóstolásában ott volt a drámapedagógiai szituáció is: az azokkal való azonosulás képessége,
akik születésük óta vakok vagy
gyengénlátók, esetleg már felnőtt életük során vesztették el
látásukat. Bár a program a szerevezők és a diákok megítélése
szerint is túlságosan rövid volt,
az élmény feldolgozása annál
tovább tartott.
A Szepes Gyula Mûvelődési
Központban az „érzékenyítő
program” egyhetes volt. Az első
napok a tér rendezésével teltek,
utóbb négy általános iskola tizenkét csoportja vehetett részt
a kalandban. Nemcsak a belső
érzelmi gátlások, a pillanatnyi
pánik legyőzése volt a cél, hanem a tapasztalatok nyomán fölszámolható előítéletek bomlása
is. Ami persze úgy vetülhet ki
az egész társadalomra, hogy a
vakok és gyengénlátók esélyei a
felsőoktatás, a munkavállalás és
a családalapítás felé is egyre erőteljesebben nyíljanak meg.
A befogadás képessége segít
elkerülni a falakat.

Antall István

tatlanná az ekkor még igencsak
ritka járdák vonalvezetése. Hol
egy kerítés, hol egy tûzfal ugrott
ki az utcasorból. A nyáresti alkonyatban olyan megszokott volt
az előttem lépkedő úr nyugalma,
hogy először föl sem fogtam a
közelgő tragédiát. Aztán, ahogy
mondani szokták, torkomra forrt
a szó, megdermedtem, és néma
csendben néztem végig, ahogy
a férfi teljes testével az előtte tornyosuló falra csattan. Mozdulni
sem mertem a tehetetlenségtől,
hogy éppen „az én emberemet”
hagyatta velem cserben a gyávaság. A csapongó fantázia és a
felépített szimpátia is kevés volt
ahhoz, hogy képes legyek kiáltani, vagy időben szólni. Õ persze
nyugodtan oldalt lépett, botjával
tájékozódott és ment tovább…
Sejtem azóta, vagy még inkább
tudom, hogy az együttérzés kevés, a segítségnyújtást is tanulni
kell. Sőt, gyakorolni, hogy az
ember elfogulatlanul, mégsem
tolakodva, kellő tapintattal, a másik ember azonosságtudatát nem
sértve tudjon belekarolni valakibe és odáig igazítani, ameddig
biztonsággal folytathatja az útját.
Tavaly volt először, hogy Érden,
Törökbálinton és Budaörsön iskolaprogram épült arra, hogy a kiskamaszok megtapasztalhassák a
kiszolgáltatottság vagy éppen az
elfogadás helyzetét. A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú
Egyesülete, a BULÁKE fehér bo-
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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

XXV. évfolyam, 2015. február 5.

Rendeletalkotási javaslat arról, ami már 2008 óta gyakorlat

Átláthatóság és közérdekû adatok
Noha csaknem másfél órányi vitát váltott ki, a közgyûlés végül elutasította
Csornainé Romhányi Judit önálló képviselõi indítványát, amelyben az érdi önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról tett rendeletalkotási javaslatot. A
január 29-ei tanácskozáson harmadik napirendi pontként tárgyaltak a javaslatról,
majd a többség Simó Károly alpolgármester módosító indítványát fogadta el, amely
kimondta: a célkitûzések a magasabb jogszabályokban már biztosítottak, ezért nem
kívánnak a rendelettervezettel kapcsolatban döntést hozni.
Csornainé Romhányi Judit
(Együtt – a Korszakváltók Pártja)
képviselő egyebek között azzal
indokolta az előterjesztésében
foglaltakat – amelyet a párt külön
közleményben is eljuttatott
szerkesztőségünkbe –, hogy az
átláthatóság a közpénzek hatékonyabb elköltése mellett segítséget fog nyújtani abban, hogy
újraépítsék, megerősítsék a társadalom és Érd lakóinak bizalmát a képviselőtestület és a polgármesteri hivatal döntéseiben,
támogassák a köztisztviselőket
a korrupció elleni fellépésben,
és növeljék a civil társadalom
részvételét a döntéshozatalban.
A rendelettervezet ezt a célt új
szabályok és intézmények bevezetésével kívánja elérni, amelynek elfogadása – az előterjesztő
szerint – garanciát jelent arra,
hogy Érd önkormányzata az
átlátható gazdálkodást tûzte ki
célul. A rendelettervezet 11 fejezetben foglalta össze az átláthatóságot biztosító garanciákat.
Fontosnak ítélte a közérdekû
adatokhoz való hozzáférést,
köztük a város költségvetését,
a bizottsági ülések jegyzőkönyveit, a szerződések, közbeszerzések, közbeszerzési ajánlatok
közzétételét. Az előterjesztő
átláthatósági biztos pozíció létrehozását is javasolta, valamint
a Transparency International
által kifejlesztett antikorrupciós eszköz igénybevételével egy

háromoldalú integritási szerződés megkötését is célszerûnek
tartotta. A javaslat szerint az
önkormányzat minden olyan
közbeszerzés során integritási
megállapodást kötne és független ellenőrt venne igénybe,
amelyeknek az értékhatára meghaladja az éves költségvetés egy
százalékát. A nyolcadik fejezet
arra tér ki, hogy a képviselők,
polgármesterek és alpolgármesterek vagyonnyilatkozatai
legyenek elérhetők a honlapon,
és évente frissítsék azokat.
Az előterjesztett rendeletalkotási javaslat tárgyalását illetően
két fordulóra számított az előterjesztő, de már az első olvasatban elvérzett az indítvány,
csupán az ellenzéki képviselők
– Pulai Edina (Jobbik) kivételével – álltak mellé. Pulai Edina
egyedül a vagyonnyilatkozatok
közzétételét tartotta elfogadhatónak, de azt már kifogásolta,
hogy az átláthatóság érdekében
szükség lenne egy külföldi szervezettel szerződést kötni. „Ne
idegenek mondják meg a magyaroknak, mit tegyenek!”
Kopor Tihamér felszólalásában emlékeztetett rá: az adatokhoz való hozzáférés mindenki
számára teljes mértékben biztosított, a közgyûlés és a bizottságok ülései nyitottak, és nemegyszer a vendégek is szót kaphatnak, miközben bármilyen
adatot kikérhetnek. A javaslat

inkább tûnik „politikai akciónak”, mint valós indítványnak.
Nincs szükség „sóhivatalok”
létrehozására – fûzte hozzá, az
átláthatósági biztosra utalva.
Szûcs Gábor (MSZP) hiányolta
a vagyonnyilatkozatokat a város
honlapjáról, de – mint mondta
– más hiányosságokat is tapasztalt, például egyes szerződéseket is hiába keresett a weboldalon. Csőzik László (20-30
Egyesület) szerint a rendelettervezet bizonyos részeinek mindenképpen esélyt kellene adni
arra, hogy „átmenjenek”, mert
néhány pontjáról nem igazán
állítható, hogy azokat Érd maradéktalanul teljesíti, ráadásul
ennek megállapítására úgy gondolja, precízebb információkra
lenne szükség. Azt javasolta: inkább tekintsék át pontról pontra, mit teljesítettek, és mi az,
amiben még tovább léphetnek,
hiszen – szerinte – egyik ajánlat
sem ütközik magasabb rendû
jogszabállyal, ezért arra kérte
képviselőtársait, hogy ne politikai ideológiák mentén szavazzanak. Antunovits Antal kifejtette:
a választások előtt egymásnak
adták a kilincset a vagyonnyilatkozatok iránt érdeklődők, köztük különféle sajtóorgánumok
is, és mindenki hozzáférhetett
a kért adatokhoz. Nincs ezzel
most se probléma.
T. Mészáros András hangsúlyozta, a javaslat kapcsán poli-

A beiratkozás után
2015. április 27-én
17 órakor

A kiállítás megtekinthető
február 21-ig

Az Érdi Rendőrkapitányság Vizs
gálati Osztálya eljárást folytatott
közveszély okozás bûntett kísérlet elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt G. Sándorné 64
éves pusztazámori lakos ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított
2014. április 5-én 19 óra körüli
időben pusztazámori lakóhelyének egyik szobájába nagyobb
mennyiségû száraz növényzetet hordott be, azt meggyújtotta és a szándékosan okozott
tüzet száraz növénnyel tovább

táplálta. G. Sándorné a tûzre
ezt követően egy gázpalackot
helyezett.
A Tárnoki Rendőrőrs helyszínre kiérkező járőrei a gázpalackot azonnal kihozták a lakásból,
majd egy pusztazámori polgárőr
segítségével megkezdték a tûz
eloltását. Nem sokkal ezt követően a tûzoltók is a helyszínre
érkeztek, akik átvizsgálták, átszellőztették a helyiséget, valamint megvizsgálták és lehûtötték
az utcára kivitt gázpalackot.
A rendőrség és a tûzoltóság ki-

érkezéséig az anyagi javak, valamint az ingatlanban tartózkodó
személyek közvetlen veszélynek
voltak kitéve a 64 éves nő cselekménye miatt, ezért őt az Érdi
Rendőrkapitányság munkatársai
2014. december 10-én – a szükséges nyomozási cselekmények
végrehajtását követően – gyanúsítottként hallgatták ki. Az ellene
folytatott eljárást a nyomozóhatóság a napokban befejezte és a
keletkezett iratokat vádemelési
javaslattal megküldte az illetékes
ügyészség részére.

Problémát jelent a csendes hangok észlelése?
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tikai, ideológiai vita alakult ki,
pedig csak a jogszabályok paragrafusait kellene figyelembe
venni, amelyekből kiderül: csak
arról lehet és kell helyi rendeletet alkotni, amit a magasabb
rendû törvény nem szabályoz.
Kijelentette, ő a maga részéről
a vagyonnyilatkozatát szívesen
közzéteszi a város honlapján.
A Transparency International
szervezettel kapcsolatban pedig
kifejtette: Magyarországon parlamenti demokrácia mûködik,
és ennek megfelelően a választott képviselők hozzák meg a
– megítélés kérdése – jó vagy
rossz törvényeket, és ezeket kell
betartani. Nem lehet, nem is
kell belekötni, és nem is szükséges mindent külön helyben
is szabályozni, az önkormányzatok csak a helyi társadalmat
érintő ügyekben hívatottak rendeleteket hozni. Érd eddig alapvetően jól szerepelt e téren, ezt
a Kormányhivatal vizsgálata is
alátámasztotta – mondta a polgármester.

Az érdi rendõrök vádemelési javaslattal
befejezték a nyomozást

2030 Érd, Alsó u. 2.
erdigaleria@gmail.com
06 23-360-143
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A képviselõk hosszas vitát folytattak a közérdekû adatok hozzáférésérõl,
a gazdálkodás átláthatóságáról, majd végül Simó Károly rámutatott, hogy
olyasmirõl tárgyalnak, ami a hatályos törvényekhez igazodva már hét éve
mûködik Érden

Kék hírek

SZÜLÕI ÉRTEKEZLET

Téli tárlat

A szerző felvétele

Helyi szolgáltatók
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Két héten keresztül

L?

%L]WRVtWMDDPHJIHOHOĘKDQJHUĘW
$SUyPpUHWHVHJtWKRJ\GLV]NUpWOHJ\HQ
(J\V]HUĦNH]HOKHWĘVpJ
(OHPPHOPĦN|GWHWKHWĘ
.pQ\HOPHV

„Amikor elmesélem
a környezetemben, hogy hangerĘsítĘt
hordok, mindenki meglepĘdik, annyira
észrevehetetlen, nagyon szeretem,
megkönnyíti a környezetemmel való
kommunikációt”!

1 CSOMAG
ELEMET
AJÁNDÉKBA
ADUNK!

Hallja meg a világot a legdiszkrétebb
módon, a legolcsóbban!

Igény esetén térítésmentesen
megvizsgáljuk hallását is!

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

Az ajánlat 2015. február 28-ig, vagy a készlet erejéig tart.

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

06-80/182-182

Simó Károly alpolgármester
kijelentette: a célok jók, de a
rendeletalkotási javaslat túl
későn érkezett, mert az érdi
önkormányzat már 2008 óta
megvalósította, és jelenleg is
gyakorolja a javaslatban foglaltak zömét. Ugyanakkor – utalt
rá ő is – a magasabb rendû
jogalkotás világosan kimondja,
hogy helyi rendelettel nem lehet szabályozni azt, amiről már
született magasabb szintû törvény. Miután a polgármester a
vitát lezárta, Simó Károly alpolgármester módosító indítványában a következőket javasolta: a
közgyûlés megtárgyalta az önkormányzat gazdálkodásának
átláthatóságáról szóló rendeletalkotási javaslatot, és mivel
a lényeges célkitûzések a magasabb rendû jogszabályokban
már biztosítottak, nem kívántak
döntést hozni a rendelet tervezettel kapcsolatban. Végül ezt
az indítványt 13 igen, 4 nem ellenében elfogadta a közgyûlés.

Bálint Edit

Érdi Újság

panoráma

XXV. évfolyam, 2015. február 5.

Rendkívüli mennyiségû csapadékkal

Tanácsok, javaslatok a rendõrségtõl

Január végén kaptunk egy kis ízelítõt a télbõl: 29-én már néhány centinyi hó érkezett, a gyerekek örömére. Éjszaka az ÉKFI jármûvei, munkatársai letakarították a
fõbb utakat, másnap pedig az esõ úgy elmosta a havat, mintha nem is lett volna.
Január utolsó hetében egyébként annyi esõ (és hó) hullott, mint máskor egy csapadékosabb januárban összesen.

Bár a naptár szerint a téli hónapok javában
tartanak, elvileg lassan vége a télnek, de még
így is javában lesznek fagyos nappalok. A
szabad vizek és azok környékei egész évben
kedvelt kirándulóhelyek, a hétvégi programok
gyakori helyszínei. Téli idõszakban az egyes
befagyott vízfelületeket a korcsolyázók lepik
el, vagy éppen a nyugodtabb, háborítatlanabb
részeken a horgászok jelennek meg. Mind
gyermekre, mind felnõttre egyaránt vonzerõt
gyakorol a befagyott víz, amely ugyanakkor
komoly veszélyeket is rejt magában. Sokszor
az emberek felelõtlen viselkedésének és a jég
tulajdonságainak nem megfelelõ ismerete miatt
következnek be a jégbeszakadások, melyek
sok esetben sajnos halálos kimenetelûek. A
rendõrség elkötelezett abban is, hogy az ilyen
tragikus balesetek számát csökkentse, amelyben a figyelem felhívásának, a társadalmi hozzáállásnak, a veszélyhelyzetek elhárításának
rendkívül fontos szerepe van.
Nem szabad figyelmen kívül hagynunk,
hogy a hirtelen hõmérsékletváltozások, illetve a tartósan enyhe idõjárás nagymértékben
megváltoztathatják a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé, kiismerhetetlenné
válhat. A szabadvizek jegén tartózkodni csak
akkor szabad, ha a jég kellõ szilárdságú, nem
olvadt, nem mozog. Fontos, hogy a fagyás alatt
lévõ jeget ne terheljük túl. A jégre lépés elõtt
minden esetben gyõzõdjünk meg arról, hogy
valóban elég vastag, összefüggõ a jég a víz
felszínén. Tájékoztat a jég színe is. Jól jegyezzük meg: csak a tiszta fehér jég a biztonságos.
Óvakodjunk a következõ helyektõl:
• ahol ismert befolyó van;
• víz alatti forrásról tudunk;
• a jégben apró buborékokat látunk;
• a jég színe váltakozó, benne sötétebb foltokat látunk;
• a jégen kivágott jégdarabot, önálló nádszálat, faágat, esetleg más jelzést találunk,
mutatva, itt korábban léket vágtak.
E helyeket jó tíz méterrel kerüljük el.

5

búcsúzott a január Ha jégre lépünk…

Január utolsó hetében annyi csapadék esett, mint máskor egy hónap alatt
Fontos tudni: az ÉKFI télen
24 órás ügyeletet tart; a bejelentéseket honlapjukon, illetve
a 23/365-610‑es telefonszámon
fogadják. Vannak azonban
olyan helyzetek, mikor nem
bejelenteni kell, hanem megragadni a hólapát nyelét – például
ha a járdát lepi be a hó, annak
takarítása ugyanis nem a közterület-fenntartó, hanem az ingatlan tulajdonosának feladata.
Ami pedig a csapadékot illeti:
ez a január is a rendkívül esős
hónapok sorát gazdagítja.
Mint Miklósi Csabától,
az Országos Meteorológiai
Szolgálat nyugdíjas éghajlati
adatellenőrétől megtudtuk, az
elmúlt negyven év alatt ez volt
a második legcsapadékosabb

január; csak a hónap utolsó
hetében (23-a és 30-a között)
körülbelül 60 milliméter csapadék hullott, ami rendkívülinek
mondható – ez a mennyiség
megfelel egy teljes (és csapadékos) januárénak.
– A január rendkívül enyhe volt, csak az utolsó héten
csökkent átlag körülire a hőmérséklet. Stabil hóréteg nem
alakult ki, inkább esőt kaptunk.
Érdemes még megemlíteni,
hogy ezekben a napokban rendkívül alacsony volt a légnyomás;
ilyen az Atlanti-óceánon szokott
lenni – zárta szavait Miklósi
Csaba, aki szerint ilyesmi nagyon ritkán fordul elő januárban Magyarországon.

Ádám Katalin

A szerző felvételei

A kétarcú január kezdetben
enyhe tavaszi idővel kényeztetett minket, majd hóval búcsúzott – aminek a gyerekek
minden bizonnyal örültek, a
hótakarításra kényszerülő felnőttek talán kevésbé. Az intenzív hóesésben jutott munka
bőven az ÉKFI munkatársainak
is. Mint Mészáros Mihálytól, a
közterület-fenntartó intézmény
vezetőjétől megtudtuk, a január
30-ára virradó éjjel hat hókotróval, öt 3,5 tonnás teherautóval
összesen huszonhat munkatárs
vett részt a hóeltakarításban.
– Munkánkat a téli hóügyeleti
terv szerint végezzük, először
a főutak, tömegközlekedéssel
érintett utak, illetve a gyûjtőutak
takarítását kezdjük el, majd az
egyéb burkolattal rendelkező
mellékutcákat sózzuk, illetve
nagyobb hóréteg keletkezésekor tolólappal hómentesítjük
– mondta az intézményvezető, hozzátéve: a keskeny, de
aszfaltozott utcák takarításakor
nehezebb a munkavégzés az utcán parkoló autók miatt – ilyen
például a Gyula, Begónia és a
Szép Ilonka utca.
Az ÉKFI feladatai közé tartozik a buszmegállók, közterek,
városközponti területek, óvodák, orvosi rendelők környékének takarítása is.
– A hóeltakarításban tizenöt közfoglalkoztatott is segíti a
munkánkat, nappali mûszakban
– tette hozzá Mészáros Mihály.

A buszmegállók takarítását is az ÉKFI végzi

Kinyitjuk a Kredenc ajtaját!
Ételallergia, diéta és paleo szaküzlet

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

A jég hangja is árulkodik. A ,jégvágó baltával,
vagy farúddal a fehér jeget kopogtassuk meg,
majd haladás közben ezt néhány lépésenként
ismételjük. Változó hangzás esetén fokozott
óvatossággal haladjunk. Ugyanez vonatkozik
a hóval takart területre is: nem látjuk, hogy a
hó mit takar.
A szabad vizek jegén tartózkodni azokon
a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó
rendelkezés alá. Ennek megfelelõen tájékozódjunk, hogy a tiltások mely részekre vonatkoznak. Alaprendelkezésként TILOS a szabadvizek jegén tartózkodni az alábbi esetekben:
• éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között,
• jármûvel, a biztonságos munkavégzés
kivételével,
• kikötõk és veszteglõhelyek területén,
• folyókon és azok mellékágain.
A következõ jogszabályi rendelkezés leginkább a horgászokat érinti, miszerint
• aki a jégen 1 négyzetméternél kisebb
léket vág, köteles a jégmentessé vált területet legalább 50 méterrõl jól felismerhetõ
módon megjelölni, amelyhez a vízparton

található természetes anyagokat (pl. nád,
sáskéve, száraz ágak) is fel lehet használni. A kihelyezõ a jégmentessé vált területet jelzõ eszközöket köteles eltávolítani
a figyelmeztetõ jelzés elhelyezésére okot
adó körülmény megszûnésekor.
Néhány jó tanács bajba kerülés esetére, mert
a veszély elhárítása épp olyan fontos, mint a
megelõzés.
Ha a jégen tartózkodása során gyanús ropogást, recsegést hall, azonnal feküdjön minél
nagyobb testfelülettel a jégre, és próbálja meg
a legközelebbi biztos pontot hason csúszva
elérni.
Beszakadás esetén a kihûléstõl való félelem
és az esetleges pánik miatt az ember ösztönösen mozgásba kezd, de mégis igyekezzünk kerülni a felesleges mozdulatokat, ezáltal
megõrizve a ruházatunkban lévõ szigetelõ légréteget. Igyekezzünk a lábunkkal a jég szélét
elérni és a part felé elõrelökni magunkat, illetve segítséget kérni.
Ilyen esetekben sajnos a kihûlés és a végtagok elgyengülése a legnagyobb ellenségünk,
az ilyen vízben ez akár 10-15 perc után is megtörténhet. Emellett a jéghideg víz alatt oxigén
nélkül az átlagember néhány másodpercig
bírja csak.
Fontos, hogy ha partot értünk, azonnal menjünk meleg helyre, szárítkozzunk meg, testünket töröljük szárazra, igyunk forró, meleg italt.
Figyelem: kávé és alkohol fogyasztása tilos!
Nem lehet elégszer felhívni rá a figyelmet,
hogy soha ne kezdjünk felelõtlenül mások
mentésébe, mert ezzel saját életünket is kockáztatjuk, emellett további jégbeszakadások
történhetnek, így nemhogy segítünk, sokkal
inkább csak tetézzük a bajt.
Lehetõleg hívjunk segítséget és a mentést
végzõ személyt kötelekkel, társakkal biztosítsuk. Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de
erõs ágat, vagy akár ruhadarabot nyújtsunk a
jégbeszakadtnak. Ha többen vagyunk, akkor
egymás lábát fogva, mint egy hason fekvõ lánc
tudunk segíteni.
Ha lékhorgászatra indulunk, hasznos lehet
egy hosszú botot magunkkal vinni a jégre,
mely hasznos lehet akkor, ha a jég beszakad alattunk, mert a botot keresztbe fordítva
magunk elõtt az fogást adhat, és ezáltal segítséget nyújthat, hogy a vízbõl minél hamarabb
kimásszunk.
Ha többen vagyunk a jégen, pl. horgászat
közben, javasolt, hogy kötél is legyen nálunk.
A kötelet úgy is használhatjuk, hogy azt egymástól megfelelõ távolságra (legalább 15-20
m) tartózkodva valamennyien a derekunkhoz
rögzítjük, így ha valaki bajba kerül, a kötél
segítségével segíteni tudunk. Ha egyedül horgászunk, akkor a kötél másik végét a parton
lévõ fához, tárgyakhoz is kiköthetjük.
A jégen tartózkodás szabályainak megszegése miatt a rendõr, a közterület-felügyelõ, a
halászati õr és a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv erre felhatalmazott ügyintézõje helyszíni
bírságot szabhat ki (5.000 – 50.000 Ft-ig terjedhet). Az ilyen szabályszegést elkövetõt figyelmeztethetik is, de vele szemben szabálysértési
feljelentést is tehetnek.
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ajánló

Kulturális és tudományos

programok
2015. február 9 – 15.
A lemezt elővette és feltette: Tollár Mónika. A lemez
két oldalán hallható:
Kovács Patrícia és Pikali Gerda

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

Február 28-március 1-jén
szombat-vasárnap 9-16 óráig
Agykontroll tanfolyam
gyermekeknek
Kovács Erika vezetésével.
További információ:
Czinderné Bea 06 30 597-8823
Családi Matiné
Február 28-án, szombaton 16 órakor
Kezdődhet a mulatság!
Halász Judit koncertje gyermekeknek. Belépő: 2500 Ft.
Kiállítások:
A kamarateremben:
Február 14-én, szombaton 16 órakor
Barangolások időben és térben
Benkóczy Péter
kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja:
Feledy Balázs művészeti író
Közreműködnek:
Nick Brigitta – brácsa,
Biri Ingrid – bőgő,
Galambos Katalin – hegedű
A kiállítás megtekinthető
március 8-ig.
Az előtéri kiállítótérben:
Fantázialények
Kéri Tibor kézzel készült kisplasztikáinak kiállítása
Megtekinthető: február hónapban.

Programok:
Február 14-én, szombaton 9-12 óráig
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseréje-vására
További információ: Czinderné
Bea 06 30 597-8823
Klubok programjai:
Február 10-én, kedden 17 órakor
Duna-Art fotóklub
HDR fotózás elméleti kérdései,
program használat (gyakorlat
tavasszal)
Február 12-én, csütörtökön 17 órakor
Kern Péter Kaktuszkör
3. Kaktuszkör-kép bemutatása
Előadó: Kiss Csaba és Kiss
Ármin
Előzetes:
„Színház az egész világ”
Színházbérlet
2015. február 22-én vasárnap 15 órakor
Janikovszky Éva: A lemez két
oldala
színházi előadás egy felvonásban

You hu design
Kiss Dorottya formatervező
munkái.
A kiállítás megtekinthető február
végéig.
Az előtéri fotógalériában:
Bakonyi pillanatok
a Duna - Art Fotóklub őszi
bakonyi kiránduláson készült
képekből összeállított kiállítás.

Állandó kiállítások
1. Magyar utazók, földrajzi
felfedezők.
2. A Kárpát-medence tudományos feltárói.
3. 3276 expedíciós nap, a
múzeumalapító geográfus
újraolvasva
4. Hely- és sporttörténeti
kiállítás
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 Balázs Dénes
geográfus újraolvasva
Teljes árú: 
400,Kedvezményes: 
200,Hely- és sporttörténeti kiállítás
Teljes árú: 
400,Kedvezményes: 
200,-

XXV. évfolyam, 2015. február 5.
sáról bővebb információt a
365-470 telefonszámon, vagy
a www.csukalib.hu honlapon
talál.

Februárban ismét megrendezzük a Mackó napokat,
hogy így ünnepeljük mi is
a medvék előbújását.

A felnőttkönyvtár programja
11.(szerda) 17 óra
Érdi irodalmi estek
Filippinyi Éva, a Magyar Rádió
irodalmi főszerkesztője és
Kalász Márton, Kossuth-díjas és
kétszeres József Attila-díjas költő, író, műfordító, egyetemi
tanár, a Magyar Művészeti
Akadémia tagja estjére
beszélgetőtárs Urbán László

Témáink:
Játékos foglalkozások
Ismerkedés a mackók fajtáival
Óvodás és iskolás csoportok
jelentkezését várjuk
a Mackó napok alkalmából egy
mackós foglalkozásra
az alábbi elérhetőségeken:
Telefonon:
06-23-365-470 / 2. mellék
E-mailben:
gyk@csukalib.hu
Személyesen:
a gyermekkönyvtárban

A gyermekkönyvtár
programja
10. (kedd) 14 órától
Kreatív kedd – játékos kézműves foglalkozás kicsiknek és
nagyoknak.
Bálint-nap
– ötleteket mutatunk üdvözlőlap, ajándék, és dekoráció
készítésre.
Részvételi díj: 100 Ft
11.(szerda) 13 órától 15 órától
Kazinczy „Szép magyar
beszéd” verseny
5-6. évfolyam
7-8. évfolyam
Mackó napok
a gyermekkönyvtárban

A könyvtár részlegeibe 18
éves korig és 70 éves kor felett
INGYENES a beiratkozás. Családi
jegy váltása, érvényes diákigazolvány, 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: 
szerda: 
kedd, csütörtök: 
péntek: 

10 – 18 h
szünnap
12 – 17 h
10 – 17 h

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

Időszakos kiállítás
Dr. Szilágyi László vegyészprofesszor (Debreceni Egyetem):
Elindultam szép hazámból
című, négy világrészt bemutató
fotókiállítása
A kiállításra a belépés díjtalan!
Múzeumbarát kör előadás
Február 10-én kedden 17,00 órakor
Gőgös Norbert
(a Magyar Földrajzi Társaság
Teleki Sámuel Felfedező Klub
elnöke):
Utazások a Spitzbergák jégvilágában című előadása
Belépőjegy felnőtt: 
300,- Ft
Nyugdíjas, diák: 
200,- Ft
A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri
előadóterme 50 fős rendezvényekre
bérbe vehető kulturális, közművelődési alaptevékenységgel összeegyeztethető célokra.
Információ:
Kovács Nóra, 06-23/363-036

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

Csuka Zoltán Városi Könyvtár
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól és díjszabá-

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

Író-költõ házaspár a könyvtárban

A szerző felvételei

A minap városunkba látogató író-költõ házaspár nemcsak idõnként és saját
gyönyörûségére foglalkozik írással. Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy Oláh János
és Mezey Katalin egész életét, mindennapjait át- meg átszövi és meghatározza a
kortárs irodalom, hiszen õk nem csupán szerzõk, de saját könyvkiadót, irodalmi folyóiratot is mûködtetnek, sõt, nemrégiben egy saját, különleges könyvcsemegékkel
szolgáló könyvesboltot is nyitottak. A Csuka Zoltán Városi Könyvtárban írói munkásságukról vallottak, és bemutatták legújabb köteteiket is az érdeklõdõknek.

Urbán Péter köszöntötte és mutatta be a könyvtár közönségének az író házaspárt, Mezey Katalint és Oláh Jánost

Az irodalomkedvelõ közönség kíváncsian várta az Érdi Irodalmi Estek má
sodik rendezvényét
Tavaly közkívánatra kezdték el a
havi rendszerességgel jelentkező Érdi Irodalmi Estek programsorozatot a Csuka Zoltán Városi
Könyvtárban. Ennek második
állomása, és idei első rendezvénye volt a január 28-ai, amelyen
Oláh János József Attila-díjas
költő, író, irodalmi szerkesztő
és Mezey Katalin szintén József
Attila-díjas költő, Év könyve és
Príma díjas prózaíró, mûfordító
író-házaspárt ismerhették meg
közelebbről az érdi irodalomkedvelők. A vendégekkel Urbán
Péter beszélgetett, aki arra törekedett, hogy kérdései segítségével minél többet megtudjunk az
írópáros életéről és munkásságáról. Elárulta, ő maga a Magyar
Napló szerkesztőségében ismerte meg Oláh Jánost, és mindig nagy tisztelettel figyelte azt
a bölcs nyugalmat, ahogyan a
konfliktusokat elviseli és kezeli,
pedig joggal felháborodhatna,
amikor a vita nem a versek és a
rímek kapcsán fajul el.
Oláh János egyebek mellett
elmondta: a Magyar Napló főszerkesztőjeként elfogadta,
hogy lesznek, vannak konfliktusok, amelyeket olykor a konkurenciaharc, az egymás elleni áskálódás, meg az irigység vált ki,
de szerencsére ezeket a „harco-

kat” mindig képes kívülállóként
kezelni, így nincsenek hatással
sem szerkesztői sem írói munkájára. Hozzáfûzte: tavaly útjára
indítottak egy negyedévenként
megjelenő irodalmi magazint,
amelynek eddig öt száma jelent
meg. Könyvkiadóként 40-50
kiadványt, címszót jelentetnek
meg egy esztendőben. Mezey
Katalin ehhez hozzáfûzte, hogy
már 25 éve vállalta a könyvkiadás összes nyûgét-baját,
és gyakran azon kapja magát,
hogy ez valóságos szenvedély
számára. Hiába ismételgeti már
sok esztendeje a családjának,
hogy fél éven belül abbahagyja, mégsem jön el ez a nap,
mert lehetetlen, hiszen mindig
újabb és újabb kihívások várnak rá, nem lehet ezt csak úgy
letenni. Urbán Péter kérdésére,
hogy vannak‑e olyan mûvek a
lelkében, amelyek a napi feladatok miatt nem születtek meg,
Mezey Katalin közölte: csak
ilyenek vannak! Persze, nem
tudhatja, mi lett volna, ha másként alakul az élete, de gyakran
került olyan döntés elé, amikor
választania kellett: az élet vagy
az irodalom? Természetesen
feleségként és családanyaként
– hogy bármikor lelkifurdalás
nélkül a tükörbe nézhessen – az

életet választotta. Nem bánta
meg, hiszen három gyermeket
neveltek fel, és ma már négy
lány- és egy fiúunokájuk van,
ettől teljes és boldog az életük.
Mezey Katalinnak több elbeszélés- és egy verseskötete jelent
meg, mégis, szerinte a verseire
több volt a pozitív visszajelzés,
mint a prózákra. Nagyszerû időszak volt számára, hogy otthon
maradhatott három gyermekét
nevelve, és egyedül gazdálkodhatott az idejével. Ekkor nyílt alkalma arra, hogy megírja ifjúsági történeteit, és olyan elbeszéléseket is befejezhetett, amikre
a tanítás mellett nem volt ideje.
Az írónő elismerte: ha akkoriban Illés Endre nem ösztönzi és
nem ostromolja, kötelezi őt el
szerződésekkel és határidőkkel,
nem sikerült volna ennyi mûvet
az asztalra tenni. Mivel meséket
is írt, Borbély Sándor arra kérte
fel, írjon ifjúsági regényeket is.
Így született meg a Lyukak az
osztálynaplóban, meg a Levelek
haza címû kötet. Sajnos, miután Illés Endre meghalt,
Mezey Katalin hirtelen „nem
ütötte meg a mércét” a kiadóknál. Hiába értesült róla, hogy
elutasítottságával nincs egyedül, hiszen olyan írók mûveit
is  visszadobták, mint például
Jókai Anna, mégis lassan oldódott benne ez a görcs – ekkoriban inkább gyermekeinek írt
meséket. Aztán, ahogy fogalmazott, egyre jobban ostromolta a
lelkét az a tudat, hogy a világból
eltûnnek olyan dolgok, amelyeket, ha ő nem ír meg, soha
senki nem fogja papírra vetni,
így nyomtalanul elvesznek. Így
született meg az Ismernek téged
címû kötete, amely elbeszéléseket és egy kisregényt tartalmaz.
Oláh János a Corvin mozi közelében nemrég megnyílt könyvesboltról mesélt, ami üzleti
szempontból egyelőre ugyan
veszteséges, mégsem állhatta
meg, hogy belevágjon ebbe a kihívásba. A piaci alapon mûködő

nagy könyvforgalmazók ugyanis csak azokat a kiadványokat
terjesztik, amelyeket rövid időn
belül – mondjuk három hónap
alatt – elkapkodnak a vevők.
Ezek hozzák a gyors hasznot.
Pedig lehet, sőt, biztos, hogy
a nehezen, vagy alig eladható
könyvek, például a verseskötetek 30 évig sem „romlanak
meg”, csakhogy azokat nem lehet három hónap alatt eladni. Az
ő boltjukban inkább az a fontos,
hogy ne fércmûvek kerüljenek a
kirakatba, és a valódi értékekre
vadászó irodalomkedvelőknek
igazi csemegékkel szolgáljanak.
Könyvbemutatókat is tartottak
a boltban, de üzleti szempontból ez is veszteséggel járt, így
alaposabban át kell gondolniuk,
hogyan oldják meg ezeket az
író-olvasó találkozókat. Sajnos
– fûzte hozzá – olyan világban élünk, amikor a reklámnak
nagy hatása van, de rengeteg
pénzbe kerül.
Oláh János és Mezey Katalin
nemcsak írói és költői tevékenységével, hanem a kortárs irodalom értékeinek bemutatásával
is azt szeretné elérni, hogy elsősorban azon mai szerzők mûvei
kerüljenek a magyar olvasók
kezébe, akik valóban irodalmi
értéket képviselnek. Ennek érdekében alakult meg a Magyar
Mûvészeti Akadémia is, amelyben Mezey Katalin is jelentős
szerepet tölt be.
Az irodalmi est végén saját
mûveiből olvasott fel a házaspár. Oláh János a 2011-ben,
Számûzött történetek címmel
megjelent kötetéről elárulta,
amikor ezeket a novellákat írta,
még nem gondolta, hogy egyszer meg fognak jelenni, hiszen
jól tudta, abban az időben, a
rendszerváltás előtt ez lehetetlen lett volna. Mivel inkább csak
önmagának írta, kendőzetlenül,
elhallgatások nélkül kerülnek
az olvasó elé a történetek. Az
író Az elérhetetlen föld címû
verses kötetéből olvasott fel három költeményt, köztük a címadó verset is. Mezey Katalin
pedig A kidöntött kerítés címû
elbeszélését osztotta meg az
irodalmi est érdeklődőivel.
A rendezvény végén a közönség is kérdezhetett, így
egyebek között a magyar kortárs irodalom szélesebb körû
népszerûsítésének lehetőségei
is szóba kerültek. Ha van közönsége a komoly- és népzenei
tehetségkutató mûsoroknak, talán lenne a költészetnek is.

Mezey Katalin az Ismernek téged
címû elbeszélés- és kisregénykö
tetbõl olvasta fel A kidöntött kerítés
címû novelláját
Mint megtapasztalhattuk,
a könyvtár például az Érdi
Irodalmi Estek programsorozatával éppen a kortárs irodalom
népszerûsítését tûzte ki célul.

Bálint Edit

2015. február 9 – február 15.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.
február 9. hétfő
8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:15 Mozgás sportmagazin
9:45 Aggódunk érted…
Cisztás Fibrózis (gyermekkor)
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:25 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:55 Ízőrzők 28.
11:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
11:40 Fény-Kép kulturális magazin
16:30 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
17:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:15 Mozgás sportmagazin
17:45 Fény-Kép kulturális magazin
18:15 Aranycsapat 2. rész
színes, magyar dokumentumfilm, 1982
rendező: Surányi András
szereplő(k): Sebes Gusztáv, Czibor Zoltán, Grosits
Gyula, Hidegkuti Nándor, Puskás Ferenc, Ádám
József, Deák Buci, Sándor Károly
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés ism. Dunaújváros – Érd
21:00 Aranycsapat 2. rész
színes, magyar dokumentumfilm, 1982
rendező: Surányi András
21:45 Híradó ism.
22:00 Szibéria 17/13. rész magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
22:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:45 Híradó ism.
február 10. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted…
Cisztás Fibrózis (gyermekkor)
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
9:10 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:40 A szabadság rabságában! magyar dokumentumfilm. Holesch Dénes festőművész életete
Rendező: Katona Szabolcs
Operatőr: Körtési Béla H.S. C
szerkesztő-producer: Fekete Klára
10:25 Beszélgetés egy bíróval 6/3. rész
11:10 Aranycsapat 2. rész
színes, magyar dokumentumfilm, 1982
rendező: Surányi András
16:00 Híradó
16:15 Fény-Kép kulturális magazin
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Kézilabda mérkőzés ism. Dunaújváros – Érd
18:30 Ízőrzők 29.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 Apám néhány boldog éve
színes, magyar filmdráma, 1977
rendező: Simó Sándor
szereplő(k): Lohinszky Loránd, Bujtor István
Szakács Eszter, Madaras József , Garas Dezső
21:30 Híradó ism.
21:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:00 Fény-Kép kulturális magazin
22:30 Szibéria 17/13. rész magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
23:00 Híradó ism.
február 11. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 A szabadság rabságában!
magyar dokumentumfilm
Holesch Dénes festőművész életete
Rendező: Katona Szabolcs
Operatőr: Körtési Béla H.S. C
szerkesztő-producer: Fekete Klára
9:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:45 Aggódunk érted… Cisztás Fibrózis (gyermekkor)
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:25 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:55 Beszélgetés egy bíróval 6/3. rész
11:40 Aranycsapat 2. rész
színes, magyar dokumentumfilm, 1982
rendező: Surányi András
15:50 Híradó
16:05 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:20 Fény-Kép kulturális magazin
16:50 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
17:20 Aranycsapat 2. rész
színes, magyar dokumentumfilm, 1982
rendező: Surányi András
18:05 A szabadság rabságában! 2. rész
magyar dokumentumfilm
Holesch Dénes festőművész életete
Rendező: Katona Szabolcs
Operatőr: Körtési Béla H.S. C
szerkesztő-producer: Fekete Klára
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Kézilabda mérkőzés Haladás – Érd
21:30 Híradó ism.
21:45 Mozgás sportmagazin ism.
22:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:30 A szabadság rabságában! 2. rész
magyar dokumentumfilm
Holesch Dénes festőművész életete
Rendező: Katona Szabolcs
Operatőr: Körtési Béla H.S. C
szerkesztő-producer: Fekete Klára
23:25 Stan Laurel: Hot Dog városa. Burleszk
23:50 Híradó ism.
február 12. csütörtök
8:00 Híradó
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Fény-Kép Kulturális magazin
9:15 A szabadság rabságában! 2. rész
magyar dokumentumfilm. Holesch Dénes festőművész életete. Rendező: Katona Szabolcs
Operatőr: Körtési Béla H.S. C
szerkesztő-producer: Fekete Klára
10:10 Aggódunk érted… Cisztás Fibrózis (gyermekkor)
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:50 Beszélgetés egy bíróval 6/3. rész
11:35 Aranycsapat 2. rész
színes, magyar dokumentumfilm, 1982
rendező: Surányi András
15:40 Híradó
15:55 Mozgás sportmagazin
16:25 Ízőrzők 29.

16:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:10 A szabadság rabságában! 2. rész
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: Hot Dog városa. Burleszk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Apám néhány boldog éve
színes, magyar filmdráma, 1977
rendező: Simó Sándor
szereplő(k): Lohinszky Loránd, Bujtor István
Szakács Eszter, Madaras József , Garas Dezső
21:00 Beszélgetés egy bíróval 6/4. rész
21:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
22:15 Híradó ism.
22:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:45 Beszélgetés egy bíróval 6/4. rész
23:30 Híradó ism.
február 13. péntek
8:00 Híradó
8:15 Kézilabda mérkőzés ism. Haladás – 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… Cisztás Fibrózis (gyermekkor)
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
11:25 Fény-kép kulturális magazin
16:15 Híradó
16:30 Ízőrzők 29.
17:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:15 Aranycsapat 2. rész
színes, magyar dokumentumfilm, 1982
rendező: Surányi András
18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 Cha-cha-cha
színes, magyar játékfilm, 1981
rendező: Kovácsi János
szereplő(k): Rudolf Péter, Tallós Rita, Epres Attila,
Usztics Mátyás, Hollósi Frigyes, Géczy Dorottya,
Kristóf Tibor, Várhegyi Teréz, Eszenyi Enikő,
Kaszás Attila, Töreky Zsuzsa
21:20 Híradó ism.
21:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:50 A szabadság rabságában! 2. rész
magyar dokumentumfilm
Holesch Dénes festőművész életete
Rendező: Katona Szabolcs
Operatőr: Körtési Béla H.S. C
szerkesztő-producer: Fekete Klára
22:45 Szibéria 17/13. rész magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
23:15 Mozgás sportmagazin
23:45 Híradó ism.
február 14. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
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. Haladás – Érd
15:20 Híradó
15:35 Mozgás sportmagazin
16:05 A szabadság rabságában! 2. rész
magyar dokumentumfilm
Holesch Dénes festőművész életete
Rendező: Katona Szabolcs
Operatőr: Körtési Béla H.S. C
szerkesztő-producer: Fekete Klára
17:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:15 Beszélgetés egy bíróval 6/4. rész
18:00 Fény-kép kulturális magazin
18:30 Aggódunk érted…
Cisztás Fibrózis (időskor)
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 30’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
19:30 Stan Laurel: Havas mese. Burleszk
19:55 A szabadság rabságában! 2. rész
magyar dokumentumfilm
Holesch Dénes festőművész életete
Rendező: Katona Szabolcs
Operatőr: Körtési Béla H.S. C
szerkesztő-producer: Fekete Klára
20:50 Aggódunk érted… Cisztás Fibrózis (időskor)
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 30’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
21:20 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
ism.
21:50 Stan Laurel: Havas mese. Burleszk
22:15 Cha-cha-cha
színes, magyar játékfilm, 1981
rendező: Kovácsi János
február 15. 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 29.
15:20 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
15:50 A szabadság rabságában! 2. rész
magyar dokumentumfilm
Holesch Dénes festőművész életete
Rendező: Katona Szabolcs
Operatőr: Körtési Béla H.S. C
szerkesztő-producer: Fekete Klára
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Cha-cha-cha
színes, magyar játékfilm, 1981
rendező: Kovácsi János
18:20 Csak tükörben – vallási műsor 10’
18:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Aranycsapat 2. rész
színes, magyar dokumentumfilm, 1982
rendező: Surányi András
19:45 Elszállt egy hajó a szélben 2/1. rész
magyar dokumentumfilm 1998
rendező: Kisfaludy András
20:50 Mozgás sportmagazin
21:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:50 Stan Laurel: Havas mese
Burleszk
22:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
22:45 Fény-Kép kulturális magazin
23:15 Elszállt egy hajó a szélben 2/1. rész
magyar dokumentumfilm 1998
rendező: Kisfaludy András
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Nyolcadik alkalommal tüntették ki a legeredményesebb tanulókat

Érd kiváló diákjai 2014-ben

A szerző felvételei

Idén harmincöt tanuló vehette át a Polgárok Háza dísztermében az Érd Kiváló Diákja
emlékérmet. Ebben a kitüntetésben azok az érdi iskolások részesülhetnek, akik a
2013/2014-es tanévben kiváló sikereket értek el a korosztályuknak megfelelõ, rangos megyei, országos, illetve nemzetközi tanulmányi és mûvészeti versenyeken.
Érd város közgyûlése tavaly úgy módosította az ide vonatkozó rendeletét, hogy ez
az elismerés azoknak a diákoknak is adományozható, akik általános iskolai tanulmányaik során 8 tanéven keresztül, illetve középiskolai tanulmányaik ideje alatt
valamennyi tanévben kitûnõ tanulmányi eredményt értek el.

A kiváló diákok egy része, mögöttük pedagógusok, intézményvezetõk és a többi vendég
Mint azt évek óta megszokhattuk, a Polgárok Háza dísztermében az idén január 29-én is megteltek a széksorok az Érd Kiváló
Diákja emlékérem díjkiosztó
ünnepségén, hiszen nemcsak a
kitüntetett érdi tanulók és az
értük izguló felkészítő tanáraik,
hanem az oktatási intézmények
igazgatói, Érd alpolgármesterei,
a Köznevelési és Mûvelődési
Bizottság tagjai, önkormányzati
képviselők, az Érdi Tankerület
igazgatója, Sárközi Márta és
oktatási referense, Pató Anna,
valamint Körmöczi Józsefné, a
Humán Iroda vezetője is részt
vett ezen a rangos városi eseményen. Elsőként Kétszeriné
Perlaki Csilla mûvelődési referens köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy két év
tapasztalatait követően a város közgyûlése az Érd Kiváló
Diákja Emlékérmet 2009-ben a
felnőttek díjaihoz hasonlóan,
a városi kitüntetések rangjára
emelte, amellyel évről-évre elismeri a kiváló versenyeredményt
elérő diákok teljesítményét.
A vonatkozó rendelet szerint az
Érd Kiváló Diákja Emlékérem
azoknak a diákoknak adományozható, akik az érdi általános
és középiskolákban, valamint
alapfokú mûvészeti iskolában
folytatják
tanulmányaikat,
és nemzetközi, országos, il-

letve több megyére kiterjedő,
vagy megyei versenyen értek
el kiemelkedő eredményt.
A közgyûlés 2014-ben módosította korábbi rendeletét, amelyben kibővítette a kitüntetésre
méltó diákok körét, így a tavalyi
módosításnak köszönhetően az
Érd Kiváló Diákja Emlékérem
idén először azoknak a diákoknak is adományozható, akik
általános iskolai tanulmányaik
során 8 tanéven keresztül, illetve középiskolai tanulmányaik
ideje alatt valamennyi tanévben
kitûnő tanulmányi eredményt
értek el. Ennek a módosításnak köszönhetően nemcsak az
egyes területeken elért kimagasló versenyeredményekért,
hanem a kitartó szorgalomért,
azaz a rendszeresen elért kitûnő
tanulmányi eredményért is jár a
tanulóknak ez a rangos városi
elismerés, amit a diákok továbbra is egy alkalommal kaphatnak
meg alapfokú, egy alkalommal
középfokú és egy alkalommal
alapfokú mûvészeti tanulmányaik során. A bronzból készült
emlékérem a tudás és a halhatatlanság fáját ábrázolja, amit
Eőry Emil képzőmûvész tervezett.
A nyolcadik díjátadó ünnepség kezdetén a Lukin László
Alapfokú Mûvészeti Iskola kiváló növendékei, Félegyházi

Andrea és Bognár Domonkos
csellójátékával kezdődött, akik
egy Vivaldi zenemûvet adtak
elő. Ezt követően Simó Károly
alpolgármester köszöntötte a diákokat, tanárokat és az ünnepség valamennyi résztvevőjét.
Elmondta, hogy a város büszke
a nagyszerû sikereket felmutató
tanulókra, hiszen a remek eredmények Érd hírnevét is öregbítik, amiért köszönet illeti a
tanulókat és felkészítő tanáraikat egyaránt. Simó Károly idén
harmincöt Érd Kiváló Diákja
Emlékérmet nyújtott át az arra
méltó, a 2013/2014‑es tanévben remek versenyeredményt
elérő, illetve az általános vagy
középiskolai tanulmányaik során minden esztendőben kitûnő
bizonyítványt felmutató diákoknak, és egy‑egy szál virággal
köszönte meg a versenyekre
felkészítő pedagógusok kitartó
munkáját, illetve a kitûnő tanulmányi eredménnyel dicsekvő
osztályfőnököknek, intézményvezetőknek is gratulált.
A városi kitüntetésekre az iskolák igazgatói tettek javaslatot. A tanulói létszám határozta
meg a felterjesztett diákok számát, így az általános iskolákban
300 főig legfeljebb három diákra, 300 fő felett legfeljebb öt
tanulóra tehettek javaslatot az
iskolaigazgatók, míg a közép-

iskolában, illetve az összetett
iskolában legfeljebb 10 tanulót
terjeszthettek fel díjazásra az
igazgatók. Idén nyolc iskolából
összesen 38 diák díjazására érkezett javaslat, közülük 35 tanuló kitüntetését a Köznevelési
és Mûvelődési Bizottság a januári ülésén jóváhagyta, így ők
Simó Károly alpolgármestertől
átvehették az emlékérmet és az
oklevelet a január 29‑ei ünnepségen.
Az Érdi Batthyány Sportiskolai
Általános Iskolából Érd Kiváló
Diákja emlékérmet kapott
Barabás Vivien és Kovács Balázs
(mindketten nyolc év kitûnő tanulmányi eredményéért).
A Lukin László Alapfokú
Mûvészeti Iskola növendékei
nemzetközi, illetve országos
versenyeken elért eredményeikért vehették át a városi kitüntetést, köztük: Bereczki
Zsolt Ádám, Boda Gábriel
Mihály, Bognár Domonkos,
Félegyházi Andrea, Schnaider
Orsolya. Az Érdi Vörösmarty
Mihály Gimnáziumból tíz diák
kapott Érd Kiváló Diákja emlékérmet, valamennyien országos tanulmányi versenyen elért
kimagasló
eredményeikért:
Karaivanov Lilla, Kenéz Eszter,
Bíró András, Bukits Tamás,
Miskéri Maja, Sudár Krisztián,
Versits Edina, Etzl Benjámin,
Sróka András, Kállay Hanga. Az
Érdi Teleki Sámuel Általános
Iskolából valamennyi tanévben
elért kitûnő eredményért Für
Dominika vehette át az emlékérmet. Az Érdligeti Általános
Iskolából ugyancsak kitûnő
tanulmányi
eredményeiért
Svingor Emma, Adorján Kinga,
Tamás Patrik kapott Érd Kiváló
Diákja elismerést. A Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola
öt diákja: Jehoda Marcell, Szili
Dominik, Sinkó Eszter, Szabó
Ágnes, Hegedüs Márton szintén a nyolc éven keresztül
elért színötös bizonyítványért
érdemelte ki az emlékérmet.
Az Érdi Bolyai János Általános
Iskolából Kelemen Fruzsina
kitûnő tanulmányi eredményéért, míg Kánnai Márton, Pácser
Zsombor, Mendre Virág és
Kenéz Martina csapatversenyben megszerzett matematikai
versenyeredményért kapta meg
e rangos városi elismerést. Az
Érdi Gárdonyi Géza Általános
Iskola és Gimnázium két diákja, Bajnay Kamilla és KovátsMegyesi Dóra tanulmányi versenyen elért eredményéért, míg
Szatmári Dominik és Farkas
Ákos valamennyi tanévben elért
kitûnő tanulmányi eredményéért vehette át az emlékérmet.

Bálint Edit

A Lukin László Általános Mûvészeti Iskola növendékeinek csellójátékával
kezdõdött a legeredményesebb érdi diákok idei díjátadó ünnepsége

Simó Károly alpolgármester köszöntötte az esemény résztvevõit

A kitüntetett diákok az alpolgármestertõl vehették át az Érd Kiváló Diákja
emlékérmet és oklevelet

Simó Károly alpolgármester egy-egy szál virággal a pedagógusoknak is
gratulált diákjaik sikeréhez
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Már 14 éve a lakosság szolgálatában!

Budapest III., Bécsi út 267.
(bejárat a Fehéregyházi útról)
Telefon: 430-0181,
e-mail: diadaliv2001@t-online.hu
www.diadaliv2001.hu
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Otthonról hozott finomságokkal, dallal, tánccal mulattak

Hagyományõrzõ sváb bál Érden

A szerző felvételei

Körülbelül másfél évtizede tartják meg hagyományõrzõ báljukat az érdi svábok. A
német nemzetiségi önkormányzat és a Rosenbrücke Énekkar szervezte rendezvényre idén január 31-én került sor, a Finta rendezvényházban. Több mint 250 vendég
érkezett, akik házi finomságokkal pakolták tele az asztalokat. A jó hangulatról a
Lohr Kapelle zenekar, illetve a Rosenbrücke Énekkar, a Marianum iskola kis táncosai és a Lochberg Regionális Tánccsoport gondoskodott.

A zsámbéki Lochberg Regionális Tánccsoport fõleg budai hegyvidéki német táncokat adott elõ
Idén is megtartotta hagyo‑
mányos sváb bálját a német
nemzetiségi önkormányzat, a
Rosenbrücke Énekkarral közö‑
sen. A január 31‑ei batyus bált
a Finta rendezvényházban tar‑
tották; a székek a mintegy 250
vendéggel teltek meg, az asz‑
talok pedig a magukkal hozott
finomságokkal.
– Vendégeinket mûsorral kö‑
szöntjük: fellép a Rosenbrücke
Énekkar, a Marianum isko‑
la gyermektánccsoportja, és a
zsámbéki Lochberg Regionális
Tánccsoport, ezt követően a
Lohr Kapelle zenekar húzza a
talpalávalót – mondta lapunk‑
nak Eszes Mária, a német nem‑
zetiségi önkormányzat elnöke,
aki személyesen köszöntötte és
kísérte helyükre az érkezőket;
mint mondta, nemcsak Érdről
jöttek vendégek, hanem a szom‑
széd településekről is.

– Nem ez az egyetlen ha‑
gyományőrző rendezvényünk:
ott vagyunk minden évben a
szőlővirág ünnepen, és fellé‑
pünk énekkari találkozókon is,
emellett németországi kirándu‑
lásokat is szervezünk – sorolta
programjaikat Eszes Mária.
A bálra érkező férfiak – a
sváb hagyományok jegyében –
egy‑egy szál rozmaringot tûztek
a hajtókájukra; a hölgyek is fel
ékesíthették magukat az illatos
fûszernövénnyel, nekik azon‑
ban ez nem volt kötelező.
– A rozmaring a magyarorszá‑
gi németek nemzeti növénye;
tombolánk fődíja is egy nagy
rozmaringcsokor – avatott be a
részletekbe Hellinger Pál, a né‑
met nemzetiségi önkormányzat
tagja.
– A tombolánk is igazi sváb
hagyományokra épül: csu‑
pa olyan nyereménytárgyat

gyûjtöttünk össze, amit eleink
is előszeretettel használtak; pa‑
lacsintasütő, vaslábas, szakajtó
tojás – tette hozzá Hellinger Pál,
akit arról is kérdeztünk: van‑
nak‑e olyan hagyományos sváb
ételek, amelyeket kifejezetten
erre az alkalomra készítettek a
vendégek. A házigazda moso‑
lyogva rázta a fejét; mint mond‑
ta, ilyenkor mindenki azt hoz,
amit szívesen eszik – és persze
amit szívesen megoszt mások‑
kal. Nemcsak házi készítésû fi‑
nomságok, hanem jóféle borok
is asztalra kerülnek ilyenkor, hi‑
szen az érdi pincetulajdonosok
is képviseltetik magukat.
A bál lényege természetesen
nemcsak a falatozás, hanem a
tánc is – ehhez pompás kedvet
csinált a Lochberg Regionális
Tánccsoport, amely, ahogy ve‑
zetőjüktől megtudtuk, 2004ben alakult, és, mint neve is

mutatja, nemcsak Zsámbékon
mûködik, hiszen egész KözépMagyarországról vannak tag‑
jaik, Adonytól Dunaújvárosig.
A csoportnak szombat este az
érdi már a második fellépése
volt; magyarországi, főleg bu‑
dai hegyvidéki német táncokat
adtak elő.
Nagy sikert aratott a Mari
anum iskola diákjainak két
hagyományőrző tánca is, a
Rosenbrücke Énekkarral pedig
a jelenlévők többsége együtt
énekelte az ismert és népszerû
dalokat.
Nem maradhatott el a báli
polgármesteri köszöntő sem. T.
Mészáros András rövid beszé
dében azt hangsúlyozta: a svá‑
bok őslakosok voltak itt Érden,
és nagyon örvendetes, hogy ha‑
gyományaik újra felélednek.
– Önkormányzatunk elhatá‑
rozta, hogy Érden német nem‑
zetiségi óvodát nyitunk, ahol
49 kisgyermek megtanulhatja,
illetve őrizheti a sváb hagyo‑
mányokat. Remélem, 2016-ban
ez az óvoda megnyílhat, hiszen
közgyûlésünkön elfogadtuk a
beruházás célokmányát, és feb‑
ruár 12‑e, a költségvetés elfoga‑
dása után elindulhat a tervezés
és a kivitelezés – mondta T.
Mészáros András, aki az érdek‑
lődőknek elmondta azt is: a régi
Riminyáki úti óvodát alakítják
át, újítják fel, és akár három
csoport is helyet kaphat majd
benne.
Az ünnepi mûsort követően
indulhatott a mulatság, amelyen
a Lohr Kapelle zenekar húzza a
talpalávalót; aki eljött, minden
bizonnyal kellemes élmények‑
kel távozott hajnaltájt.

Á. K.

A vendégek együtt énekeltek a Rosenbrücke Énekkarral

Nagy sikere volt a Marianum iskola tánccsoportjának

A tombolán egy
szép csokor rozmaring – a magyarországi németek nemzeti növénye – volt
az egyik nyeremény
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A legtöbb „lájkot” kapó hölgy különdíjban részesül

Összeállt a csapat,
kezdõdhet a döntõ!
Január utolsó napján 15 lány várakozott izgalommal
az érdi Szepes Gyula Mûvelõdési Központban, hogy
több órás profi „kezelés” után gyönyörû sminkben és
új frizurával elkészülhessenek a versenyfotók. Elég
volt azonban fél óra a feszültség feloldódáshoz, máris
olyan barátságos és közvetlen volt a hangulat, mintha
a versenyzõk és a szépségükért felelõs sminkes, fodrász, fotós gárda évek óta ismernék egymást.
A fotózás természetesen, csak
úgy, mint a verseny többi ré
sze, a lehető legnagyobb szak
maisággal zajlott. Ott volt Balogh
Adry egyedi tervezésû kalocsai
estélyi ruháival, Tórizs Hajnalka,
a verseny igazgatója pedig a tő
le megszokott profizmussal és
kedvességgel koordinálta az
ilyenkor szokásos mûveleteket.
A hangulatot csak a korona szó
elhangzása törte meg valame
lyest. Ahogy szóba került a ver
seny, a lányokon úrrá lett az
izgalom, amit Bada Zoltán, a
verseny alapítója és főszervezője
igyekezett orvosolni: kihangosí
totta a telefonját, amelyből egy
ismerős hang kívánt sok szeren
csét a lányoknak – Vastag Csaba,
a gála sztárfellépője.
Január 31-én a 15 döntősről
elkészültek a versenyfotók, így
most már indulhat a szavazás!
A közönségdíj odaítéléséről idén
az online szavazók döntenek.
A Facebookon már megtalálható
II. Érd Szépe választás oldalon
bárki szavazhat a 15 gyönyörû
lányra. A szavazáshoz csupán az

oldalon megjelenő „like” gomb
ra kell kattintani, majd utána a
szavazó által legszebbnek talált
versenyző képénél ismét a „like”
gombra. Aki nemcsak szavaz,
hanem meg is osztja az oldalt,
egy két főre szóló VIP jegyet is
nyerhet a döntőre. A nyeremény
a gálaesten kívül magába fog
lalja a döntő előtti fogadást, il

letve a döntő utáni afterpartyt
is, amelynek helyszíne a Club
Spaten. Idén a szervezők kife
jezetten számítanak az online
követők aktivitására. Számukra
nagyon fontos a versenyt nyo
mon követők véleménye, ezért
a felhasználók a II. Érd Szépe
választás hivatalos Facebook
oldalán keresztül kérdéseket te
hetnek fel a döntősöknek, ame
lyek közül a legkreatívabbakat
fel fogják tenni a gálán, és 3000
forint értékben Hean sminkter
mékkel díjazzák. A szavazással,
és a kérdezés lehetőségével kap
csolatban további információk a
II. Érd Szépe választás Facebook
oldalán elolvashatók.
Már csak pár hét és máris itt
a február 21., a II. Érd Szépe vá
lasztás döntője. A szervezők kü

A szépítés pillanatai – hogy minden a helyén legyen

Együtt a csapat. A felsõ sorban, bal oldalon Kászonyi Ildikó aranykoszorús mesterfodrász, utána a döntõ résztvevõi:
Légrádi Zsófia, Pap Lídia, Miseta Bernadett, Kerekes Fanny, Takács Alexandra, végül pedig Tórizs Hajnalka versenyigazgató és Balogh Adry Kalocsastyle. Középsõ sorban: Gergely Barbara, Koltai Vivien, Bede Barbara, Fürjesi
Andrea, Mánya Szabina. Alsó sor: Szedlák Ágota, Rádai Klaudia Renáta, Bálint Sára, Tóth Réka, Beck Dorina,
elõttük pedig Kászonyi Gergely stylist. Leghátul a képen :Bada Zoltán, az Érd Szépe alapítója, szervezõje
lönlegesen színes gálára készül
nek, a belépő számos lehetőséget
és programot kínál a vendégek
számára, ezért érdemes minél
előbb érkezni. Az épületben be
rendezve várja az érdeklődőket
egy antik fogászati rendelő (!),
a gyönyörû eszközökön túl a
Jenei fogászat fogászati tanács
adást is ad, hiszen a szépség
kelléktárának elengedhetetlen
része a hófehér fogsort kivillan
tó szép mosoly. A verseny előtt
megtekinthető lesz a külön erre
az alkalomra készült Zema por
celán korona. A sok-sok munkát
igénylő egyedi darabot ezúttal

teljes pompájában csodálhatjuk
meg. A korona mellett a gyártó
további porcelán ékszerei is ki
lesznek állítva, amelyeket meg
is lehet vásárolni. A Hean kiváló
minőségû sminktermékeivel lesz
jelen, hozzájuk sminktanácsadá
sért is lehet fordulni.
Az érdi Borháló a minőségi
borok jegyében borkóstolóval
készül, az eredményhirdetés
után pedig a Pataki Cukrászda
több emeletes tortáját tálalják
fel. A változatos programok
mellett érdemes szót ejteni a dí
szítésről is. A Virágkonferanszié
gyönyörû virágainak látványá

val az idei döntő egy igazi mese
világot fog megidézni. „Érd föld
rajzi adottságaiból kiindulva a
verseny mûsorstruktúrájához
a varázslatos tündérkert adta
az ötletet. A vendégek számá
ra nagy meglepetéssel szolgál
majd, hogy a mûvelődési köz
pont helyett egy tündérkertben
találják magukat” – mondta er
ről Tórizs Hajnalka, a verseny
igazgatója, és semmi okunk
sincs ebben kételkedni. Mindent
egybevetve: remek programok
kal és csodás miliőben várják a
szervezők az alkalomhoz illően
megjelenteket. Gájász Enikő

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:
Fellépők:

Zenét szolgáltatja:

Finta Rendezvényház: Érd, Velencei út 29.
Zorica Tánccsoport Ercsiből
Komsije Tököli Népdalkör
Igraj Kolo érdi rác tánccsoport
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 sorrendben történik, de lehetőség van nagyobb társaságok esetén asztalfoglalásra 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
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Drogmegelõzéssel kapcsolatos városi szülõi értekezletet tartott a rendõrség

Fõleg a fiataloknál nõ a kábítószer-fogyasztás

A szerző felvételei

A szülõk többsége nem szívesen szembesül a drog okozta gondokkal, és ha észleli
is a bajt, inkább szégyelli, semmint, hogy segítséget kérjen. Pedig a kábítószer
elleni küzdelemben a szülõk nélkül nem megyünk semmire! – hangsúlyozta Pintér
Imre rendõr alezredes, bûnmegelõzési tanácsadó azon a városi szülõi értekezleten,
amit a tavaly elindított drogmegelõzési program keretében szervezett a rendõrség.
A január 29-ei hirtelen jött havazás nem volt a tervben, de így legalább az érdektelenséget rá lehetett fogni a zord idõjárásra, ugyanis a rendezvényen több volt a
szakember, mint az aggódó anyuka és apuka.

Pintér Imre bûnmegelõzési tanácsadó a mûvelõdési központban megtartott, városi szülõi értekezleten sok fontos
tudnivalót megosztott azon kevés érdeklõdõvel, akik a hóesés ellenére is eljöttek a rendezvényre
Az Országos Rendőr-Főkapi
tányság tavaly szeptemberben indította el „A szülők és
a családok kiemelt partnerei a
bûnmegelőzésben” elnevezésû
drog-megelőzési programját,
amelynek az a célja, hogy a fiatalkorúakat nevelő családok hiteles,
közvetlen és pontos tájékoztatást
kapjanak a kábítószer fogyasztás
kockázatairól és annak büntetőjogi következményeiről. Ennek
a programnak volt része az a
városi szülői értekezlet, amelyre a Szepes Gyula Mûvelődési
Központban igencsak gyér érdeklődés mellett került sor január 29-én. Igaz, épp ekkor öltözött
fehérbe a város, így akár a zord
időjárás is visszatarthatta a részvételtől a szülőket. Pedig aki ott
volt, fontos információkkal gazdagodhatott.
A programot az a szomorú
tény hívta életre, hogy az utóbbi
években jelentősen nőtt a kábítószer fogyasztás, és ami még
szomorúbb: a 12-18 év közötti
korosztály a legveszélyeztetettebb. Pintér Imre rendőr alezre-

des, az Érdi Rendőrkapitányság
bûnmegelőzési tanácsadója arra
figyelmeztetett, hogy ma már
nem a „klasszikus” kábítószerekkel – heroin, kokain, marihuána – kezdődik a drogfogyasztás,
hanem – bármilyen hihetetlenül
hangzik is – az alkohollal és az
energiaitallal. Később a gyógyszerekkel és ezek kombinációjával folytatódik, és a szintetikus
drogok is könnyen hozzáférhetőek. Napjainkban több családot
tesz tönkre az alkohol, mint a
drog. Mégis „álszentek” vagyunk
– fûzte hozzá az alezredes –, mert
milliókat költünk drogmegelőzési programokra, de közben nem
múlik el nap, hogy ne reklámoznák az alkoholt a tévében. Sokan
hagyják, hogy a gyerek mérték
nélkül öntse magába az energiaitalt, anélkül, hogy elolvasnák,
milyen összetevőket tartalmaz,
és milyen a hatásmechanizmusa.
A koffein és a taorin így együtt
ugyanis növeli a vérnyomást és
a pulzusszámot, sőt, értágító hatása is van.
Az energiaital rendszeres fo-

gyasztása szívproblémák kialakulásához vezethet. Az egyetemisták tovább mennek, az
energiaitalt alkohollal keverik,
aminek a hatása gyakran kiszámíthatatlan. Ma már a fiatalokra
nem a klasszikus kábítószerek,
hanem a szintetikus drogok jelentik az igazi veszélyt, ráadásul
olcsón és könnyen beszerezhetők. A fogyasztókban azonban
mégsem alakul ki bûntudat,
mert úgynevezett „biofû” néven
kerül forgalomba. Gyártási folyamata egyszerû: a gyógynövényt
acetonnal átitatják, ami idővel
elpárolog, de a drog benne marad, és brutális hatásokra képes.
Gyakran maga a készítő és a
fogyasztó sincs tudatában annak,
hogyan fog rá hatni az adott kábítószer. Olykor teljesen kivetkőzik magából, hallucinál, vagy
agresszívvá válik a szintetikus
drog hatására.
Pintér Imre bûnmegelőzési
tanácsadó a dohányzásról is
beszélt, és közölte: a kialakult
függőség azért veszélyes, mert a
dohányzó fiatalok előbb nyúlnak

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.
Telefon: 522-300/297-es mellék

füves cigihez, mint azok, akik
nem dohányoznak. A legtöbb
szülő meggyőződése, hogy az
ő gyermeke távol tartja magát a
káros szenvedélyektől, bár – az
említett példákból kitûnik – e
téren is jellemző az az álszent
magatartás, hogy az energiaitalt
meg a cigarettát is megvásárolják
csemetéiknek. De hogyan, milyen tünetek alapján ismerhető
fel, hogy droghoz nyúlt a gyermek? Magától biztosan nem fog
szólni, mert bûntudata van, tudja, hogy a kábítószer-fogyasztás
bûncselekmény. A drog kezdetben pszichés változásokat idéz
elő, fizikai változásokat csak később fog okozni, ezért mindenképpen a gyermek viselkedésére
kell odafigyelni. A drog ugyanis
a nagyon nyugodt, csendes, lusta
kamaszt képes fecsegő, „túlpörgős” személlyé változtatni, vagy
fordítva: a mindig aktív, érdeklődő fiatal hirtelen magába forduló,
zárkózott és aluszékony lesz.
Tény, hogy kamaszkorban
egyébként is roppant ingadozó
a gyermekek kedélyállapota, de
azt kell szem előtt tartani, hogy a
vérmérséklete nem változik meg
egyik napról a másikra. Ha mégis
ez történik, drogra kell gyanakodni – hangsúlyozta Pintér Imre, aki
szerint a szülők, amikor látják,
hogy nagy a baj, sokszor azért
tanácstalanok, és nem mernek
segítséget kérni, mert szégyellik,
hogy drogos a gyermekük, és ezt
saját kudarcként élik meg. Pedig
a kábítószer elleni küzdelemben
a szülők aktív segítsége nélkül
nem megyünk semmire!– ismerte el a bûnmegelőzési tanácsadó.
A gyermekeknek a világhálón
szerzett információik gyakran
jóval szélesebb körûek, mint a

Fõként szakemberek, gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szociális
munkások és néhány szülõ kísérte figyelemmel az alezredes drogmeg
elõzéssel kapcsolatos elõadását
szüleiké, de ugyanakkor túlságosan tapasztalatlanok ahhoz,
hogy felismerjék és elkerüljék
a számukra rossz és ártalmas
dolgokat. Éppen ezért gondolja
azt a rendőrség, hogy a kábítószer-megelőző programban
elengedhetetlen a szülők aktív
bevonása. Bár erre is számos
példa akad, de napjainkra már
nem az eldugott, titkos kis zuglaborokban készült szintetikus kábítószerek jelentik a legnagyobb
veszélyt, hanem a Kínában,
kiválóan felszerelt, korszerû
gyógyszer-laboratóriumokban a
jól felkészült szakemberek által
előállított, majd hatalmas konténerekben Európába szállított
szerek, amelyek – tekintettel arra, hogy ismeretlen hatóanyagokat tartalmaznak – nincsenek
tiltólistán. Ezt próbálja kivédeni az az új jogszabály, amely a
listától függetlenül, a „pszichotóp anyaggal” való visszaélést
bünteti. Hogy erre ne kerüljön

sor, azaz gyermekünk ne kerüljön kapcsolatba a veszélyes
szerekkel, több időt kell szánni
rájuk. Sokat nyomnak a latban a
családi kapcsolatok, kötődések,
közös programok, beszélgetések. Érdemes időt áldozni a gyermekeinkre, mert a bajt mindig
könnyebb megelőzni, mint orvosolni. Ez a városi szülői értekezlet is ezt a célt szolgálta (volna),
ha az érintettek nagyobb számban éltek volna a lehetőséggel.
Persze, ami késik, nem múlik,
„A szülők és a családok kiemelt
partnerei a bûnmegelőzésben”
program természetesen folyatódik. Minden szükséges információ megtalálható a www.police.
hu oldalon. Elektronikus levelet
az érdeklődők a pinterimre@
pest.police.hu címre írhatnak,
és az Érdi Rendőrkapitányságon
kérdéseikkel személyesen vagy
telefonon kereshetik Pintér Imre
bûnmegelőzési tanácsadót.

Bálint Edit
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információk

Melléklet az 1/2015. (I.15.) KMB határozathoz

Tájékoztató

Nyári zárva tartás

az óvodák 2015. évi
nyári zárva tartásának
meghatározásáról
Érd Megyei Jogú
Város Önkormányzat
Köznevelési és Mûve
lődési Bizottsága az
1/2015.(I.15.) KMB ha
tározatával döntött az
önkormányzat fenntar
tásában mûködő óvo
dák nyári zárva tartásá
nak meghatározásáról.
A 2014/2015. nevelési
évre a nyári zárás rend
jét a mellékelt táblázat
ban foglaltak szerint
határozza meg.

Intézmény
megnevezése

tervezett
Óvodai zárás
kezdete

Óvodai zárás
vége

Kincses Óvoda

2015.07.13.

2015.08.07.

Fácán Tagóvoda

2015.07.20.

2015.08.14.

Harkály Tagóvoda

2015.06.29.

2015.07.24.

Kutyavári Tagóvoda

2015.07.13.

2015.08.07.

Ófalusi Tagóvoda

2015.07.27.

2015.08.21.

Tállya Tagóvoda

2015.06.22.

2015.07.17.

Tündérkert Tagóvoda

2015.07.13.

2015.08.07.

Szivárvány Óvoda

2015.07.27.

2015.08.21.

Kisfenyves Tagóvoda

2015.07.13.

2015.08.07.

Meseház Tagóvoda

2015.07.13.

2015.08.07.

Napsugár Tagóvoda

2015.07.20.

2015.08.14.

Tusculanum Tagóvoda

2015.06.29.

2015.07.24.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tehetséggondozó Ösztöndíjban
és az Esélyteremtõ Ösztöndíjban részesülõ
tanulókat, hogy az Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által alapított tanulmányi ösz
töndíjakról szóló 30/2013. (IX. 24.) önkor
mányzati rendelet 11.§ és 22.§ alapján
„(1) A félévi bizonyítvány kézhezvételét
követõen az ösztöndíj továbbfolyósításához
a tanulói jogviszonyt február 28-ig igazolni
kell.”
(2) A benyújtási határnapot követõen beér
kezett vagy postára adott igazolásokat érvény
telennek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra
nincs lehetõség.
(3) A tanulói jogviszony igazolás hiánya
esetén a második félévi ösztöndíj folyósítását
meg kell szüntetni.”
Az igazolásokat (iskolalátogatási igazo
lás) a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján kell benyújtani (Érd, Alsó u. 3.,
Polgárok Háza fsz.) személyesen, vagy postai
úton a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda
címére (2030 Érd, Alsó u. 1.) küldeni.
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Köznevelési és Mûvelõdési Bizottság

Június
06.22-06.26.

06.29-07.03.

Július
07.06-07.10.

07.13-07.17.

Tájékoztató

a házhoz menõ lomtalanításról
Ismételten tájékoztatjuk Érd Megyei Jogú Város minden lakosát,
hogy városunk területén ez évtől bevezettük a házhoz menő lom
talanítást. Az ÉTH új szolgáltatására – az év folyamán bármikor
– évente egy alkalommal, díjmentesen minden olyan érdi lakos
jogosult, aki Érden bármilyen lakóingatlannal 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 hétköznapra már most is tudunk vállalni házhoz
menő lomtalanítást, de egyelőre még korlátozott számban.
2. Kérjük, ha Ön is igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatásun
kat, előzetesen vegye fel a kapcsolatot az ÉTH ügyfélszolgá
latával:
– telefon: 06/23-522-600
mobil: 06/70-466-6060 (Tesco: 06/23-522-607)

07.20-07.24.

Augusztus
07.2707.31.

08.0308.07.

08.10-08.14.

08.17-08.21.

– e-mail: ugyfelszolgalat@eth‑erd.hu
honlap: www.eth‑erd.hu
– levélcím: 2030 Érd Sas utca 2.
3. Munkatársunkkal megbeszélheti:
– milyen jellegû lomhulladékot szeretne elszállíttatni
– milyen mennyiségről van szó
– egyeztetik, mely dátumra szeretné igényelni a szállítást
– rögzítik az ön elérhetőségeit
4. A szállítás napján az ön címére induló kollégánk felveszi
önnel a kapcsolatot az előző címről való induláskor.
A megbeszélt időpontban az ingatlan tulajdonosa berakodhatja
a megbeszélt mennyiségû lomot a gyûjtő jármûbe.
Fontos: A lomhulladékot csak ingatlanon belül lehet
összegyûjteni, amíg a szállító autónk megérkezik.
Közterületre, utcára, szelektív hulladékszigetekhez 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

Érdi Újság
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Farsangi futás, Árminért

13

Bálozó birkózók

A szerző felvétele

Immáron harmincadik alkalommal rendezték meg január 24-én az Érdi Birkózóbált,
amely iránt az idén is hatalmas volt az érdeklődés: háromszáznál többen népesítették be a
Finta József Rendezvénytermet, s múlatták kitûnő hangulatban az időt, egészen hajnalig.
Tar Mihály, az Érdi Spartacus birkózó-szakosztályának a vezetőedzője, a bál főszervezője
elmondta, hogy a város birokvetői joggal ünnepeltek, mert a 2014‑es év is úgy sikerült, ahogyan azt eltervezték: sok-sok hazai és nemzetközi sikerrel.

Jótékony célt szolgált a szilveszteri futás is, amin szintén sok gyerek vett részt

Jelmezes jótékonysági futásra
invitálják a felnőtteket és a gyerekeket az érdi futók. A február
7-én, szombaton 10 órakor
kezdődő rendezvény célja egyrészt a közös mozgás, másrészt
az, hogy hozzájáruljanak egy
súlyos beteg érdi kisfiú, Ármin
gyógyulásához: minden megtett kilométer száz forintot ér
Árminnak. Maga a táv nem
nagy: a központi salakos parkolóból futnak majd a résztvevők a bevásárlóközpontig és
vissza – ez legfeljebb másfél
kilométer, így egy‑egy futó 150
forinttal segítheti a beteg kisfiút. Természetesen aki tud és
akar, nagyobb távra is vállalkozhat a közös 1,5 kilométer
megtétele után. A programnak
van még egy része: a közös

lángosevés, méghozzá a Lángos
Kuckóban, ami úgy támogatja
az eseményt, hogy felajánlott
minden résztvevőnek egy‑egy
„gyermeklángost”.
Nem ez az első farsangi futás
Érden: tavaly nagyon népszerû
volt ez a program, mintegy
negyven jelmezes felnőtt és
gyerek futott együtt. Idén ennél
több résztvevőt várnak, főleg,
hogy iskolák is csatlakoztak a
kezdeményezéshez.
Az esemény főszervezője,
Temesi Panni BSI futónagykövet, lapunknak elmondta:
a leukémiás kisfiú, Ármin történetével egy közösségi oldalon ismerkedett meg, és úgy
gondolta: a futást népszerûsítő
farsangi sportesemény szolgálhatna jótékony célt is…
– A farsangi futást az interneten keresztül szervezzük,
népszerûsítjük; legutóbb már
160-an csatlakoztak hozzánk
a közösségi oldalunkon. Ha
ennyien leszünk, már az nagyon jó eredménynek mondható – hangsúlyozta Temesi Panni,
akivel még január végén beszélgettünk.
– Nagy öröm az is, hogy iskolák is csatlakoztak a kezdemé-

Folyamatosan postázzák
a kukamatricákat
Tájékoztatjuk kedves érdi ügyfeleinket,
hogy a 2015. évre szóló, igazoló matricák
(közismert nevén a kukamatricák) postázását hamarosan elkezdjük.
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 az eddigi, megszokott számlázási rendnek megfelelően, a város három
számlázási területén, az alábbi 3 ütemben
történt, illetve történik:
• első ütemben a 2014. 12. 31-i számla
borítékjában 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
kapta, 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 0623-522-600, 06-70-466-6060 telefonszámokon, vagy a ugyfelszolgalat@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

nyezéshez. A tavalyi farsangi
futáson úgy tapasztaltuk: sok
gyereket meg tudunk mozgatni azzal, hogy jelmezben sportolunk. Remélem, idén még
több diák jön el, mint tavaly.
A mai világban a futás nem túl
népszerû a gyerekek között
– vannak sokat mozgó, sportoló gyerekek, de hogy fussanak,
arra nehéz rávenni őket. Igaz,
ahol a szülők futnak, ott a gyerek is szívesen elkíséri őket.
Bízom benne, hogy előbb-utóbb
a futás is népszerû sportág lesz
a gyerekek körében – zárta szavait a futónagykövet.
Érdemes még megemlíteni, hogy az érdi futók nagyon
jó eredményt értek el a finn
kezdeményezésû, nemzetközi
Yours Truly futáson, amit január 25-én rendeztek világszerte.
Érden 35‑en 841 kilométert futottak (átlagosan személyenként 24 kilométert) a hóesésben; ezzel az eredménnyel az
érdi futók a negyedik helyen
végeztek, maguk mögé utasítva olyan nagyobb településeket, mint például Pécs,
Szeged, Nyíregyháza, Győr,
Székesfehérvár és Sopron. 

Á. K.

Együtt az érdi birkózócsalád, amelyben mindenki büszke lehet a sikerekre – az elvégzett munka tavaly is
jól fizetett

Fotók: Boros Sándor

Farsangi futásra invitálják a
mozgás, no meg a jelmezek
szerelmeseit az érdi futók:
február 7-én másfél kilométeres közös futást szerveznek
a városközpontban. A közös
táv teljesítése után aki szeretne, többet is futhat – ráadásul
kilométerenként száz forinttal
támogathat egy súlyos beteg
érdi kisfiút is.

A bál éjszakáján senkinek nem kellett figyelnie a testsúlyára, annyit ehetett, amennyi éppen jólesett – de
másnap már nem...

Felhívás

Az avarégetés szabályainak betartására
Érd Megyei Jogú Város Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét az avarégetéssel kapcsolatos szabályok fokozott betartására.
Érd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és
a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 01.)
számú önkormányzati rendelete alapján:
Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, állati eredetű, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére
tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést
őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el
kell oltani.
A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a tűzvédelmi előírások betartásával elégethető.
Az avar és kerti hulladék égetése a város egész területén minden év
február 15. és április 30., valamint október 15. és november 30. között engedélyezett.
Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelőző napon délután 16 óra után, illetve, ha az
illetékes miniszter fenti időszakban tűzgyújtási tilalmat rendel el.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelők, hitéleti középületek, az iskolák és óvodák, szociális intézmények 100 m-es körzetében munkanapokon 18,00 óra előtt, valamint hitéleti
középületek esetében a szertartások ideje alatt is.
Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az avar és kerti hulladék égetése. Az avar és
kerti hulladék égetésére csak vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzéskor kerülhet sor.
A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint
ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet
alapján
50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy esetén
200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.
Kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos előírásokat – mindannyiunk egészségének
megóvása érdekében – önként teljesítsék.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet, jegyző

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

HŰVÖS FELTÖLTŐDÉS HÉTKÖZNAP 3 NAP/ 2 ÉJ

Hűvös napokon kényeztesse magát nálunk
melengető árakon.

033

Listaár:
17.900 Ft

Akciós ár:

8.950 Ft

COUNTRY ÜDÜLÉS SZILVÁSVÁRADON

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

Listaár:
49.900 Ft

Akciós ár:

24.950 Ft

CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

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

Listaár:
95.900 Ft

078

Akciós ár:

47.950 Ft
ÜVEGASZTAL

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

118

Listaár:
48.000 Ft

Akciós ár:

24.000 Ft

ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

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

Részletekért érdeklődjön
a tema.hu/webshop oldalon
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 7.
(CBA mellett)
www.ceragembuda.hu

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

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

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

117

MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

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

Érvényes: 2014.11.01 és
2014.12.20 között, kivétel
péntek és szombat éjszaka.
Hajnal Hotel
3400 Mezőkövesd,
Hajnal utca 2.
06-49-505-190

032

Részletekért érdeklődjön
a tema.hu/webshop oldalon

Listaár:
6.000 Ft

Akciós ár:

3.000 Ft

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

Listaár:
25.000 Ft

Akciós ár:

12.500 Ft

Érdi Újság
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ABLAK-AJTÓ

AD

ÁLLÁS

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

 Fõútvonalon a Pataki Cukrászda melletti
házban 40 és 90 m² lakás kiadó. T:06 30
231 8080

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG
ÉLETMÓD
 Ingyen energetikai kezelés (reiki, quantum
gyógyítás), stresszoldás, problémakezelés, T:06
70 354 7058; adrihexe@gmail.com

 Érdi lakótelepen - Edit utcában kiadó üzlethelyiség 18 és 21 m²-es együtt és külön!
T:06-30-232-8063

KONTÉNER

TÛZIFA

FELVÁSÁRLÁS

GUMISZERVIZ

KÖLTÖZTETÉS

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS
GYÜMÖLCSLÉ

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

NEM DOHÁNYZÓ

TAKARÍTÓNŐT
felveszünk lakás és irodatakarításra.
Kizárólag a feladatnak megfelelő
több éves folyamatos gyakorlattal
rendelkezők jelentkezését várjuk.
Önéletrajzokat a
hodil@megatherm.hu-ra lehet küldeni.

 Érdi könyvelõiroda önállóan dolgozni tudó,
precíz, részmunkaidõ (4 órás) munkatársat
keres. RLB programban való gyakorlat elõny,
Excel jártasság követelmény. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével az istvan.harkai@minosegikonyvelok.hu
e-mail címre.
 Személy- és vagyonõr tanfolyam indul
Érden Február 14-én. www.vokk.hu 0630/9482646 NMH: E-000160/2014/A001
 Kõmûvest és segédmunkást felveszek érdi
munkahelyre. T:06 20 941 4916

INGATLAN
 Érdligeten csendes utcában, jó közlekedés
lehetõséggel 230 N-öles összközmûves telken
56 m² családi ház eladó. Iár:16,8 M Ft. T:0631-332-3647
 Családi ház eladó Érd, Rába u. 28., 150
N-öl telken, összközmûves, 2 szobás, ár:15 M
Ft.T:06 30 369 7255
 Érd, Intézõ utcában 40 m²-es másfél szobás társasházi lakás eladó. Irányár: 11,9 M Ft.
T:06 30 399 6152

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

KERT

OKTATÁS
 Angol magánórák gyakorlott tanártól, sok
beszéddel és nyelvtannal, bármely napszakban, otthonában is! Állásinterjúra, prezentációra, vizsgára felkészítés akár egyszeri
alkalommal.T:06-20-9255-288
 Földrajzból érettségire (emelt szintre is)
felkészítek, orosz nyelvbõl tanítást vállalok.
T:06-30755-3520
 Német, angol oktatást vállalok kezdõtõl
- középfokú nyelvvizsgáig, az Ön otthonában
is. T:06 30 592 9164
 Német nyelvtanár fejlesztést, nyelvvizsgára
felkészítést vállal. T:06 20 327 4614

PARKETTÁZÁS
 Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

ROBOGÓ

AUTÓ

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

SZOLGÁLTATÁS
BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

 Szabolcsi nyg Érden vállal fakivágást veszélyest is - korrekt áron, nagy tapasztalattal, takarítást, elszállítással. T:06 20 312
7676
 Marhatrágya, gombatrágya, fekete föld,
virágföld, sóder, homok, egész évben
rendelhetõ! T:06 30 5611 569

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

VII.

2015. május 8. 17-19 h

Óbudai fitt családi percek
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők!
Egészségben és mozgásban gazdag boldog napokat kívánunk!
2015 januárjától folytatódik Kozma Zsuzsanna (www.kozmazsuzsanna.hu) zenés ovi tornája az
Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. és Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat támogatásával. Havonta egyszer, a Budapest III. kerületi programban részt vevő 18 óvodában megrendezésre kerülő tornán, minden gyermek ezúttal is ingyenesen tornázhat.
Az edzőnő irányításával készülnek, és ismét együtt tornázhatnak, játszhatnak a gyerekek 75 percen keresztül a szüleikkel a VII. Óbudai Fitt Családi Perceken és a fitt felnőttek bemutatkozhatnak 3. Fitt Anya, 2. Fitt Óvó Néni, 1. Fitt Apa Versenyen 2015. május 8.
17-19 h között. Kérjük, írják be naptárukba, hogy érezzük jól magunkat gyermekeinkkel ezen
a családi rendezvényen. Helyszín: III. kerület, Kalap utca 1., a TVE műfüves pálya.
Esemény fővédnöke Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer Polgármestere, díszvendége Kristóffy
Imre 104 éves Óbuda Fitt Ükapája.
Már csak 4 hónap van a versenyig! Még lehet jelentkezni!
A Fitt Anya, a Fitt Óvó Néni és a Fitt Apa Versenyre nagy szeretettel várjuk azokat az anyukákat, óvó
néniket és apukákat, akiknek fontos az egészségtudatos életmód, mind Maguk, mind Családtagjaik
számára, az év minden napján.
Új év, új fogadalmak, csatlakozzunk minél többen a Fitt Anyukák, Fitt Óvó Nénik, Fitt Apák,
Fitt Gyerekek és a Fitt Családok táborához!
Aki változtatni szeretne életmódján, az edzőnő segít a felkészülésben az Arnold Gym Sportcentrum (Szépvölgyi út 15.) kedvezményes fitness óráin minden kedden és csütörtökön
18 h-kor. Továbbá a felnőtteket az edzők szeretettel várják a Csillagvár Bevásárló Központ
Team Fitness termében és a Fitness Worldben (1039 Bp., Hadriánus út 9.), ahol 20%-os kedvezményt is kapnak a bérlet árából. Táplálék kiegészítők 15%-os kedvezményét a Békás
Body Shop biztosítja. A kedvezmények igénybe vehetőek ezen szórólap felmutatásával!
Jelentkezni lehet és bővebb információ kérhető: Kozma Zsuzsanna Fitnessedzőnél,
a rendezvény szervezőjénél.
Facebook: Kozma Zsuzsanna fitnessedző zenés ovitorna Telefon: 06-70- 413-9680
Honlap: www.kozmazsuzsanna.hu e-mail: kozmazsuzsafitness@freemail.hu
Kozma Zsuzsanna 2012. Fitness Magyar Bajnokság Fitt Lady 40 év feletti kategória II. helyezettje és két gyermek Édesanyja

16 Érdi Újság

sport

XXV. évfolyam, 2015. február 5.

ÉRD – Ipress Center-Vác 29-23 (13-11)

Újabb gyõzelemmel már a harmadik helyen
A Vác maga számára elviselhetőbbé tette a különbséget, a két
pont viszont gond nélkül került
az ÉRD zsákjába, hetedikként
a sorban, ami a narancssárgák
történetének leghosszabb sikerszériája NB I‑es múltjuk során.
A Dunaújváros újabb botlásával
pedig az ÉRD a dobogó alsó
fokára is fellépett.

Kovács Anna szereplésébe már nem lehet belekötni, négygólos teljesítményébe pedig szintén nem
A meggyőző fehérvári siker
után még egy nyitott kérdés maradt a meccset követően, hiszen
a Fejér megyeiek Kovács Anna
szerintük jogosulatlan szereplése miatt óvtak. Történt ugyanis,
hogy a Debrecen elleni kiélezett
találkozó utolsó pillanataiban a
bírók azonnali piros lappal állították ki az ÉRD játékosát, ám
az ítélet már akkor is megkérdőjelezhető volt. A szabályok
értelmében azonnali kiállítás
egymeccses eltiltást von maga után, de az ÉRD fellebbezése halasztó hatállyal bírt.
A Magyar Kézilabda Szövetség
aztán döntést hozott az ügyben, Kovács Anna „korábbi magatartását” is figyelembe vette,
hiszen a jobbátlövő korábban
sosem követett még el ilyesfajta
vétséget, így felfüggesztette az
eltiltást. Nemcsak a pályán, hanem kénytelen-kelletlen pályán
kívül is meg kellett küzdenie
tehát az érdieknek, a két pont
pedig jogosan maradhat a 18.
forduló előtt negyedik helyen
álló együttes neve mellett.
Egyelőre kiváló passzban van
az ÉRD, 2015-ben ugyanis még
nem vesztett pontot a csapat,
sőt, zsinórban hat győzelmet
számlál. A tabellára pillantva
pedig egyáltalán nem volt ördögtől való gondolat újabb két
ponttal számolni, ugyanakkor
a nagy rivális Dunaújvárosnak
éppen egy komoly kellemetlenséggel kellett szembenéz-

nie a mostani rivális Vác ellen.
A Kohász csupán 23-23-as döntetlent ért el az előző fordulóban, és a legnehezebb dolga a
nagyszerû formában védő Bíró
Blankával volt, a válogatott kapus ugyanis remek formát mutatott. A hazaiak azonban nem
akartak hasonlóan izzasztó és
kiélezett meccsbe bocsátkozni, így Kovács Anna gyorsan
megszerezte a vezetést, amit
Schatzl Nadine megduplázott.
Hiába járt azonban egy lépéssel
előrébb az ÉRD, a vendégek
igencsak bátran szerepeltek,
és az első tíz perc elteltével
Hansághy Beatrix a váciakat
juttatta kedvezőbb helyzetbe.
Nem sokkal később Farkas
Veronika elhibázott egy büntetőt, de lehetett ismételni, és
Hornyák Dóra már nem szúrta
el hét méterről. Állandósult a
Vác lépéselőnye, ami emberhátrányban sem csökkent.
Pánikra különösebb ok viszont
nem volt, az utóbbi hetekben
ugyanis többször kellett már
hátrányból fordítania a második félidőben az érdieknek,
viszont most hamarabb jött a
csavar. Dakos Noémi gólja után
megálljt parancsolt a vendégeknek az ÉRD, hétpercnyi váci
csend következett, ezt pedig
kihasználta a hazai együttes.
Schatzl Nadine élen járt a fordításban, azonban az egyenlítést
Jekatyerina Kosztjukova hozta
össze, a vezetést pedig az egy-

kori váci, Klivinyi Kinga szerezte meg. Persze nem csak a
támadás befejezéseket, hanem
Janurik Kinga bravúrjait sem
lehet kihagyni a fordítás egyenletéből, míg a másik oldalon
Bíró Blanka is jó pár labdát fogott meg, életben tartva csapata
reményeit.
Az ÉRD a szünet után folytatta a 20. perctől látott játékát, amelyben jócskán ellenfele
fölé nőtt; hátul nem engedett
gólt, Jekatyerina Kosztjukova
és Mariama Signate viszont lőtt zsinórban hármat.
A megnyugtatóvá érett előny
birtokában kicsit lanyhult
az összpontosítás, így gyorsan  visszaért lőtávolon belülre a Vác, mégpedig Pelczéder
Orsolya eredményességének
köszönhetően. A kétgólos határ azonban átléphetetlennek
bizonyult, újraindult az előny
kiépítése. Eleinte csak minimálisan, de nőtt a differencia,
aztán az ÉRD ismét megkeményítette védekezését olyan
szilárdságúra, amelyre nem
volt válasza a riválisnak. A Vác
gólnélküliségét Klivinyi Kinga
egy mesterhármassal használta
ki, amire Katarina Krpezs és
Schatzl Nadine újabb találatokat pakolt. Az utolsó öt percre
már semmilyen izgalom nem
maradt, csak Oguntoye Viktória
piros lapja borzolta átmenetileg a kedélyeket, de az érdi
jókedvet nem lehetett elrontani.

ÉRD – Ipress Center-Vác
29-23 (13-11)
Érd, Városi Sportcsarnok, 1400
néző
Játékvezetők: Herczeg Péter,
Südi Péter
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva,
Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória (kapusok), Schatzl
Nadine 5 (2), Kovács Anna 4,
Szara Vukcsevics 2, Szekeres
Klára, Kisfaludy Anett 1,
Klivinyi Kinga 5, Pálos-Bognár
Barbara 2, Mariama Signate
2, Jekatyerina Kosztjukova
4, Katarina Krpezs 4 (1),
Takács Kitti, Mester Nóra, Nick
Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
Vác: Balog Judit, Sztranyán
Ágnes, Bíró Blanka (kapusok),
Hansághy Beatrix 2, Hámori
Konszuéla 1, Farkas Veronika
1, Helembai Fanny, Szondi
Zsófia 3, Tóth Eszter, Pelczéder
Orsolya 3, Dakos Noémi 2,
Marija Stefanovics 1, Katona
Flóra, Drávai Gyöngyi, Hornyák
Dóra 10 (4)
Vezetőedző: Ottó Katalin
Hétméteresek: 3/3, ill. 5/4
Kiállítások: 10 (piros lap:
Oguntoye Viktória 56. perc) ill.
6 perc
A 17. forduló
további eredményei:
Győri Audi ETO KC – DVSCTVP-Aquaticum 30-16 (14-9)
Eubility Group Békéscsabai
ENK SE – Dunaújváros Kohász
KA 29-28 (16-13)
FTC-Rail Cargo Hungaria
– Fehérvár KC 33-28 (18-12)
MTK Budapest – Mosonma
gyaróvári KC SE 26-25 (14-13)
Szeged KKSE - Siófok KCGalerius Fürdő 21-39 (13-19)
A 18. fordulóban – bár matematikailag még nem, de – akár a felsőházba jutás is eldőlhet, ugyanis
az ÉRD együttese Dunaújvárosba
látogat. A mérkőzést lapzártánk
után, február 4-én 19 órától rendezik a Városi Sportcsarnokban.
A bajnoki teendők után a Magyar
Kupában is lesznek kötelezettségei Szabó Edina csapatának, az
ÉRD ugyanis a Haladás ellen vívhatja ki a legjobb négy közé jutást. A mérkőzést február 10-én 18
órától rendezik Szombathelyen,
a Haladás Munkacsarnokban. 

Szarka András

Váci riadalom – a Kisfaludy-Vukcsevics-Signate Bermuda-háromszögbõl
nem jöhettek ki sikerrel a vendégek

Klivinyi Kinga öt gólt szerzett egykori csapata ellen

Schatzl Nadine szárnyal – az ÉRD hétmeccses gyõzelmi sorozatához hatgólos átlaggal járult hozzá

Az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület szeretettel meghívja
fogyasztóvédelmi napok rendezvényére
Rendezvényünk témái: online vásárlás, diákhitel,
termékbemutatón történő vásárlás, áruhitel.
Egyéb kérdésekben is szívesen állunk rendelkezésükre.
Fogyasztóvédelmi napok ideje és helye:
2015. február 13. 17.00 óra
Festál Étterem Érd, Dávid u. 4.
2015. február 27. 17.00 óra
Festál Étterem Érd, Dávid u. 4.
Elérhetőségünk: erdifogyved@gmail.com
Tel.: 06-30/455-7000, 06-70/977-6369

